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ВСТУП 

Сьогодні в Україні багато закладів освіти готують фахівців в га-

лузі проектування комп‘ютерних мереж та системної інтеграції. 

В той же час відчувається гостра потреба в спеціалістах, які не 

тільки розуміють проблеми сучасних архітектур комп‘ютерних мереж, 

причини їх виникнення та можливі наслідки, але й вільно орієнтують-

ся в розмаїтті технічних засобів, володіють специфікою теоретичних 

засад та практичних засобів системної інтеграції. 

Розширення кола задач, при розв‘язанні яких використовуються 

комп‘ютерні мережі, підвищує вимоги до методичного забезпечення 

навчальних дисциплін, в яких викладаються принципи та методи ор-

ганізації сучасних технічних засобів побудови комп‘ютерних мереж. 

В першу чергу, це стосується телекомунікаційних та одноранго-

вих мереж, оскільки актуальними завжди залишатимуться задачі ство-

рення ефективних методів та технічних засобів для підвищення поту-

жності, якості надання послуг та стабільності в таких мережах. 

Загальні питання та методичні засади аналізу та проектування 

архітектур сучасних комп‘ютерних мереж розроблені досить ґрунтов-

но, що знайшло своє відображення в численних монографіях, які мо-

жуть використовуватись також як навчальна література. Але інформа-

ція, присвячена деяким аспектам безпеки передачі та зберігання інфо-

рмації, зосереджена, в основному, в публікаціях в періодичних 

виданнях та матеріалах наукових конференцій, що ускладнює можли-

вості її використання в навчальному процесі. 

Посібник має на меті допомогти студентам в оволодінні загаль-

ними принципами побудови комп‘ютерних мереж, а також ознайоми-

ти їх з новітніми світовими та вітчизняними досягненнями в цій галу-

зі. 

В посібнику, який розрахований на студентів та аспірантів тех-

нічних спеціальностей, узагальнено і систематизовано теоретичний 

доробок і практичний досвід автора, а також використані матеріали 

лекцій з навчальної дисципліни «Архітектура комп‘ютерних мереж», 

яка викладається на приладобудівному факультеті Національного тех-

нічного університету України «Київський політехнічний інститут». 
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1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

1.1. Базова термінологія 

 Канал — пристрій або програма, що передає дані між 

двома і більше вузлами. 

 Вузол мережі — пристрій або програма, здатна передавати 

або приймати дані від інших вузлів, користуючись кана-

лом. 

 Мережа — сукупність вузлів мережі, зв‘язаних між собою 

каналами. 

 Протокол — набір правил, що визначають передачу даних 

по каналу. 

 Адреса — унікальний ідентифікатор вузла мережі. 

 Інтерфейс — пристрій або програма, що з‘єднує вузол і 

мережу. 

1.2. Класифікація комп’ютерних мереж 

Існує багато способів класифікації мереж. Основним критерієм 

класифікації прийнято вважати спосіб адміністрування. Тобто залеж-

но від того, як організована мережа і як вона управляється, її можна 

віднести до локальної, розподіленої, міської або глобальної мережі. 

Управляє мережею або її сегментом мережевий адміністратор. 

У разі складних мереж їх права і обов‘язки суворо розподілені, 

ведеться документація і протоколювання дій команди адміністраторів. 

Мережі класифікуються: 

1. За розміром, охопленою територією 

 Персональна мережа (PAN) 

 Локальна мережа (LAN) 

 Міська мережа (MAN) 

 Національна мережа (National Backbone Network) 

 Глобальна мережа (WAN) 

2. За типом функціональної взаємодії 

 Клієнт-сервер 

 Багатошарова архітектура 
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 Точка-точка 

 Однорангова (P2P) 

3. За типом мережевої топології 

 Загальна шина 

 Зірка 

 Кільце (в т.ч. подвійне) 

 Дерево 

 Лінійна топологія 

 Змішана топологія 

 Повно- або частковозв‘язна топологія 

 

Рис. 1.1 — Типи мережевих топологій 

4. За функціональним призначенням 

 Мережі зберігання даних 

 Серверні ферми 

 Мережі управління процесами 

 Мережі SOHO 
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5. За операційними системами 

 На основі Windows 

 На основі UNIX/Linux/BSD 

 Змішані 

Локальна мережа (LAN) — комп‘ютерна мережа, що покриває 

відносно невелику територію або невелику групу будівель (будинок 

дім, офіс, фірму, інститут). 

Також існують локальні мережі, вузли яких рознесені географі-

чно на відстань більше 14000 кілометрів (космічні станції і орбітальні 

центри). Але незважаючи на таку відстань, подібні мережі відносять 

до локальних. 

1.3. Технології побудови мережі 

Комп‘ютери можуть з‘єднуватися між собою, використовуючи 

різні середовища доступу: мідні провідники (вита пара), оптичні про-

відники (оптоволоконні кабелі) і через радіоканал (безпровідні техно-

логії). Провідні зв‘язки встановлюються через Ethernet, безпровідні — 

через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS і інші засоби. Окрема локальна мережа 

може мати шлюзи з іншими локальними мережами, а також бути час-

тиною глобальної мережі (наприклад, Інтернет) або мати підключення 

до неї. 

Найчастіше локальні мережі побудовані на технологіях Ethernet 

або Wi-Fi. Слід зазначити, що раніше використовувалися протоколи 

Frame Relay, TokenRing, які на сьогоднішній день зустрічаються все 

рідше, їх можна побачити лише в спеціалізованих лабораторіях та уч-

бових закладах. 

Для побудови маршрутизації простої локальної мережі викорис-

товуються маршрутизатори, комутатори, точки безпровідного досту-

пу, безпровідні маршрутизатори, модеми і мережеві адаптери. Рідше 

використовуються перетворювачі середи, підсилювачі сигналу (по-

вторювачі різного роду) і спеціальні антени. 

Маршрутизація в локальних мережах використовується примі-

тивна, якщо вона взагалі необхідна. Найчастіше це статична або ди-

намічна маршрутизація (заснована на протоколі RIP). 
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Іноді в локальній мережі організовуються робочі групи — фор-

мальне об‘єднання декількох комп‘ютерів в групу з єдиною назвою. 

Мережевий адміністратор — людина, відповідальна за роботу 

локальної мережі або її частини. У його обов‘язки входить забезпе-

чення і контроль фізичного зв‘язку, налаштування активного устатку-

вання обладнання, налаштування загального спільного доступу і зу-

мовленого набору програм, що забезпечують стабільну роботу мережі. 

1.4. Адресація 

У локальних мережах, заснованих на протоколі IP, можуть ви-

користовуватися спеціальні адреси, призначені IANA: 

10.0.0.0 — 10.255.255.255 

172.16.0.0 — 172.31.255.255 

192.168.0.0 — 192.168.255.255 

Докладніше див. RFC1918 і RFC1597. 

Такі адреси називають локальними або сірими, ці адреси не ма-

ршрутизуються в Інтернет. Необхідність використовувати такі адреси 

виникла через те, що коли розроблявся протокол IP, не передбачалося 

настільки широкого його розповсюдження, і поступово адрес стало не 

вистачати. Як варіант був придуманий протокол IPv6. 

Проте він не став популярним одразу, перехід на нього відбува-

ється поступово і переважна більшість служб Інтернету все ще знахо-

дяться в адресному просторі IPv4 і використовують локальні адреси. 

У різних LAN адреси можуть повторюватися, і це не є пробле-

мою, оскільки доступ в інші мережі відбувається із застосуванням те-

хнологій, що підміняють або приховують адресу внутрішнього вузла 

мережі за її межами. Так,  NAT або proxy дають можливість підклю-

чити локальну мережу до Глобальної мережі (WAN). 

Для забезпечення зв‘язку локальних мереж  із глобальними за-

стосовуються маршрутизатори (в ролі шлюзів і файрволів). 

Конфлікт адрес — це поширена ситуація в локальній мережі, 

при якій в одній IP підмережі опиняються два або більше комп‘ютери  

із однаковими адресами IP. Для запобігання таким ситуаціям, а також 

для полегшення роботи мережевих адміністраторів застосовується 
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протокол DHCP, за допомогою якого можна автоматично призначати 

адреси комп‘ютерам. 

1.5. Зв’язність LAN за технологією VPN 

Зв‘язок з віддаленою локальною мережею, підключеною до гло-

бальної мережі (з дому/відрядження/віддаленого офісу), часто реалі-

зується через VPN. При цьому встановлюється VPN-підключення до 

пограничного маршрутизатора. 

Особливо популярним є наступний спосіб організації віддалено-

го доступу до локальної мережі : 

1. Забезпечується зовнішнє  підключення  до маршрутизатора по 

протоколах PPPoE, PPTP або L2TP (PPTP+IPSec). 

2. Оскільки в цих протоколах використовується PPP, то існує мо-

жливість призначити абонентові IP-адресу. Призначається віль-

на (незайнята) IP-адреса із локальної мережі. 

3. Маршрутизатор (VPN, Dial-in сервер) добавляє proxyarp запис 

на локальній мережевій карті для IP-адреси,  яку він видав VPN-

клієнту. Після цього, якщо локальні комп‘ютери спробують зве-

рнутися безпосередньо до виданої адреси, то після ARP-запиту 

вони  отримають MAC адресу локальної мережевої карти серве-

ра і трафік піде на сервер, а потім і в VPN-тунель. 

1.6. Мережі бездротові, міські та пакетної передачі 

Бездротова локальна мережа (англ. Wireless Loсal Area Network, 

WLAN) — це мережа, передача даних в якій здійснюється через ра-

діоефір. Вона зберігає в собі всі властивості звичайної локальної ме-

режі. 

Міська мережа (metropolitan area network, MAN) — об‘єднує 

комп‘ютери в межах міста. Найпростішим прикладом міської мережі є 

система кабельного телебачення. Вона стала наслідувачем звичайних 

антенних мереж в тих місцях, де з тих або інших причинах якість ефі-

ру була дуже  низькою. 

Загальна антена в цих системах встановлювалася на будь-якій 

вершині і сигнал передавався в будинки  абонентів. 
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Коли Інтернет став привертати до себе масову аудиторію, опе-

ратори кабельного телебачення зрозуміли, що внісши невеликі зміни 

до системи, можна зробити так, щоб по тих же каналах в невживаній 

частині частці спектру передавалися (причому в обидва боки) цифрові 

дані. З того часу кабельне телебачення почало  поступово перетворю-

ватися на MAN. 

MAN – це не тільки кабельне телебачення. Нещодавні розробки, 

пов‘язані з високошвидкісним бездротовим доступом в Інтернет, при-

вели до створення інших MAN, які описані в стандарті IEEE 802.16 

про широкосмугові бездротові мережі. 

Frame relay (англ. «ретрансляція кадрів», FR) — протокол кана-

льного рівня мережевої моделі OSI. Служба комутації пакетів Frame 

Relay в даний час поширена у всьому світі, але завдяки своїй спеціалі-

зації не привертає масової уваги  на відміну від Інтернет. Максималь-

на швидкість, що допускається протоколом FR, — 34.368 мегабіт/сек 

(канали E3). 

Frame Relay був створений на початку 1990-х як заміна прото-

колу X.25 для швидких надійних каналів зв‘язку. Технологія FR архі-

тектурно ґрунтувалася на X.25 і багато в чому схожа  із цим протоко-

лом, проте на відміну від X.25, розрахованого на лінії із досить висо-

кою частотою помилок, FR спочатку орієнтувався на фізичні лінії  із 

низькою частотою помилок, і тому велика частина механізмів корекції 

помилок X.25 до складу стандарту FR не ввійшла. 

У розробці специфікації брали участь багато організацій, чис-

ленні постачальники підтримують кожну з існуючих реалізацій, про-

довжуючи виробляти відповідне апаратне і програмне забезпечення. 

Frame relay забезпечує багато незалежних віртуальних каналів 

(Permanent Virtual Circuits, PVC) в одній лінії зв‘язку, що ідентифіку-

ються в FR-мережі по ідентифікаторах підключення до з‘єднання 

(Data Link Connection Identifier, DLCI), але така мережа не має засобів 

корекції і відновлення. 

Мережа замість засобів управління потоком включає функції 

оповіщення про перевантаження. Можливе також призначення міні-

мальної гарантованої швидкості для кожного віртуального каналу. 
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FR в основному застосовується при побудові маршрутизації те-

риторіально розподілених корпоративних мереж, а також у складі рі-

шень, пов‘язаних із забезпеченням гарантованої пропускної здатності 

каналу передачі даних (VOIP, відеоконференції і т. п.). 

1.7. Топології комп’ютерних мереж 

Мережева топологія — опис конфігурації мережі, схема розта-

шування і з‘єднання мережевих пристроїв. 

Мережева топологія може бути 

 фізичною — описує реальне розташування і зв‘язки між 

вузлами мережі. 

 логічною — описує проходження сигналу в рамках фізич-

ної топології. 

 інформаційною — описує напрям направлення потоків 

інформації, що передаються по мережі. 

 управління обміном — це принцип передачі права на за-

хоплення ефіру мережі. 

Існує безліч способів з‘єднання мережевих пристроїв, із них 

можна виділити п‘ять базових топологій : шина, кільце, зірка, комір-

часта пориста топологія і дерево. Решта способів є комбінаціями базо-

вих. 

У загальному випадку такі топології називаються змішаними 

або гібридними, але деякі з них мають власні назви, наприклад «Дере-

во». 
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2. АРХІТЕКТУРНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ 

МЕРЕЖ 

2.1. Семирівнева модель OSI 

Мережева модель OSI (еталонна модель взаємодії відкритих си-

стем — англ. Open Systems Interconnection Reference MODEL-OSI) — 

абстрактна модель для мережевих комунікацій і розробки мережевих 

протоколів. Представляє собою рівневий підхід до мережі. 

Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. За-

вдяки такій структурі спільна робота мережевого устаткування і про-

грамного забезпечення набагато простіша і зрозуміліша. 

На сьогодні основним сімейством протоколів Інтернет є TCP/IP, 

розробка якого не була пов‘язана з моделлю OSI. За весь час існуван-

ня моделі OSI вона не була реалізована, і ,очевидно, не буде реалізо-

вана ніколи. Сьогодні використовується лише деяка підмножина мо-

делі OSI. Вважається, що модель занадто складна, а її реалізація не 

має практичного значення. 

Окремі фахівці стверджують також, що історія моделі OSI є ти-

повим прикладом невдалого і відірваного від життя проекту. 

2.2. Рівні моделі OSI 

Модель складається з 7-ми рівнів, розташованих «вертикально» 

один над одним. Кожен рівень може взаємодіяти лише зі своїми сусі-

дами і виконувати відведені тільки лише йому функції. 

 Шлюз 

Прикладний 

Представлення 

Сеансовий 

Транспортний 

Мережевий 

Канальний 

Фізичний 

Маршрутизатор 

Комутатор та мережевий інтерфейс 

Повторювач 

Фізичні сегменти 

Логічні сегменти 

Мережі (підмережі) 

Інтермережі 
 

Рис. 2.1 — Структура моделі OSI 
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2.3. Протоколи, які відповідають рівням моделі OSI 

Прикладний: HTTP, gopher, Telnet, DNS, DHCP, SMTP, 

SNMP, CMIP, FTP, TFTP, SSH, IRC, AIM, NFS, NNTP, NTP, SNTP, 

XMPP, FTAM, APPC, X.400, X.500, AFP, LDAP, SIP, ITMS, Modbus 

TCP, BACnet IP, IMAP, POP3, SMB, MFTP, BitTorrent, eD2k, 

PROFIBUS, NCP 

Це всього лише декілька найпоширеніших протоколів приклад-

ного рівня, яких існує велика кількість. Всіх їх неможливо описати в 

рамках даного посібника. . 

Рівень представлення: ASN.1, XML-RPC, TDI, XDR, SNMP, 

Telnet, NCP, AFP, ICA. 

Сеансовий рівень:  ASP, ADSP, DLC, Named Pipes, NBT, 

NETBIOS, NWLink, Printer Access Protocol, Zone Information Protocol, 

SSL, TLS, RPC. 

Транспортний рівень:  TCP, UDP, SOCKS, NETBEUI, AEP, 

ATP, IL, NBP, RTMP, SMB, SPX, SCTP, DCCP, RTP, TFTP. 

Мережевий рівень:  IP, IPv6, ICMP, IGMP, IPX, NWLink, 

NETBEUI, DDP, IPSec, ARP, RARP, BOOTP, SKIP, RIP, GRE. 

Канальний рівень:  STP, ARCnet, АТМ., DTM, SLIP, SMDS, 

Ethernet, FDDI, Frame Relay, LocalTalk, Token ring, StarLan, L2F, L2TP, 

PPTP, PPP, PPPoE, PROFIBUS, CSMA/CD, CSMA/CA. 

Фізичний рівень: RS-232, RS-422, RS-423, RS-449, RS-485, 

xDSL, ISDN (T1, E1), Ethernet (10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5), Fast 

Ethernet (100BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX), 

Gigabit Ethernet (1000BASE-T, 1000BASE-TX, 1000BASE-SX). 

Верхній (7-й) прикладний рівень моделі (Application layer) за-

безпечує взаємодію мережі і користувача. Рівень дозволяє програмам 

користувача доступ до мережевих служб, таким як обробник запитів 

до баз даних, доступ до файлів, пересилки електронної пошти. Також 

цей рівень відповідає за передачу службової інформації, надає про-

грамам інформацію про помилки і формує запити до рівня представ-

лення. Приклад: HTTP, POP3, SMTP 

Рівень представлення (Presentation layer) відповідає за перетво-

рення протоколів і кодування/декодування даних. Запити програм, 

отримані з рівня програм, він перетворить у формат для передачі по 
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мережі, а отримані із мережі дані перетворить у формат, зрозумілий 

програмам. 

На цьому рівні може здійснюватися стиснення або кодуван-

ня/декодування даних, а також перенаправлення запитів іншому ме-

режевому ресурсу, якщо вони не можуть бути оброблені локально. 

5-й сеансовий рівень (Session layer) моделі відповідає за підтри-

мку сеансу зв‘язку, дозволяючи програмам взаємодіяти між собою 

тривалий час. Рівень управляє створенням/завершенням сеансу, обмі-

ном інформацією, синхронізацією задач, визначенням права на пере-

дачу даних і підтримкою сеансу в періоди неактивності програм. 

Синхронізація передачі забезпечується розміщенням в потік да-

них контрольних точок, починаючи з яких при порушенні взаємодії 

процес поновлюється. 

4-й транспортний рівень (Transport layer) моделі, призначений 

для доставки даних без помилок, втрат і дублювання в тій послідовно-

сті, в якій вони були передані. При цьому неважливо, які дані переда-

ються, звідки і куди, тобто цей рівень надає сам механізм передачі. 

Блоки даних він розділяє на фрагменти, розмір яких залежить від про-

токолу, короткі об‘єднує в один, а довгі розбиває. Протоколи цього 

рівня призначені для взаємодії типу точка-точка. Приклад: TCP, UDP. 

Існує безліч класів протоколів транспортного рівня, починаючи 

від протоколів, що надають тільки основні транспортні функції (на-

приклад, функції передачі даних без підтвердження прийому), і закін-

чуючи протоколами, які гарантують доставку в пункт призначення 

декількох пакетів даних в належній послідовності, мультиплексують 

декілька потоків даних, забезпечують механізм управління потоками 

даних і гарантують достовірність прийнятих даних. Деякі протоколи 

мережевого рівня, так звані протоколи без установки з‘єднання, не 

гарантують, що дані доставляються за призначенням в тому порядку, 

в якому вони були відіслані пристроєм-джерелом. 

Деякі транспортні рівні справляються  із цим, збираючи дані в 

потрібній послідовності до передачі їх на сеансовий рівень. Мультип-

лексування (multiplexing) даних означає, що транспортний рівень зда-

тний одночасно обробляти декілька потоків даних (потоки можуть на-

дходити і від різних програм) між двома системами. Механізм управ-
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ління потоком даних — це механізм, що дозволяє регулювати кіль-

кість даних, переданих від однієї системи до іншої. 

Протоколи транспортного рівня часто мають функцію контролю 

доставки даних, примушуючи систему, що приймає дані, відправляти 

підтвердження про прийом даних стороні, яка передає. 

3-й мережевий рівень (Network layer) мережевої моделі OSI, 

призначений для визначення шляху передачі даних. Відповідає за тра-

нсляцію логічних адрес і імен у фізичні, визначення найкоротших ма-

ршрутів, комутацію і маршрутизацію, відстеження похибок і заторів в 

мережі. 

На цьому рівні працює такий мережевий пристрій, як маршру-

тизатор. Протоколи мережевого рівня маршрутизують дані від джере-

ла до одержувача і можуть бути розділені на два класи: протоколи з 

установкою з‘єднання і без нього. Описати роботу протоколів з уста-

новкою з‘єднання можна на прикладі зразку роботи звичайного теле-

фону. Протоколи цього класу починають передачу даних з виклику 

або установки маршруту проходження пакетів від джерела до одержу-

вача. Після чого починають послідовну передачу даних і після закін-

чення передачі розривають зв‘язок. 

Протоколи без установки з‘єднання, які посилають дані, що міс-

тять повну адресну інформацію в кожному пакеті, працюють аналогі-

чно поштовій системі. Кожен лист або пакет містить адресу відправ-

ника і одержувача. Далі кожен мережевий пристрій прочитує адресну 

інформацію і ухвалює рішення про маршрутизацію даних. Пакет да-

них передається від одного проміжного пристрою до іншого до тих 

пір, поки не буде доставлений одержувачу. 

Протоколи без установки з‘єднання не гарантують надходження 

інформації одержувачу в тому порядку, в якому вона була відіслана. 

За доставку даних у відповідному порядку при використанні мереже-

вих протоколів без установки з‘єднання відповідають транспортні 

протоколи. 

Канальний рівень (Data Link layer) призначений для забезпечен-

ня взаємодії мереж на фізичному рівні і контролі за помилками, які 

можуть виникнути. Отримані з фізичного рівня дані він упаковує у 

фрейми, перевіряє на цілісність, якщо потрібно виправляє помилки 
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(надсилає запит на повторне надсилання кадру, який виявився пошко-

дженим) і відправляє на мережевий рівень. 

Канальний рівень може взаємодіяти  з одним або декількома фі-

зичними рівнями, контролюючи і управляючи цією взаємодією. 

Специфікація IEEE 802 розділяє цей рівень на 2 підрівні — 

MAC регулює доступ до фізичного середовища середи, що розділя-

ється, LLC забезпечує обслуговування мережевого рівня. На цьому 

рівні працюють комутатори та мости. 

У програмуванні цей рівень представляє собою драйвер мере-

жевого пристрою, в операційних системах є наявний програмний ін-

терфейс взаємодії канального і мережевого рівнів між собою, це не 

новий рівень, а просто реалізація моделі для конкретної ОС. Приклади 

зразки таких інтерфейсів: ODI, NDIS. 

Найнижчий фізичний рівень (Physical layer) моделі, призначе-

ний безпосередньо для передачі потоку даних. Здійснює передачу 

електричних або оптичних сигналів в кабель або в радіоефір, а також 

їх прийом і перетворення в біти даних відповідно до методів кодуван-

ня цифрових сигналів. 

Іншими словами, здійснює інтерфейс між мережевим носієм і 

мережевим пристроєм. На цьому рівні працюють концентратори (ха-

би), повторювачі (ретранслятори) сигналу і медіаконвертори. 

Функції фізичного рівня реалізуються на всіх пристроях, підк-

лючених до мережі. З боку комп‘ютера функції фізичного рівня вико-

нуються мережевим адаптером або портом зв‘язку. До фізичного рів-

ня відносяться фізичні, електричні і механічні інтерфейси між двома 

системами. Фізичний рівень визначає такі властивості середовища ме-

режі передачі даних як оптичне волокно, вита пара, коаксіальний ка-

бель, супутниковий канал передачі даних і тому подібне. 

Стандартними типами мережевих інтерфейсів, що відносяться 

до фізичного рівня, є такі: V.35, RS-232C, RJ-11, RJ-45, роз‘єми AUI і 

ВNС. 
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2.4. Взаємодія рівнів 

Рівні взаємодіють згори вниз і знизу догори за допомогою інте-

рфейсів і можуть ще взаємодіяти з  таким же рівнем іншої системи за 

допомогою протоколів. 

2.5. Модель OSI і реальні протоколи 

Семирівнева модель OSI є теоретичною, і містить ряд недоліків. 

Були спроби будувати мережі в точній відповідності із моделлю OSI, 

але створені таким чином мережі були дорогими, ненадійними і не-

зручними в експлуатації. 

Реальні мережеві протоколи, які використовуються в існуючих 

мережах, вимушені відхилятися від неї, забезпечуючи непередбачені 

можливості, тому прив‘язка деяких з них до рівнів OSI є умовною: 

певні протоколи займають декілька рівнів моделі OSI, функції забез-

печення надійності реалізовані на декількох рівнях моделі OSI. 

Основний недолік OSI — непродуманий транспортний рівень. 

На ньому OSI дозволяє обмін даними між програмами (вводячи по-

няття порту — ідентифікатора програми), однак, можливість обміну 

простими дейтаграмами (за типом UDP) у OSI не передбачена — тра-

нспортний рівень повинен утворювати з‘єднання, забезпечувати дос-

тавку, управляти потоком і тому подібне (за типом TCP). Однак, реа-

льні протоколи таку можливість реалізують. 

2.6. Недоліки моделі OSI, реальні архітектурні рівні та TCP/IP 

2.7. Сімейство TCP/IP 

Сімейство TCP/IP має два транспортні протоколи: TCP, повніс-

тю відповідний OSI, такий, що забезпечує перевірку отримання даних, 

і UDP, що відповідає транспортному рівню тільки наявністю порту, 

забезпечує обмін дейтаграмами між програмами, не гарантує отри-

мання даних. (У сімействі TCP/IP є ще близько двохсот протоколів, 

найвідомішим з яких є ICMP; але вони службові — використовуються 

для внутрішніх потреб забезпечення роботи мережі, а не транспортні. 

Хоча приклади реалізації транспортного каналу зв‘язку на нетранспо-

ртних протоколах існують і працюють. 
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2.8. Сімейство IPX/SPX 

У сімействі IPX/SPX порти (звані «сокети» або «гнізда») 

з‘являються в протоколі мережевого рівня IPX, забезпечуючи обмін 

дейтаграмами між програмами (операційна система резервує частину 

сокетів для себе). Протокол SPX, у свою чергу, доповнює IPX рештою 

всіх можливостей транспортного рівня в повній відповідності з OSI. 

Як адресу хоста IPX використовує ідентифікатор, утворений із 

чотирьохбайтного номера мережі (що призначається маршрутизато-

рами) і MAC-адреса мережевого адаптера. 

2.9. Модель DOD 

Модель DOD (англ. Department of Defense — Міністерство обо-

рони США) — Стек протоколів TCP/IP використовує спрощену мо-

дель OSI. 

Модель DOD складається з чотирьох рівнів — рівня мережевого 

інтерфейсу (Network Access), відповідного першим двом рівням моде-

лі OSI, міжмережевого рівня (internet), відповідного «мережевому» 

рівню моделі OSI, транспортного рівня (Host-to-Host), відповідного 

«Транспортному» рівню моделі OSI і рівня програм 

(Process/Application), відповідного трьом верхнім рівням моделі OSI. 

2.10. Стек протоколів TCP/IP як реалізація DOD моделі 

З того часу, коли сімейство протоколів TCP/IP було вперше вве-

дене в широкий вжиток в 1970-х та стандартизоване в 1982 році, мож-

на легко розділити всі протоколи, які оперують на 3-му рівні (Інтер-

нет-рівні) в 5-рівневій моделі TCP/IP як транспортні або не транспор-

тні. 

Різниця полягає в тому, що транспортні протоколи можуть не-

сти в собі додаткові дані, які визначаються програмним забезпеченням 

або будь-якою іншою сутністю, що знаходиться вище стека TCP/IP на 

вузлі, а пакети нетранспортних протоколів цілком складаються зі 

службової інформації, релевантної до походження, призначення та 

методу доставки тощо. 

Хоча існує певна кількість протоколів з транспортними можли-

востями вже реалізованих, стандартизованих чи існуючих як пропози-
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ції, тільки два з них найбільш відомі та визнаються справжніми тран-

спортними протоколами, лише тому, що вони були зарані спроектова-

ні як суто транспортні протоколи—Transmission Control Protocol (TCP) 

та User Datagram Protocol (UDP). 

Розглядаючи будь яке програмне забезпечення, що працює в Ін-

тернет та здійснює певний обмін даними з логічно віддаленими вуз-

лами, можна бути впевненим, що це робиться за допомогою TCP, або 

UDP, або обома. 

Приклади програмного забезпечення, що використовує TCP:  

простір WWW/FTP, електронна пошта, мережі обміну миттєвими по-

відомленнями, однорангові мережі. 

UDP більше всього використовується для запитів DNS, IP-

телефонії та інших служб VOIP чи потокового мультимедійного кон-

тенту, ігри через Інтернет — таким чином покриваючи всі головні об-

ласті повсякденної роботи Інтернет. 

Цілком природно, що більшість користувацьких систем блоку-

вання небажаного трафіку (файрволів, firewall) з побіжною інтеграці-

єю в операційну систему розглядають активність тільки TCP або UDP 

як таку, що підлягає перевірці з точки зору безпеки. 

Пошук у багатьох Інтернет-джерелах та особливо в документа-

ції стандартів RFC, виявляє декілька інших протоколів, спеціально 

розроблених як транспортні. Це протоколи Datagram Congestion 

Control Protocol (DCCP), Internet Link (IL), Reliable User Datagram 

Protocol (RUDP), та Stream Control Transmission Protocol (SCTP). 

Зробивши певне дослідження на цю тему, можна виявити, що 

всі вищезгадані протоколи, окрім UDP та TCP, або не реалізовані на 

цільовій платформі, або існуючі реалізації нежиттєздатні. 

В третьому тисячолітті Інтернет відіграє важливу роль як сере-

довище для обміну та збереження даних. За два десятиліття постійно-

го розвитку, технології Інтернет постійно змінюються, вдосконалю-

ються, стають застарілими та заміняються новими. 

Зміна базових архітектурних концепцій для Інтернет трапляєть-

ся набагато рідше. Прикладом такої недавньої очевидної зміни є кон-

цепція однорангових мереж. 
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Стек протоколів TCP/IP (англ. Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) — збірна збиральна назва для мережевих 

протоколів різних рівнів, які використовуються в мережах. 

У моделі OSI даний стек реалізує всі рівні і ділиться сам на 4 рі-

вні: прикладний, транспортний, міжмережевий, рівень доступу до ме-

режі (у OSI це рівні — фізичний, канальний і, частково, мережевий). 

На стеку протоколів TCP/IP побудована вся взаємодія користу-

вачів в мережі, від програмної оболонки до канального рівня моделі 

OSI. По суті це база, на якій зав‘язана вся взаємодія. При цьому стек є 

незалежним від фізичного середовища передачі даних. 

2.11. Рівні стека TCP/IP 

Існують розбіжності в тому, як вписати модель TCP/IP в модель 

OSI, оскільки рівні в цих моделях не співпадають. 

До того ж, модель OSI не використовує додатковий рівень — 

«Internetworking» — між транспортним і мережевим рівнями. Прикла-

дом спірного протоколу може бути ARP або STP. 

Традиційно протоколи TCP/IP вписуються в модель OSI наступ-

ним чином: 

Прикладний — HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, scp, NFS, 

RTSP. 

Представницький — XML, XDR, ASN.1, SMB, AFP. 

Сеансовий — TLS, SSL, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, 

NETBIOS, ASP. 

Транспортний — TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX, ATP, DCCP, BGP, 

GRE. 

Мережевий — IP, ICMP, IGMP, CLNP, ARP, RARP, OSPF, RIP, 

IPX, DDP. 

Канальний — Ethernet, Token ring, PPP, HDLC, X.25, Frame 

relay, ISDN, АТМ, MPLS, Wi-Fi. 

Фізичний — електричний струм, радіо, лазер. 

Зазвичай в стеку TCP/IP верхні 3 рівні (прикладний, представ-

ницький і сеансовий) моделі OSI об‘єднують в один — прикладний. 

Оскільки в такому стеку не передбачається уніфікований протокол 

передачі даних, функції за визначенням типу типа даних передаються 
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додатку. Спрощено інтерпретацію стека TCP/IP можна представити 

так: 

Прикладний «7 рівень», напр. HTTP, FTP, DNS 

(RIP, що працює поверхнево UDP, і BGP, що працює поверхнево 

TCP, є з‘являються частиною часткою мережевого рівня) 

Транспортний,  напр. TCP, UDP, RTP, SCTP, DCCP 

(протоколи маршрутизації, подібні OSPF, що працюють поверх-

нево IP, є з‘являються частиною часткою мережевого рівня) 

Міжмережевий,  для TCP/IP це IP (IP) 

(допоміжні протоколи, ніби начеб ICMP і IGMP працюють по-

верхнево IP, але та є з‘являються частиною часткою мережевого рів-

ня; ARP не працює поверхнево IP) 

Канальний, напр. Ethernet, Token ring, і подібні. 

Фізичний, напр. фізичне середовище і принципи кодування ін-

формації, T1, E1. 

Зупинимось на відповідності рівнів моделі OSI та TCP/IP дета-

льніше. 

Фізичний рівень описує середовище передачі даних (кабель, оп-

товолокно або радіоканал), фізичні характеристики такого середовища 

і принцип передачі даних (розділення каналів, модуляцію, амплітуду 

сигналів, частоту сигналів, спосіб синхронізації передачі, час очіку-

вання відповіді і максимальну відстань). 

Канальний рівень описує, яким чином передаються пакети да-

них через фізичний рівень, включаючи кодування (тобто спеціальні 

послідовності бітів, що визначають початок і кінець пакету даних). 

Ethernet, наприклад, в полях заголовка пакету містить вказівку, 

якій машині або машинам в мережі призначений цей пакет. 

Приклади протоколів канального рівня — Ethernet, IEEE 802.11 

Wireless Ethernet, SLIP, Token Ring, АТМ і MPLS. 

PPP не зовсім вписується в таке визначення, тому зазвичай опи-

сується у вигляді пари протоколів HDLC/SDLC. 

MPLS займає проміжне положення між канальним і мережевим 

рівнем і його не можна віднести ні до одного з них. 

Канальний рівень іноді розділяють на 2 підрівні — LLC і MAC. 
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Спочатку розроблений для передачі даних  із однієї (під) мережі 

в іншу. Прикладами такого протоколу є X.25 і IPC в мережі 

ARPANET. 

З  розвитком концепції глобальної мережі до рівня були внесені 

додаткові можливості передачі з  будь-якої мережі в будь-яку мережу, 

незалежно від протоколів нижнього рівня, а також можливість запиту 

даних від віддаленої сторони, наприклад, в протоколі ICMP (викорис-

товується для передачі діагностичної інформації IP-з‘єднання) і IGMP 

(використовується для управління multicast-потоками). 

ICMP і IGMP розташовані над IP і повинні потрапити на насту-

пний — транспортний рівень, але функціонально вони є протоколами 

мережевого рівня, тому їх неможливо вписати в модель OSI. 

Пакети мережевого протоколу IP можуть містити код, показую-

чий, який саме протокол такого рівня потрібно використовувати, щоб  

отримати дані з пакету. Це число — унікальний IP-номер протоколу. 

ICMP і IGMP мають номери, відповідно, 1 і 2. 

Протоколи транспортного рівня можуть вирішувати проблему 

негарантованої доставки повідомлень («чи дійшло повідомлення до 

адресата?»), а також гарантувати правильну послідовність надхо-

дження даних. 

У стеку TCP/IP транспортні протоколи визначають для якої саме 

програми призначені ці дані. 

Протоколи автоматичної маршрутизації логічно представлені на 

цьому рівні (оскільки працюють поверх IP), але насправді є частинами 

протоколів мережевого рівня. Таким є, наприклад, протокол OSPF (IP 

ідентифікатор 89). 

TCP (IP ідентифікатор 6) — «гарантований» транспортний ме-

ханізм з попереднім встановленням з‘єднання, що надає програмі на-

дійний потік даних, упевненість в безпомилковості отриманих даних, 

перезапитуючи дані в разі втрати, знімає дублювання даних. 

TCP дозволяє регулювати навантаження на мережу, а також 

зменшувати час очікування даних при передачі на великі відстані. Бі-

льше того, TCP гарантує, що отримані дані були відправлені точно в 

такій же послідовності. У цьому його головна відмінність від UDP. 
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UDP (IP ідентифікатор 17) протокол передачі дейтаграм без 

встановлення з‘єднання. Також його називають протоколом «ненадій-

ної» передачі, в сенсі неможливості упевнитися в доставці повідом-

лення адресатові, а також можливого перемішування пакетів. У про-

грамах, що вимагають гарантованої передачі даних, використовується 

протокол TCP. 

UDP зазвичай використовується в таких задачах як потокове ві-

део і комп‘ютерні ігри, де допускається втрата пакетів, а повторний 

запит утруднений або не виправданий, або в програмах виду запит-

відповідь (наприклад, запити до DNS), де створення з‘єднання займає 

більше ресурсів, ніж повторна відправка. 

І TCP, і UDP використовують для визначення протоколу верх-

нього рівня число, що називається номером порта. Існує список стан-

дартних портів TCP і UDP. 

На прикладному рівні працюють більшість мережевих програм. 

Ці програми мають свої власні протоколи обміну інформацією, 

наприклад, HTTP для WWW, FTP (передача файлів), SMTP (елект-

ронна пошта), SSH (безпечне з‘єднання з віддаленою машиною), DNS 

(перетворення символьних імен в IP-адреси) і багато інших. 

В своїй масі ці протоколи працюють поверх TCP або UDP, і 

прив‘язані до певного порту, наприклад: 

 HTTP на TCP — порт 80 або 8080; 

 FTP на TCP — порт 20 (для передачі даних) і 21 (для ке-

руючих команд); 

 SSH на TCP — порт 22; 

 запити DNS на порт UDP (рідше TCP) 53; 

 оновлення маршрутів по протоколу RIP на UDP — порт 

520; 

Ці порти визначені Агентством  по виділенню імен і унікальних 

параметрів протоколів (IANA). 

Безперечно, до цього рівня відносяться: DHCP, Echo, Finger, 

Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, IRC, NNTP, NTP, POP3, POPS, 

QOTD, RTSP, SNMP, SSH, Telnet, XDMCP. 
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3. МАРШРУТИЗАЦІЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ В СУЧАСНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

3.1. Аналіз функціонування транспортних протоколів TCP/IP 

Однак, детальне дослідження виявить цікавий факт, що один з 

протоколів, що сьогодні належать до стандартного стеку TCP/IP, і 

який не був спроектований як транспортний, насправді може нести 

корисні дані в певних умовах. Це Internet Control Message Protocol 

(ICMP). 

ICMP є одним з центральних протоколів сімейства Internet 

Protocol (IP). 

В більшості випадків він використовується операційними сис-

темами для надсилання повідомлень про помилку — показуючи, на-

приклад, що запитана служба недоступна або те, що заданий вузол 

мережі не може бути досягнутим. 

Одна з функцій ICMP, яка викликає інтерес, є так званий «ехо-

запит» та «ехо-відповідь». RFC792 визначає, що стандартна реалізація 

TCP/IP при нормальних умовах повинна відповісти на ICMP ехо-запит 

з певними байтами навантаження пакетом ехо-відповіді, до якого при-

єднані точно ті ж самі байти. 

Практично, це робить ICMP здатним переносити корисні дані 

через можливість відправника встроювати свої дані в поле для наван-

таження пакету ехо-запиту або ехо-відповіді. 

Вузол призначення може сгенерувати ICMP ехо-відповіді з його 

власними даними, побудованими на будь-якому підлеглому протоко-

лі, але, що важливо, не обов‘язково такими, що співпадають з даними 

в ехо-запиті. 

Оскільки немає потреби збігу вмісту пакетів для нормального 

функціонування такого каналу зв‘язку, ця мінімальна схема може 

працювати на будь-якій мережі, локальній або Інтернет доти, поки 

проміжні маршрутизатори не фільтрують пакети IP по номерам про-

токолів. Зазвичай це не відбувається. 

Але, якщо один з вузлів знаходиться позаду NAT шлюза, мають 

бути зроблені додаткові кроки: 
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 Подавлення ехо-відповідей, сгенерованих операційною 

системою, для того, щоб шлюз NAT чекав «правильного» 

пакета, замість сгенерованого ОС; 

 Акуратно порівнювати послідовні номери в ICMP заголо-

вках з тим, щоб NAT шлюз розпізнав потрібні дані як 

справжню ехо-віпдовідь; 

 Підтримувати потік пакетів від вузла позаду NAT шлюза 

для того, щоб він тримав принаймні один запис в таблиці 

перетворень готовим для можливого пакету «ехо-

віпдовіді» з зовнішньої мережі. 

Для кращого розуміння, чому їх так багато, потрібно знати деякі 

основні особливості TCP та UDP, без заглиблення в структуру пакету, 

а на рівні концептуальних відмінностей. 

UDP оперує єдиною сутністю, що називається «дейтаграма» — 

фактично, масив байтів. Дейтаграма супроводжується заголовком 

UDP, в якому вказані вихідний та вхідний порт, довжина пакету та 

контрольна сума. Дейтаграма просто надсилається з мережі вихідного 

вузла та отримується на мережевому інтерфейсі отримувача. Сторона 

отримувача не може визначити ні порядок, в якому дейтаграми було 

надіслано, ні те, що вони всі були доставлені, та не має ніякого засобу 

виправлення скупчень дейтаграм, якщо полоса пропускання виявля-

ється недостатньою. 

З іншого боку, TCP гарантує, що кожна надіслана порція даних 

доходить до вузла призначення і в потрібному порядку по відношен-

ню до прилеглих даних. Більше того, TCP оперує не на рівні дейтаг-

рам, а на рівні потоку, який представляє собою неперервну послідов-

ність байт від початку потоку до його кінця. TCP включає методи за-

питу на з‘єднання, методи відмови або прийняття запиту на з‘єднання, 

методи перезапиту пакету, який загублено при передачі, методи нор-

мального або аварійного закриття каналу та методи контролю скуп-

чень даних. Всі ці методи надають TCP функціональність, необхідну 

для надійної та впорядкованої передачі, що, в свою чергу, робить його 

менш зручним порівняно з UDP в термінах часу обробки та службово-

го трафіку. 
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TCP та UDP представляють собою дві протилежні сторони ди-

зайну транспортних протоколів — один надійний, впорядкований та 

поточний, інший — ні. 

Таким чином, не викликають подиву спроби розробити прото-

кол, який логічно вписується між цими двома крайнощами. Один з 

прикладів  — це DCCP, запропонований як стандарт RFC4340 станом 

на березень 2006. Так як і TCP він передбачає методи усунення скуп-

чень та контролю передачі, але не передбачає чіткого впорядкування 

пакетів. 

Другий приклад — це SCTP, наразі затверджений стандарт 

RFC2960 та багато інших. Він використовує багато чого з функціона-

льності TCP, але в ньому відсутні поняття каналів і пере-

впорядкування пакетів. 

RUDP ніколи не було прийнято як RFC стандарт чи навіть про-

позиція, але його дизайн розширює UDP таким чином, щоб надати пі-

дтвердження доставки, контроль скупчень, та повторне надсилання 

втрачених пакетів. 

Протокол IL був безуспішною спробою Bell Lab‘s впровадити 

транспортний протокол з гарантованою доставкою та впорядкованіс-

тю, але зі значно меншим об‘ємом службової інформації в пакетах, 

ніж TCP. 

В таблиці показані суттєві відмінності в проаналізованих вище 

протоколах 

Таблиця 3.1 — Відмінності в транспортних протоколах сімейств 

TCP/IP 

 UDP 
 

TCP 
 

DCCP 
 

SCTP 
 

Розмір заголовку пакета 
 

8 байт 
 

20 байт 
 

Різний 
 

8 байт + додаткові 
байти 
 

Одиниця транспортного рівня 
 

Дейтаграма 
 

Сегмент 
 

Дейтаграма 
 

Дейтаграма 
 

Нумерація портів 
 

Так 
 

Так  Так  Так  

Корекція помилок 
 

Можливо 
 

Так  Так  Так  

Надійність: виправлення поми-
лок автоматичним повтором 
передачі 

Ні 
 

Так  Ні 
 

Так  

Віртуальні канали: послідов-
ність та впорядкування 

Ні 
 

Так  Так  Можливо 
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Контроль передачі 
 

Ні 
 

Так  Так  Так  

Уникнення скупчень: вікна 
передачі, повільний старт, 
таймаути 
 

Ні 
 

Так  Так  Так  

Багатопоточний 
 

Ні 
 

Ні 
 

Ні 
 

Так  

 

Потрібно відзначити, що існує широко відомий принцип розро-

бки архітектур, який вказує, що не технічна елегантність рішення ро-

бить його практично придатним, а здатність задовольнити потребу 

користувачів. Якими б не були привабливими ці рішення, навіть ті з 

них, які офіційно стандартизовані, не знайшли широкого вжитку в су-

часному Інтернет. Вони не мали шансів замінити існуючу інфраструк-

туру транспортних протоколів, тому що та вже була достатньо розви-

нута і покривала всі існуючі галузі застосувань. 

3.2. Тунелювання не-транспортними протоколами 

Уявимо собі програміста, який з певних причин проектує прото-

кол обміну даними між двома вузлами мережі, не використовуючи 

широко відомі транспортні протоколи. 

Найбільш типовими причинами для такого підходу до розробки 

може бути необхідність побудови каналу зв‘язку, який не детектуєть-

ся більшістю файрволів на користувацькому ринку. Наприклад, це 

може легко запустити оболонку командного процесора на віддалено-

му сервері. 

Стандартні стеки TCP/IP в більшості операційних систем відпо-

відають вимогам стандартів RFC для вузлів Інтернет. Ці вимоги ви-

значають набір дій, які стек TCP/IP повинен вчинити кожного разу, 

коли отримує вхідний пакет. Наприклад, типовий вузол мережі пови-

нен відповісти на вхідний пакет ICMP, оскільки вони використову-

ються для керування трафіком та уникнення скупчень пакетів, звіту-

вання про недосяжність портів, оголошень про нові маршрути тощо. 

Складні файрволи, як програмні так і апаратні, можуть застосу-

вати додатковий рівень інтелектуальності обробки шляхом фільтрації 

пакетів ICMP у відповідності з їх типом. 
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Відомо, що пакети ICMP можуть бути використані для атаки на 

вузол мережі, для того, щоб викликати відмову обслуговування (DoS) 

або щоб відвернути цінний трафік на сторонній вузол. 

Один з прикладів того, як працює ця фільтрація, є блокування 

вихідних «ехо-відповідей». Один з перших кроків, які до цього часу 

застосовують зловмисники для визначення того, що певний вузол зна-

ходиться в мережі, це надсилання йому «ехо-запиту». Тому блокуван-

ня «ехо-відповідей» теоретично приховує цільовий вузол від виявлен-

ня. Корисність цього способу викликає певний сумнів, оскільки «ехо-

запит» не є єдиним способом визначення наявності вузла в мережі. 

Кожен раз, коли такий тип блокування НЕ задіяний на вузлі, на 

якому запущене програмне забезпечення для тунелювання через 

ICMP, стек TCP/IP обробляє всі вхідні ICMP пакети. Це додає певної 

складності для програмного забезпечення, призначеного для побудови 

довільного каналу зв‘язку, оскільки драйвер TCP/IP операційної сис-

теми, скоріше за все, буде відповідати самостійно на «ехо-запити» до 

того, як клієнтська сторона тунелю матиме шанс відреагувати. 

Можливим рішенням цієї проблеми була б можливість для кліє-

нтської сторони тунелю блокувати пакети «ехо-відповіді», які згене-

ровані операційною системою. Для того, щоб не порушувати норма-

льну роботу вузла в мережі, не всі вихідні пакети ICMP мають бути 

заблокованими, а лише ті, які спрямовані на серверну сторону тунелю 

та сгенеровані у відповідь на пакети «ехо-запиту», що несуть інфор-

мацію тунелю. 

Комбінуючи методи, показані в циклі статей щодо програму-

вання драйверів режиму ядра в середовищі Borland Delphi з докумен-

тацією з розробки програмного забезпечення для Microsoft Windows, 

можна побудувати допоміжний драйвер у відповідності з інтерфейсом 

системного IP-фільтра. Цей драйвер перевіряє кожний вихідний пакет 

ICMP перед тим як він вийде з мережевого інтерфейсу. Якщо призна-

чення пакету — серверна сторона тунелю, то пакет пропускається 

лише при дотриманні певних вимог, які задаються програмним забез-

печенням клієнтської сторони на тому ж самому вузлі. 

На протязі ранніх етапів розвитку Інтернет не було проблем, 

пов‘язаних з так званим вичерпанням адресного простору IP. Адреси 
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тоді роздавалися за принципом мережевих класів досить широко, іно-

ді з перевищеними вимогами. Сьогодні, близько 70% адресного прос-

тору вже зайнято, включаючи приватні, немаршрутизовані та мульти-

кастові діапазони. 

Це призвело до появи кількох методик, що дозволяють мереже-

вим вузлам працювати в Інтернет, розділяючи лише одну публічну IP-

адресу. Ці методики включають в себе сервери Proxy та Socks, транс-

ляцію мережевих адрес (Network Address Translation) тощо. Остання 

особливо важлива при розгляді питань про тунелювання трафіку. 

NAT-шлюз це вузол мережі, у якого  мінімум два мережевих ін-

терфейси — один під‘єднаний до публічної мережі (звичайно це Інте-

рнет), інший до приватної (звичайно, корпоративна мережа або інший 

мережевий сегмент з немаршрутизованими адресами). 

Встановлений як шлюз за замовчаням, NAT-шлюз приймає па-

кети, спрямовані назовні, вносить корективи в структуру пакетів, та 

відправляє їх з публічного інтерфейсу. Якщо приходить відповідь, за 

допомогою внутрішніх таблиць перетворення шлюз вирішує, до якого 

з попередних пакетів надійшла дана відповідь. Потім шлюз робить 

зворотні перетворення службової інформації в пакетах та надсилає 

пакет з приватного інтерфейсу. 

На сьогодні, технологія NAT використовується не тільки для 

прозорого доступу користувачів до мережі Інтернет, але також для 

публічно доступних серверів Інтернет. В останньому випадку, спеціа-

льні заходи типу «перенаправлення портів» вживаються для досяг-

нення видимості сервера ззовні. 

Якщо дещо заглибитися в внутрішні алгоритми роботи реаліза-

цій NAT, доступних на ринку, можна дізнатися, що пошук співпадінь 

відбувається за допомогою номерів порту (джерела та призначення 

одночасно) та номера пакету IP. У випадку TCP/IP номери послідов-

ності можуть також бути взятими до уваги. 

Це означає не зовсім сприятливі умови для програмного забез-

печення тунелю ICMP, оскільки пакети цього протоколу не мають по-

ля для номерів порта. 
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Однак, вони мають свій, внутрішній, номер послідовності в 

структурі пакету ICMP і реалізаці NAT-шлюзів беруть його до уваги 

для пошуку співпадінь. 

Експериментальні дослідження були проведені з використанням 

бездротового маршрутизатора LinkSys WRT54GSV4, настроєного на 

трансляцію адрес з приватної мережі 10.0.0.0/24 до мережі Інтернет. 

Маршрутизатор було налаштовано так, що він виконував базову тран-

сляцію адрес без будь-яких додаткових фільтрацій. 

 

Рис. 3.1 — Маршрутизатор SOHO-класу LinkSys WRT54GSV4 

Підтверджено, що реалізація NAT-шлюзу на маршрутизаторі 

LinkSys WRT54GSV4 дійсно покладається на номер послідовності в 

пакеті ICMP для того, щоб знаходити відповідність «ехо-запитів» до 

«ехо-відповідей». Отже, спеціальні заходи для контролю за номерами 

послідовностей мають бути вжиті в програмному забезпеченні туне-

лювання ICMP. 

Але це не є єдиною проблемою для ПЗ тунелювання. Більшість 

маршрутизаторів класу SOHO (домашній сектор та сектор малого офі-

су) мають досить обмежений об‘єм пам‘яті. Тому реалізації NAT роз-

роблені таким чином, що записи в таблиці для пошуку відповідностей 

будуть видалені через певний час їх неактивності, працюючи схожим 

чином з FIFO-буферами. 
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На сьогоднішній день швидкість каналів зв‘язку між провайде-

рами послуг Інтернет за допомогою високошвидкісної волоконно-

оптичної технології дозволяє отримати відповідь на «ехо-запит» за 

лічені секунди, навіть якщо користувач під‘єднаний до Інтернет через 

телефонний доступ. 

Знаходячись позаду NAT, «ехо-запити» можуть досягти цільо-

вого вузла та спричинити відповідь досить швидко. Однак, якщо цей 

процес триває досить довго, маршрутизатор може не впізнати «ехо-

відповідь», навіть якщо джерело все ще чекає на неї. Більше того, не 

існує гарантованого способу відправити «ехо-запит» з Інтернет на ву-

зол, який знаходитьс позаду NAT. 

Щоб запобігти цьому, ПЗ тунелювання ICMP має включати па-

кети «підтримки», коли серверна сторона періодично відправляє по-

рожні пакети даних тільки для того, щоб існував відповідний запис в 

таблиці відповідностей шлюзу. 

Коли потрібно, клієнтська сторона бере номер послідовності 

останнього отриманого номера та використовує його при подальших 

комунікаціях. Таким чином, маршрутизатор вважає зв‘язок відновле-

ним. 

Приклад середовища, розробленого для тестування ідеї тунелю-

вання ICMP, та типові отримані результати показано нижче. Для міні-

мізації кількості службового трафіку при невеликих швидкостях обмі-

ну тут використано алгоритм стискання ZLIB для внутрішнього вміс-

ту пакету даних. 

 

 

Рис. 3.2 — Microsoft NetworkMonitor показує активність ICMP тунелю 
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Рис. 3.3 — Деталі інформації тунелю на серверній стороні 

 

Рис. 3.4 — Інтерфейс користувача тестового середовища на клієнтсь-

кому боці 

При належних умовах цілком можливо встановити транспорт-

ний канал зв‘язку, що не детектується звичайними способами, які не 

включають безпосередній аналіз інформації, що передається по мере-

жі. Ні утиліта NETSTAT, ні більшість користувацьких файрволів на 

сьогоді не показує інформацію, яка відноситься до ICMP. 

Потрібно особливо відзначити той факт, що оболонка команд-

ного рядка, показана на рис.3.4, працює цілковито на не-транспортних 

протоколах. 

3.3. Комутація та маршрутизація в комп’ютерних мережах 

Комутація — процес з‘єднання абонентів комунікаційної мережі 

через транзитні вузли. 
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Комунікаційні мережі повинні забезпечувати зв‘язок своїх або-

нентів між собою. Абонентами можуть виступати комп‘ютери, сегме-

нти локальних мереж, факс-апарати або телефонні співбесідники. Як 

правило, в мережах загального доступу неможливо надати кожній па-

рі абонентів власну фізичну лінію зв‘язку, якою вони могли б монопо-

льно «володіти» і використовувати у будь-який час. Тому в мережі 

завжди застосовується який-небудь спосіб комутації абонентів, що 

забезпечує розділення наявних фізичних каналів між декількома сеан-

сами зв‘язку і між абонентами мережі. 

Кожен абонент з‘єднаний комутаторами індивідуальною лінією 

зв‘язку, закріпленою за цим абонентом. Лінії зв‘язку, що встановлені 

між комутаторами розділяються на кілька абонентів, тобто викорис-

товуються спільно. 

3.4. Види комутації 

Існують три принципово різні схеми комутації абонентів в ме-

режах : 

1. комутація каналів (circuit switching); 

2. комутація IP-пакетів (packet switching); 

3. комутація повідомлень (message switching). 

Технологія комутації сегментів Ethernet була запропонована фі-

рмою Kalpana в 1990 році у відповідь на зростаючі потреби в підви-

щенні пропускної здатності  високопродуктивних серверів із сегмен-

тами робочих станцій. Структурна схема комутатора EtherSwitch, за-

пропонованого фірмою Kalpana, описана нижче. 

3.5. Структура комутатора EtherSwitch компанії Каlраnа 

Кожен з 8 портів 10Base-T обслуговується одним процесором 

пакетів Ethernet — ЕРР (Ethernet Packet Processor). Крім того, комута-

тор має системний модуль, який координує роботу всіх процесорів 

ЕРР. Системний модуль веде загальну адресну таблицю комутатора і 

забезпечує управління комутатором по протоколу SNMP. Для переда-

чі кадрів між портами використовується комутаційна матриця, подіб-

на тим, які працюють в телефонних комутаторах або мультипроцесо-
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рних комп‘ютерах, з‘єднуючи декілька процесорів з декількома моду-

лями пам‘яті. 

Комутаційна матриця працює за принципом комутації каналів. 

Для 8 портів матриця може забезпечити 8 одночасних внутрішніх ка-

налів при напівдуплексному режимі роботи портів і 16 — при повно-

дуплексному, коли передавач і приймач кожного порту працюють не-

залежно один від одного. 

Під час вступу кадру в який-небудь порт процесор ЕРР буфери-

зує декілька перших байт кадру, щоб прочитати адресу призначення. 

Після отримання адреси призначення процесор відразу ж ухвалює рі-

шення про передачу пакету, не чекаючи приходу останніх байтів кад-

ру. Для цього він проглядає свій власний кеш адресної таблиці, а якщо 

не знаходить там потрібної адреси, звертається до системного модуля, 

який працює в багатозадачному режимі, паралельно обслуговуючи 

запити всіх процесорів ЕРР. 

Системний модуль проводить проглядання загальної адресної 

таблиці і повертає процесору знайдений рядок, який той буферизує в 

своєму кеші для подальшого використання. Після знаходження адреси 

призначення процесор ЕРР знає, що потрібно далі робити з кадром,  

який  надходить (під час проглядання адресної таблиці процесор про-

довжував буферизацію байтів кадру, що надходять в порт). 

Якщо кадр потрібно відфільтрувати, процесор просто припиняє 

записувати в буфер байти кадру, очищає буфер і чекає надходження 

нового кадру. 

Якщо ж кадр потрібно передати на інший порт, то процесор зве-

ртається до комутаційної матриці і намагається встановити в ній порт, 

що зв‘язує його із портом, через який йде маршрут до адреси призна-

чення. Комутаційна матриця може це зробити тільки лише у тому ви-

падку, коли порт адреси призначення у цей момент вільний, тобто не 

з‘єднаний з іншим портом. Якщо ж порт зайнятий, то як і в будь-

якому пристрої з комутацією каналів, матриця в з‘єднанні відмовляє. 

В цьому випадку кадр повністю буферизується процесором вхі-

дного порту, після чого процесор чекає звільнення вихідного порту і 

формування комутаційною матрицею потрібного шляху. 
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Після того, як потрібний шлях встановлений, в нього направля-

ються буферизовані байти кадру, які приймаються процесором вихід-

ного порту. Як тільки процесор вихідного порту отримує доступ до 

підключеного до нього сегменту Ethernet по алгоритму CSMA/CD, 

байти кадру відразу ж починають передаватися в мережу. Процесор 

вхідного порту постійно зберігає декілька байт кадру, що приймаєть-

ся, в своєму буфері, що дозволяє йому незалежно і асинхронно прий-

мати і передавати байти кадру. 

Маршрутизація (англ. Routing) — процес визначення маршруту 

проходження інформації в мережах зв‘язку. У російській мові часто 

використовується слово «роутинг». Треба відзначити, що правильна 

вимова цього слова — «рутинг». (У США вимовляється «раутинг», 

відповідно маршрутизатор — «раутер»). 

Маршрути можуть задаватися адміністративно (статичні марш-

рути), або обчислюватися за допомогою алгоритмів маршрутизації, 

базуючись на інформації про топологію і стан мережі, отриманої за 

допомогою протоколів маршрутизації (динамічні маршрути). 

Статичні маршрути можуть бути: 

 маршрути, що не змінюються в часі 

 маршрути, що змінюються за розкладом 

 маршрути, що змінюються по ситуації, — адміністративно 

у момент виникнення стандартної ситуації. 

Процес маршрутизації в комп‘ютерних мережах виконується 

спеціальними програмно-апаратними засобами — маршрутизаторами. 

Назва йде від самого процесу (основної функції) — маршрутизації. 

На додаток до маршрутизації, маршрутизатори здійснюють і 

комутацію каналів/повідомлень/пакетів/осередків, так само, як і кому-

татор комп‘ютерної мережі виконує маршрутизацію (визначення на 

який порт відправити пакет на підставі таблиці MAC адрес), а назива-

ється на честь основної  функції — комутації. 

3.6. Маршрутизовані протоколи 

Протокол маршрутизації може працювати лише з пакетами, що 

належать до одного з протоколів, що маршрутизуються, наприклад, 

IP, IPX або Xerox Network System. Протоколи, що маршрутизуються, 
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визначають формат пакетів (заголовків), найважливішою інформацією 

з яких для маршрутизації є адреса призначення. 

Протоколи, що не підтримують маршрутизацію, можуть переда-

ватися між мережами за допомогою тунелів. Подібні можливості за-

звичай надають програмні маршрутизатори і деякі моделі апаратних 

маршрутизаторів. У мережі бажано використовувати який-небудь 

один протокол, що маршрутизується, оскільки деякі маршрутизатори 

допускають поєднання різних протоколів, і це завжди знижує продук-

тивність мережі. 

3.7. Програмна і апаратна маршрутизація 

Перші маршрутизатори являли собою спеціалізоване ПЗ, яке об-

роблювало IP-пакети, що приходять, специфічним чином. Це ПЗ пра-

цювало на комп‘ютерах, у яких було декілька мережевих інтерфейсів, 

що входять до складу різних мереж (між якими здійснюється маршру-

тизація). 

Надалі з‘явилися маршрутизатори у формі спеціалізованих при-

строїв. Комп‘ютери з ПЗ маршрутизації називають програмними ма-

ршрутизаторами, обладнання — апаратними маршрутизаторами. 

У сучасних апаратних маршрутизаторах для побудови таблиць 

маршрутизації використовується спеціалізоване ПЗ ("прошивка"), для 

обробки ж IP-пакетів використовується комутаційна матриця (або ін-

ша технологія апаратної комутації), розширена фільтрами адрес в за-

головку IP-пакета. 

3.8. Апаратна маршрутизація 

Виділяють два типи апаратної маршрутизації: із статичними 

шаблонами потоків і з таблицями, що динамічно адаптуються. 

Статичні шаблони потоків реалізують розділення всіх вхідних 

IP-пакетів на віртуальні потоки; кожен потік характеризується набо-

ром ознак: IP-адресами відправника/одержувача, TCP/UPD-портом 

відправника/одержувача (у разі в разі підтримки маршрутизації на пі-

дставі інформації 4-го рівня) та портом, через який прийшов пакет. 

Оптимізація маршрутизації при цьому будується на ідеї, що всі 

пакети з однаковими ознаками повинні оброблятися однаково (за од-
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наковими правилами), при цьому правила перевіряються лише для 

першого пакета в потоці (при появі пакету з набором ознак, що не 

вкладається в існуючі потоки, створюється новий потік), за результа-

тами аналізу цього пакету формується статичний шаблон, який і вико-

ристовується для визначення правил комутації пакетів, що приходять 

(всередині потоку). 

Звичайний час зберігання шаблону, що не використовується, 

обмежено (для звільнення ресурсів маршрутизатора). Ключовим не-

доліком подібної схеми є інерційність по відношенню до зміни табли-

ці маршрутизації (у разі існуючого потоку зміна правил маршрутиза-

ції пакетів не буде "помічена" до моменту видалення шаблону). 

Динамічно адаптовані таблиці використовують правила марш-

рутизації "безпосередньо", використовуючи маску і номер мережі з 

таблиці маршрутизації для перевірки пакету і визначення порту, на 

який потрібно передати пакет. При цьому зміни в таблиці маршрути-

зації (в результаті роботи, наприклад, протоколів маршрутиза-

ції/резервування) відразу ж впливають на обробку всіх нових отрима-

них пакетів. Динамічно адаптовані таблиці так само дозволяють легко 

реалізовувати швидку (апаратну) перевірку списків доступу. 

3.9. Програмна маршрутизація 

Програмна маршрутизація виконується або спеціалізованим ПЗ 

маршрутизаторів (у разі, коли апаратні методи не можуть бути вико-

ристані, наприклад, у разі організації тунелів), або програмним забез-

печенням на комп‘ютері. 

У загальному випадку, будь-який комп‘ютер здійснює маршру-

тизацію своїх власних вихідних пакетів (як мінімум, для розділення 

пакетів, що відправляються на шлюз за умовчанням і пакетів, призна-

чених вузлам в локальному сегменті мережі). Для маршрутизації чу-

жих IP-пакетів, а так само для побудови таблиць маршрутизації вико-

ристовується різне ПЗ, наприклад: сервіс RRAS (англ. routing and 

remote access service) в Windows Server, домени routed, gated в Unix-

подібних операційних системах (Linux/BSD тощо). 
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3.10. Приклад оптимального проектування маршрутизації в 

комп’ютерній мережі кафедри 

Сучасна практика планування та розгортання комп‘ютерних ме-

реж склалася так, що певний клас та потужність апаратури вважається 

відповідним кількості вузлів або архітектурі мережі та очікуваному 

об‘єму трафіку чи складності його обробки. 

Найпростішим прикладом є домашня мережа. Як правило, про-

вайдерами Інтернет в житлові приміщення встановлюється одне фізи-

чне  з‘єднання за технологіями Ethernet, ADSL чи DOCSIS, в залежно-

сті від типу комутаційної апаратури на технічних майданчиках про-

вайдера. 

Якщо в житловому приміщенні є всього один комп‘ютер, то 

з‘єднання встановлюється для нього безпосередньо, і додаткових при-

строїв не потрібно. Але якщо комп‘ютерів більше одного, чи в примі-

щенні встановлений домашній сервер, чи використовуються 

комп‘ютери класу ноутбуків та КПК типовим рішенням є маршрути-

затор. 

Маршрутизатор визначається як спеціалізований комп‘ютер, 

апаратні та програмні функції якого оптимізовані для керування паке-

тами даних в телекомунікаційних (в т.ч. комп‘ютерних мережах). На 

сьогоднішній день на споживацькому ринку представлена велика кі-

лькість маршрутизаторів домашнього та офісного класу (в іноземній 

літературі вживається традиційне позначення SOHO) від виробників 

телекомунікаційного обладнання, таких як ASUS, DLink, LinkSys, 

NetGear та інших. 

Всі маршрутизатори такого класу об‘єднує компактність, низька 

споживана електрична потужність, відсутність рухомих частин (вен-

тиляторів, дискових накопичувачів тощо) та їх апаратна реалізація з 

точки зору набору функцій. Типовий набір функцій SOHO-

маршрутизатора: 

 WAN-підключення через одну з наступних технологій: 

 порт RJ45 для підключення по Ethernet; 

 порт RJ11 для підключення по ADSL; 

 коаксіальний порт для DOCSIS; 
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 LAN-інтерфейс для підключення клієнтів локальної мере-

жі: 

 через вбудований комутатор Ethernet; 

 через бездротову мережу Wi-Fi (стандарти сімейства 

802.11); 

 Для автоматичного налаштування конфігурації IP для дос-

тупу до зовнішньої мережі використовуються сервер 

DHCP та повторювачі DNS; 

 Для прозорого доступу до зовнішньої мережі використо-

вується технологія Network Address Translation (NAT) з 

додатковими можливостями встановлення адреси DMZ, 

пере направлення портів, тригер-портів тощо; 

 Для первинного захисту користувачів мережі від зловмис-

ного контенту використовується фільтрація за адресами, 

URL та Cookies. 

Такий набір функцій в переважній більшості випадків є цілком 

задовільним для пересічного користувача Інтернет в домашніх умо-

вах, без необхідності деталізованого налаштування маршрутизатора. 

Деякі моделі маршрутизаторів LinkSys навіть оснащені спеціа-

льною кнопкою на передній панелі, натискання якої запускає проце-

дуру повністю автоматичного налаштування під наявну на даний мо-

мент конфігурацію мережі. 

З іншого боку, будь — яка інфраструктура мережі, потужніша в 

порівнянні з інфраструктурою малого офісу, звичайно потребує більш 

досконалих маршрутизаторів. Перелік функцій промислових маршру-

тизаторів виходить за межі даної роботи, але можливо окреслити най-

більш вживані функції, такі як: 

 Multiple VPN: розподілення корпоративної мережі на сег-

менти через посередницькі мережі (часто через Інтернет); 

 Підтримка пограничних протоколів маршрутизації та ав-

томатичного пошуку топологій: BGP, STP тощо; 

 Інтелектуальні системи протидії вторгненню (IDS — 

Intrusion Detection System) та DDOS; 

 Підтримка віддаленого доступу користувачів через прото-

коли, такі як OpenVPN, модемний доступ, авторизація ко-
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ристувачів в системі RADIUS, як зовнішній так і внутріш-

ній. 

Ще одною ключовою відмінністю маршрутизаторів сектору 

SOHO та промислових є акцентування на апаратних або програмних 

рішеннях. 

SOHO-маршрутизатори за своєю архітектурою є близькими до 

однокристальних ЕОМ, тому, природно, в них використовуються про-

цесори, пам‘ять та контролери вводу-виводу загального призначення. 

Специфіка задачі маршрутизації покладена, таким чином, повні-

стю на програмне забезпечення маршрутизатора, що при невисоких 

обчислювальних потужностях процесора (типовий маршрутизатор 

SOHO-класу D-Link DIR330 має процесор Broadcom BCM4704, пра-

цюючий на тактовій частоті 265 МГц) не може забезпечити стабільної 

роботи на критичних навантаженнях. 

Маршрутизатори SOHO-класу також обладнані портами 

Ethernet, які працюють на швидкості не більше 100 МБіт/с, оскільки 

більша швидкість в цільовому секторі практично не потрібна. 

У промислових маршрутизаторів програмне забезпечення більш 

складне, але деякі типові функції, які реалізує маршрутизатор, виділе-

ні як апаратні рішення у вигляді окремих мікропроцесорів та мікроп-

рограм до них. Це дозволяє суттєво розвантажити центральний проце-

сор маршрутизатора при збільшенні загальної продуктивності роботи. 

Промислові маршрутизатори також мають порти як Ethernet, так і оп-

товолоконні, що працюють на швидкості передачі даних 1 Гбіт/с та 10 

Гбіт/с. 

Однак такі маршрутизатори мають ціну більш ніж $1000 за оди-

ницю, у порівнянні з менш ніж $80 за SOHO-моделі. 

Комп‘ютерна мережа (КМ) кафедри на даний момент складаєть-

ся з близько 30 персональних комп‘ютерів — робочих місць для спів-

робітників кафедри та комп‘ютерного класу для студентів. Всі вони 

з‘єднані між собою в один мережевий сегмент за технологією Ethernet 

та при використанні 6 комутаторів типу «switch». В мережі також 

присутні — точка доступу Wi-Fi та два внутрішні сервери мережі. 
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Отже, вузли КМ мають чітке розділення на 2 класи — сервери 

та робочі місця. З огляду на це постає питання про вибір діапазону 

приватної адресації протоколу IPv4. 

Інтернет-стандартом RFC1918 визначено 3 діапазони, які реко-

мендовано використовувати для приватної адресації, тобто такі, паке-

ти до (чи від) яких не будуть передаватися в Інтернет. Це діапазони (в 

нотації CIDR): 

 10.0.0.0/8 ємністю 16777216 адрес (24 біта); 

 172.16.0.0/12 ємністю 1048576 адрес (20 біт); 

 192.168.0.0/16 ємністю 65536 адрес (16 біт); 

При виборі плану адресації вузлів в КМ враховувалися такі мір-

кування: 

Комп‘ютерна мережа НТУУ «КПІ» використовує адресний про-

стір 10.0.0.0/8, де другий октет в більшості випадків означає номер 

учбового корпусу або корпусу гуртожитку, третій октет — умовний 

номер структурного підрозділу, та четвертий октет — номер вузла в 

підрозділі. 

Така адресація є структурно логічною, оскільки відображає гео-

графічно-адміністративну структуру мережі НТУУ «КПІ», проте ви-

користання всіх трьох октетів адресації унеможливлює додавання КМ 

до неї як окремої сутності без додаткового тривалого узгодження з 

НТО «КПІ-Телеком» та додаткових фінансових витрат. 

Адресний простір 192.168.0.0/16 має достатню ємність, але цей 

діапазон використовується, по-перше, як адресний простір за замов-

чуванням для маршрутизаторів, принтерів та іншого обладнання 

SOHO-класу, яке призначене для роботи в мережі, причому часто об-

ладнання виступає в ролі сервера, в тому числі DHCP, що може приз-

вести до конфлікту адрес. 

По-друге, потрібно залишити можливість створення незалежних 

від КМ експериментальних підмереж на тому ж обладнанні, яке пра-

цює в КМ. При цьому студенти, як правило, використовують саме цей 

діапазон адрес з огляду його відносної популярності та з причини по-

переднього досвіду. 

Відтак було прийнято рішення використати адресний простір 

172.16.0.0/12, виділивши в ньому два внутрішні сегменти — 
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172.16.0.0/24 для обладнання серверного класу та 172.16.1.0/24 для 

адресації користувацьких комп‘ютерів. Оскільки обидва класи апара-

тури входять в один і той же сегмент Ethernet і повинні мати можли-

вість адресувати мережеві пакети між собою, то загальний діапазон 

для КМ було визначено як 172.16.0.0/23, чому відповідає мережева 

маска 255.255.254.0 та широкомовна адреса 172.16.1.255. 

Адресний потенціал такої мережі становить 253 адреси для сер-

верних вузлів та стільки ж для клієнтських, що на даному етапі розви-

тку КМ є цілком достатнім при тому, що в рамках обраного адресного 

простору зберігається можливість теоретичного розширення потенці-

алу мережі в більш ніж 2000 разів. 

В адресному просторі комп‘ютерної мережі НТУУ «КПІ» для 

кафедри виділено адресу з діапазону 10.0.0.0/8, і здійснено фізичне 

підключення пограничного маршрутизатора (див. нижче) до мережі 

НТУУ «КПІ». 

Для доступу до мережі Інтернет організовано IP-in-IP тунель у 

відповідності з стандартами RFC1853 та RFC2003. В такий спосіб 

дейтаграми протоколу IP, які мають адресацію джерела та призначен-

ня з адресного простору мережі Інтернет проходять всередині мережі 

НТУУ «КПІ» за допомогою інкапсуляції. 

Встановлено обмеження пропускної здатності каналу зв‘язку з 

Інтернет на рівні 512 Кбіт/с. 

Необхідно для комп‘ютерів всередині КМ забезпечити можли-

вість: 

 звертатися до всіх ресурсів, які знаходяться в мережі 

НТУУ «КПІ» без обмеження швидкості; 

 звертатися до HTTP та FTP-сайтів мережі Інтернет з об-

меженням швидкості каналу, частина пропускної полоси 

якого резервується для потреб серверів КМ; 

 зменшити витрати часу на налаштування програмного за-

безпечення на робочих місцях студентів та співробітників 

кафедри; 

 приєднатися до КМ по бездротовому доступу Wi-Fi. 

Також для комп‘ютерів, що знаходяться зовні по відношенню до 

КМ, потрібно забезпечити можливість доступу до HTTP та SMTP сер-
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верів кафедри, які фізично знаходяться всередині КМ, але повинні бу-

ти адресованими в просторі мереж Інтернет та НТУУ «КПІ». 
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Рис. 3.5 — Структурна схема КМ та її зв‘язності з зовнішніми мере-

жами 

Було запропоновано наступні методи вирішення задачі. 

1. Проводити адресну трансляцію (NAT — Network Address 

Translation) для клієнтських комп‘ютерів КМ в напрямку мережі 

НТУУ «КПІ» без обмежень по обсягу трафіку. 

2. Встановити кеш-проксі для доступу до вузлів Інтернет за прото-

колами FTP та HTTP. В якості кеш-проксі було вибрано широко 

відомий проект Squid. 

3. Для автоматичного налаштування вузлів КМ використати про-

токол настройки DHCP та сценарій автоматичного налаштуван-

ня HTTP-проксі WPAD (Web-Proxy Auto Discovery). 

4. Встановити точку доступу Wi-Fi на базі маршрутизатора D-Link 

DIR330 з вимкненим мережевим інтерфейсом WAN. 

5. Функції серверів HTTP, DHCP та WPAD (а також FTP для внут-

рішнього використання) покладено на наявний в КМ сервер на 

базі Windows 2003 R2, оскільки тимчасова недоступність цих 

служб не впливає на коректну роботу вузлів КМ. 

6. Програму Squid було встановлено на наявний в КМ сервер на 

базі Gentoo Linux з таких міркувань, що, у порівнянні з аналога-
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ми, найбільшу швидкість роботи зі сховищем Squid, яке пред-

ставляє собою велику кількість порівняно малих файлів, забез-

печує файлова система ReiserFS. 

7. Функції NAT-транслятора не могли бути покладені на жоден з 

серверів КМ, оскільки вони не мають мережевого інтерфейсу з 

прямим з‘єднанням до мережі НТУУ «КПІ». Відтак цю роль мав 

відігравати центральний маршрутизатор. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна сформулювати такий пе-

релік задачі, які мали бути покладені на центральний маршрутизатор 

КМ: 

 здатність підключитися до 3-х незалежних мереж (Інтер-

нет, мережа НТУУ «КПІ», КМ) через 3 логічно виділені 

мережеві інтерфейси; 

 здатність реалізувати тунелювання IP-in-IP у відповідності 

з RFC2003; 

 здатність реалізувати NAT-трансляцію користувачів КМ в 

мережу НТУУ «КПІ» 

 здатність реалізувати NAT-трансляцію користувачів HTTP 

та SMTP ресурсів КМ з зовнішніх мереж з додатковими 

умовами доступності ресурсів за зовнішньою адресацією 

для внутрішніх клієнтів. 

Такі задачі, як правило, вирішуються або придбанням та встано-

вленням промислового маршрутизатора, або покладанням їх на один з 

серверів мережі. 

Ми вважаємо другий спосіб неоптимальним не тільки з причини 

відсутності фізичного зв‘язку з мережею НТУУ «КПІ», але й тому, що 

обидва сервери КМ налаштовані і використовуються в експеримента-

льному режимі, а це може стати причиною втрати зв‘язності з обома 

зовнішніми мережами під час виключення або перезавантаження. 

Перший спосіб, на наш погляд, є неоптимальним з позиції від-

ношення очікуваного результату до обсягу витрат, тобто з міркувань 

фінансової економії. 

Спроби реверс-інжинірингу найпопулярніших моделей SOHO-

маршрутизаторів робляться з моменту їх появи на масовому ринку. 

Значний прорив в цій області відбувся, коли LinkSys (зараз підрозділ 



 

48 

Cisco Systems, Inc) використала для мкіропрограмного забезпечення 

(firmware) своїх маршрутизаторів серії WRT модифіковане ядро опе-

раційної системи Linux. Це призвело до юридичного тиску та виму-

шеної публікації вихідних кодів та специфікацій для широкого загалу, 

що, в свою чергу, започаткувало велику кількість споріднених проек-

тів, ціллю яких було додавання додаткових модулів програмного за-

безпечення для розширення можливостей маршрутизаторів значно 

далі, ніж це вважалося достатнім для ринку SOHO. 

Поточні розробки в цій галузі більше не обмежені лише лінією 

Linksys WRT, оскільки значна кількість інших виробників будувала 

свої маршрутизатори на дуже схожому обладнанні. 

Ми вважаємо, що цілком можливо досягнути потужності марш-

рутизації та зв‘язності порівняної з такими, що можуть бути досягнуті 

з використанням маршрутизаторів промислових моделей, але лише з 

використанням обладнання SOHO-класу шляхом детального плану-

вання структури програмного забезпечення та інфраструктури мережі. 

Для цього нами був обраний один з найбільш типових маршру-

тизаторів SOHO-класу Linksys WRT54GSv4. Підтримка серії маршру-

тизаторів Linksys WRT наявна в усіх без винятку проектах, які виник-

ли після публікації вихідного коду мікропрограм. Було проаналізова-

но мікропрограми від 3-х найбільш розповсюджених та детально 

пророблених проектів, присвячених маршрутизаторам цієї серії — 

DD-WRT, OpenWRT, FreeWRT. 

В проекті DD-WRT виявився відсутнім функціонал для побудо-

ви IP-in-IP тунелю та нестандартних правил мережевої трансляції. 

Проект OpenWRT на момент розглядання цього питання мав критичну 

помилку в модулі, який реалізує підтримку IP-in-IP тунелю, тому було 

обрано проект мікропрограм FreeWRT, в тому числі і як найбільш (се-

ред своїх аналогів) орієнтований на серверні ролі. 

Налаштування мережевих інтерфейсів маршрутизатора під ке-

руванням FreeWRT виконано в синтаксисі, який прийнято в сімействі 

операційних систем Debian Linux. 

# LOOPBACK interface 
auto lo 
iface lo inet loopback 
# NAEPS INTERNET interface 
auto eth0.0 
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iface eth0.0 inet static 
address 77.47.192.73 
netmask 255.255.255.248 
broadcast + 
switch-ports 0 1 5 
# KPI-TELECOM interface 
auto eth0.1 
iface eth0.1 inet static 
address 10.0.1.33 
netmask 255.255.255.0 
broadcast + 
switch-ports 4 5 
up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.0.1.7 
# INTERNET Link interface (IP-in-IP tunnel) 
auto tunl1 
iface tunl1 inet static 
address 77.47.129.63 
netmask 255.255.255.255 
pointopoint 77.47.129.0 
mtu 1500 
pre-up iptunnel add tunl1 mode ipip local 10.0.1.33 remote 10.7.1.41 
up route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 dev tunl1 
up route delete -n 77.47.129.0 
# NAEPS Intranet WIRED interface 
auto eth0.2 
iface eth0.2 inet static 
address 172.16.0.1 
netmask 255.255.254.0 
broadcast + 
switch-ports 2 5 

 

Даний набір правил визначає: 

 локально-зворотній інтерфейс lo, стандартний для всіх 

операційних систем з підтримкою TCP/IP; 

 інтерфейс eth0.0 внутрішнього сегменту КМ з адресацією 

Інтернет; 

 фізичний інтерфейс eth0.1 маршрутизатора КМ до мережі 

НТУУ «КПІ»; 

 логічний інтерфейс tunl1 тунелю IP-in-IP для зв‘язності 

КМ з Інтернет; 

 фізичний інтерфейс eth0.2 до внутрішньої КМ. 

Локальна таблиця маршрутизації визначається директивами up 

route і має такий вигляд. 

Kernel IP routing table 
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 
77.47.192.72 0.0.0.0 255.255.255.248 U 0 0 0 eth0.0 
10.0.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.1 
172.16.0.0 0.0.0.0 255.255.254.0 U 0 0 0 eth0.2 
10.0.0.0 10.0.1.7 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0.1 
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 tunl1 
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Задача забезпечення NAT-трансляції покладена на вбудований в 

ядро операційної системи FreeWRT стандартний модуль iptables, кон-

фігурація якого в частині, що стосується завдання зв‘язності КМ, ви-

глядає таким чином: 

# Тут ми визначаємо можливість доступу вузлів КМ до мережі НТУУ «КПІ» всіма протоколами IP 
iptables -t nat -A POSTROUTING --src 172.16.0.0/23 --dst 10.0.0.0/8 -j SNAT --to-source 10.0.1.33 
# 
# Тут ми дозволяємо користувачам мережі НТУУ «КПІ» звертатися до наших HTTP та SMTP серверів 
iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.0.1.33 -p tcp --dport 25 -j DNAT --to-destination 172.16.0.2 
iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.0.1.33 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.16.0.3 
# 
# Тут ми дозволяємо користувачам КМ звертатися до ресурсів HTTP та SMTP через зовнішню адресацію, 
# а не тільки внутрішню 
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 172.16.0.2 --dport 25 -j SNAT --to-source 172.16.0.1 
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 172.16.0.3 --dport 80 -j SNAT --to-source 172.16.0.1 

 

Звертаємо увагу на те, що переадресація запитів до служб HTTP 

та SMTP всередині КМ здійснюється на різні сервери, тоді як для зов-

нішнього користувача це не помітно і адреса є єдиною. 

Завдання бездротового доступу до КМ вирішено шляхом вико-

ристання маршрутизатора SOHO-класу D-Link DIR330, підключення 

його LAN-інтерфейсу до КМ НАПЕС, та встановлення мікропрограми 

з проекту DD-WRT, оскільки його заводський набір мікропрограм не 

дозволяв потрібної гнучкості налаштування та підсилення потужності 

радіопередавача з 70 мВт до 251 мВт з метою покриття радіо-

доступом всіх приміщень кафедри. 

Таким чином, виконано встановлення та впровадження в екс-

плуатацію комп‘ютерної мережі кафедри НТУУ «КПІ», яка забезпечує 

необхідний рівень зв‘язності для задовільнення потреб співробітників 

та студентів кафедри в доступі до інформаційних ресурсів Інтернет та 

мережі НТУУ «КПІ». 

На прикладі проектування та встановлення комп‘ютерної мере-

жі кафедри НТУУ «КПІ» показано, що хоча підхід, орієнтований на 

суто програмне забезпечення в маршрутизаторах класу SOHO, скорі-

ше за все не дозволить на пікових навантаженнях досягти потужності, 

порівняної з апаратно-центрованими маршрутизаторами, це, однак, є 

досить життєздатним, ефективним та дешевим методом побудови 

промислових мереж, в тому числі внутрішніх мереж для академічних 

установ та їх підрозділів. 
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4. ЯКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В МЕРЕЖАХ 

4.1. Застосування дайджестів для контролю цілісності даних в ро-

зподілених мережах 

Протягом останніх років з‘явилися та набули значного поши-

рення так звані пірінгові (peering) мережі, зокрема ті, застосування 

яких, практично, зводиться до обміну даних файлового характеру, хо-

ча концепція розподілених мереж цим не обмежується. 

Файлообмінні мережі формують розподілену систему, в рамках 

у рамках якої кожний файл і кожний вузол має свій унікальний іден-

тифікатор. Вузли мережі можуть надавати доступ до своїх файлів, іні-

ціювати пошук файлів на інших вузлах тощо. 

Файлообмінні мережі можуть бути як сервер-орієнтовані (такі 

як, наприклад, eDonkey2000), або без-серверні (Kademlia, Gnutella1, 

Gnutella2). 

Типовий клієнт файлообмінної мережі сканує каталог файлів, 

які потрібно зробити доступними, обчислює їх унікальні ідентифіка-

тори та зберігає таблицю відповідності ідентифікаторів до імен на 

сервері (для сервер-орієнтованих мереж) або локально. 

Інші клієнти, формуючи первинний запит на пошук файлу, опе-

рують його іменем, а частіше — ключовими словами. Коли зі списку 

наявних в мережі джерел файлів з подібними іменами вибрано конк-

ретні файли (з відомими ідентифікаторами) задається пошук джерел в 

мережі вже за ідентифікатором файлу. Таким чином, файл буде знай-

дено не зважаючи на те, що він, можливо, був перейменований на 

якомусь вузлі. 

Цілком природно, що в якості унікального ідентифікатору роз-

робники архітектури файлообмінних мереж вибрали алгоритми дай-

джестів — адже саме вони з високою імовірністю гарантують іденти-

чність змісту файлу незалежно від його імені. Наприклад, в якості пе-

рвинних ідентифікаторів у мережі eDonkey2000 обрано дайджест 

MD4, а в мережах сімейства Gnutella — SHA1 та TigerHash. 

Порівняно нечасто, але все ж таки трапляється ситуація, коли 

хеш отриманого по мережі файлу не співпадає з його задекларованим 

раніше хешем. У такому випадку файл відкидається і клієнт мережі 
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намагається отримати його ще раз. З огляду на те, що пошкодження 

змісту файлу може бути як випадковим, так і навмисним, подібна тех-

ніка є не дуже ефективною. Тому розробники програмного забезпе-

чення файлообмінних мереж використовують спеціальні алгоритми 

розподілених хешів. 

Так, в мережі eDonkey2000 файл розбивається на частини по 

9.28 мегабайт і хеш MD4 обчислюється для кожної з них окремо. 

Отримані хеші в свою чергу формують блок даних, від якого обчис-

люється вже первинний хеш, також MD4. Набір хешів разом з пер-

винним надалі передається в мережі вузлом, який володіє повним 

файлом. Таким чином, клієнти які зустріли пошкодження файлу і не 

співпадання його хешу з декларованим, можуть знайти пошкоджену 

ділянку розміром 9.28 мегабайт і запросити повторне завантаження 

саме її, а не всього файлу цілком. 

Інший, більш розвинений спосіб виявлення та виправлення по-

шкоджених при передачі файлів полягає в побудові так званого дерева 

хешів (hash tree). Цей спосіб використовується в алгоритмі AICH 

(Advanced Intelligent Corruption Handling) для мережі eDonkey2000 та в 

алгоритмі TigerTree для мереж сімейства Gnutella. 

Спосіб полягає в тому, що файл розбивається на частини по 1 

кілобайту (розмір залежить від реалізації) і для кожної обчислюється 

значення хешу. Далі хеші сусідніх ділянок попарно формують в свою 

чергу блок даних, для якого обчислюється хеш вищого рівня (їх кіль-

кість буде вже в 2 рази менша). І так до тих пір, поки не буде отрима-

но одне значення хешу — первинного, за яким файл ідентифікується. 

Проте повне дерево хешів також зберігається. 

У випадку, якщо клієнт мережі виявив пошкодження файлу, з 

цільової системи запитується набір хешів ничжого рівня. Візначаєть-

ся, якийі з них відповідає дійсності, на основі аналізу того файлу, що 

був отриманий. 

Правильний хеш відкидається, а з неправильним повторюються 

ті самі дії, що і з первинним — таким чином реалізується сходження 

до самого нижнього рівня в дереві хешів. 

Перевага цього методу полягає в тому, що перезавантажувати 

потрібно лише невелику частину файлу, звичайно біля одного кіло-
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байту, а також не потрібно пересилати повне дерево хешів — лише ту 

його гілку, яка включає в нижньому рівні пошкоджену ділянку. 

Для підвищення надійності, клієнтами файлообмінних мереж 

також застосовується механізм довірених джерел — коли первинний 

хеш або дерево хешів вважається вірним, якщо його декларують 

більш ніж певна кількість (звичайно 10) незалежних вузлів. 

4.2. Технологія забезпечення гарантованої якості зв’язку (QOS) 

QOS (англ. Quality of Service — якість обслуговування) — цим 

терміном в області комп‘ютерних мереж називають ймовірність, що 

мережа зв‘язку відповідає заданій угоді про трафік або ж у ряді випа-

дків, неформальне позначення ймовірності того, що пакет пройде між 

двома точками мережі. 

4.3. Механізм роботи QOS 

Для більшості випадків якість зв‘язку визначається чотирма па-

раметрами. 

1. Смуга пропускання (Bandwidth), описує номінальну про-

пускну здатність середовища середи передачі інформації, 

визначає ширину каналу. Вимірюється в bit/s (bps), kbit/s 

(kbps), Mbit/s (Mbps). 

2. Затримка при передачі пакету (Delay), вимірюється в мілі-

секундах. 

3. Коливання (тремтіння) затримки при передачі пакетів — 

джиттер (Jitter). 

4. Втрата пакетів (Packet loss). Визначає кількість пакетів, 

втрачених згубити в мережі під час передачі. 

Для простоти розуміння канал зв‘язку можна уявити у вигляді 

умовної труби-конденсатора, а пропускну здатність описати як функ-

цію двох параметрів: ширини труби-конденсатора і її довжини. 

Коли передача даних стикається з проблемою «склянкової ший-

ки» для прийому і відправки пакетів на роутерах, то зазвичай викори-

стовується метод FIFO: перший прийшов — перший пішов (First In — 

First Out). 



 

54 

При інтенсивному трафіку це створює проблеми, які вирішу-

ються простим чином: всі пакети черги FIFO (на вхід або на вихід), 

що не увійшли до буфера, ігноруються роутером, і відповідно втрача-

ються безповоротно. Розумніший метод — використовувати «розум-

ну» чергу, в якій пріоритет у пакетів залежить від типу  сервісу, — 

TOS. 

Необхідна умова: пакети повинні вже нести мітку типу сервісу 

для створення «розумної» черги. Звичайні користувачі найчастіше 

стикаються з терміном QOS в домашніх роутерах з підтримкою QOS. 

Наприклад, дуже логічно дати високий пріоритет VOIP пакетам 

і низький — пакетам FTP, SMTP і клієнта файлообмінної мережі. 

4.4. Моделі QOS 

Негарантована доставка — Best Effort Service 

Наявність марки TOS Best Effort Service не є механізмом тонко-

го регулювання, а є ознакою простого збільшення пропускної здатно-

сті без якого-небудь виділення окремих класів трафіку і регулювання. 

4.5. Інтегрований Сервіс — Integrated Service (IntServ). 

Згідно RFC 1633 модель інтегрованого обслуговування забезпе-

чує наскрізну (End-to-End) якість обслуговування, гарантуючи необ-

хідну пропускну здатність. 

IntServ використовує для своїх цілей протокол сигналізації 

RSVP, який забезпечує виконання вимог до всіх проміжних вузлів. 

Відносно IntServ часто використовується термін — резервування ре-

сурсів (Resource reservation). 

4.6. Диференційоване обслуговування — Differentiated Service 

(DiffServ) 

Описана в RFC 2474 і RFC 2475. Забезпечує QOS на основі роз-

поділу ресурсів в мережі і певних класифікаторів і обмежень на межі 

мережі, комбінованих з метою надання необхідних послуг. У цій мо-

делі вводиться розділення трафіку по класах, для кожного з яких ви-

значається свій рівень QOS. 
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DiffServ складається з управління формуванням трафіку (класи-

фікація пакетів, маркірування, управління інтенсивністю) і управління 

політикою (розподіл ресурсів, політика відкидання пакетів). DiffServ є 

найбільш придатним зразком «розумної» пріоритезації трафіку. 

4.7. Програми, які вимагають QOS 

Потрібна певна якість обслуговування для певних класів про-

грам, зокрема: 

 потокові мультимедіа-програми вимагають гарантованої 

пропускної здатності каналу; 

 VOIP і відеоконференеції вимагають невеликих значень 

джиттера і затримки; 

 ряд програм, наприклад, віддалена хірургія, вимагають га-

рантованого рівня надійності. 

4.8. Альтернативне визначення і суб’єктивна оцінка QOS 

Іншим методом оцінки якості, особливо в IP-телефонії і IP-ТВ є 

метричний метод, який відображає або передбачає суб‘єктивну якість. 

Використовуються суб‘єктивні оцінки і показники типу  — «користу-

вач відчував роботу», «ступінь задоволення користувача», «число ща-

сливих клієнтів». 

Метод носить назву Mean Opinion Score (MOS), або «Якість, ви-

ходячи з Досліду» (QOE) — абсолютно суб‘єктивне поняття, або Ме-

тод Експертних Оцінок. У цьому контексті, QOS — сукупний ефект 

від задоволення замовника сервісів, що зачіпають всі види обслугову-

вання. Це визначення оцінює застосування у вигляді суб‘єктивної оці-

нки і коректується відповідними коефіцієнтами: часу відповіді, наяв-

ності і величини провалів, шумів, чутних сторонніх розмов, рівня гуч-

ності, частотної характеристики, помітного еха (відлуння) ефектів 

ехо-камери тощо, і також включає суб‘єктивну оцінку обслуговування 

(служба підтримки). 
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5. ОДНОРАНГОВІ МЕРЕЖІ 

Концепція однорангових мереж не була новою на початку XXI 

століття, її основні риси були відмічені одночасно з виникненням Ін-

тернет в 1969 році. 

Хоча учасники проекту ARPA не могли передбачити майбутній 

обсяг всесвітнього розповсюдження того, що тоді було лише одним 

каналом зв‘язку між двома мейнфреймами, ідея з‘єднання одноранго-

вих вузлів в мережу вже існувала. 

Потрібно відмітити, що термінали інтерфейсів користувача на 

той момент були незрівнянні з головними комп‘ютерами — мейнф-

реймами, і у них були відсутні пристрої обчислювання та зберігання, і 

тому ідея однорангових мереж залишалася забутою на довгий час. 

Тільки коли персональні комп‘ютери рушили на користуваць-

кий ринок в 1970-х та 1980-х роках, «клієнт-серверна архітектура» по-

чала своє домінування, яке буде тривати кілька десятиліть. 

Вважалося загальноприйнятим, що будь-яка мережа природно 

розділяється на сервери (які дають доступ до ресурсів та клієнтів (які 

користуються ресурсами). Різниця в обчислювальній та зберігальній 

потужності між серверним та клієнтським апаратним забезпеченням, 

та, що більш важливо, різниця між наявними каналами зв‘язку, була 

занадто очевидною. 

На той час одноранговий обмін був поширеною практикою, як-

що мова йшла про серверне програмне забезпечення та архітектуру 

мереж. Схеми маршрутизації TCP/IP були суттєво одноранговими на-

стільки, що саме слово «peering» (одноранговий) ввійшло в специфіч-

ний лексикон маршрутизації, незважаючи на те, що реально існуючі 

канали зв‘язку були (і досі залишаються) побудованими відносно на-

ціональних магістралей та точок обміну, роблячи їх більш-менш під-

леглими один до одного. 

Однак, мережа USENET та система електронної пошти 

зв‘язувалися одна з одною і не було  такого поняття, як первинний рі-

вень або центральний концентратор, через який має проходити весь 

трафік — а це є суттєвою відмінністю однорангової мережі. 
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Спроби побудувати однорангові мережі незалежно від Інтернету 

також мали місце. 

Однією з найбільш успішних спроб була FidoNet — любительс-

ка всесвітня комп‘ютерна мережа, що початково складалася з елект-

ронних дошок оголошень (BBS). Згодом було написане програмне за-

безпечення для автоматизації обміну повідомленнями через модемний 

зв‘язок по телефонним лініям. 

На відміну від Інтернет, FidoNet не є онлайн-мережею, і вся вза-

ємодія переважно відбувалася в режимі офф-лайн. Серверне програм-

не забезпечення, однак, було налаштоване таким чином, щоб протягом 

певної кількості нічних годин, заданих правилами мережі, бути гото-

вим прийняти повідомлення. 

Одразу після появи FidoNet була по-справжньому одноранго-

вою, в тому розумінні що кожний вузол мережі відправляв повідом-

лення адресату безпосередньо, викликаючи його адресу (в даному ви-

падку — телефонний номер). Пізніше в 1990-х FidoNet також почала 

відчувати на собі ефекти росту інфраструктури, коли мережа вибух-

нула тисячами вузлів по всьому світу. 

В цей час структура FidoNet була відзначена чіткою ієрархічною 

структурою, базованою на географічному принципі, та багатьма ке-

руючими структурами в мережі. Потрібно відмітіти, що на відміну від 

Інтернет (адресний простір IPv4 сягає 232 адреси, включаючи зарезер-

вовані та немаршрутизовані), ієрархічна структура адресного просто-

ру FidoNet мала простір для 248 адрес для мережевих вузлів та 264 

точок підключення взагалі. 

Незважаючі на вище загаді прориви до майбутньої концепції, 

справжні однорангові мережі, як ми розуміємо їх сьогодні, були дале-

кими від практичної реалізації в XX столітті. 

Комерційні підстави для появи однорангових мереж з‘явилися з 

масовим розповсюдженням постійних підключень до Інтернет в до-

машньому секторі, побудованих на таких технологіях, як ADSL та 

DOCSIS, які швидко завоювали домінуючі позиції вдома та в офісах. 

До того ж, поки характеристики апаратного забезпечення домашніх 

робочих станцій не стали наближатися до характеристик серверного 
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сектору, не було вигідно будувати однорангові мережі з розподілени-

ми ресурсами процесорного часу та ємностей для зберігання. 

Вважається, що комерційні застосування концепції одноранго-

вих мереж почали з‘являтися і набувати широкого вжитку на початку 

XXI століття. 

Класична схема взаємодії і інформаційного обміну в Інтернет 

відома як поняття "клієнт-сервер". 

Сервер — об‘єкт, що виконує зберігання даних, забезпечуючи 

ресурси, такі як пам‘ять, обчислювальна потужність, мережеві поси-

лання і т.д. Сервер не взаємодіє безпосередньо з користувачем або ін-

шим об‘єктом, який потребує результатів. 

Клієнт це об‘єкт, який виконує запити на сервер для отримання 

даних, їх обробки або інших ресурсів. Клієнт також одержує відповідь 

від сервера і відображає деякі результати користувачеві, якщо потріб-

но. 

 

Сервер 

Клієнт Клієнт Клієнт Клієнт Клієнт 

Сервер 

Клієнт Клієнт Клієнт 

Вузол

  
Вузол 

Клієнт Клієнт 

 

Рис. 5.1 — Приклад клієнт-серверної схеми взаємодії 
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Ця схема може працювати дуже добре в межах однієї лаборато-

рії, одного підприємства, одного міста тощо — поки вимоги до апара-

тних засобів не стануть неприйнятними для певної якості сервісу. 

Врешті, коли підприємство, ресурс або портал стали досить розвину-

тими, щоб одержати міжнародне визнання, або забезпечують необхід-

не та популярне інформаційне наповнення, або інакше генерують ве-

личезний потік клієнтів (і, відповідно, запитів на сервер), апаратні за-

соби стають більше вибагливими доти, поки не перевищать поріг 

прибутковості. 

Існують методи  зменшення такого ефекту. Серед них, зокрема, 

кластеризація сервісу, регіональне віддзеркалення, але вони всі лише 

костилі до початкової не занадто гнучкої архітектури. 

Однорангові мережі з‘явилася в широкому вжитку на початку 

21-ого сторіччя і беруть під сумнів саму ідею розділення мережевих 

вузлів на сервери і клієнти. 

5.1. Огляд досліджень щодо архітектури однорангових мереж 

Справді, немає особливої потреби концентрувати інформаційне 

наповнення в так званій «єдиній точці відмови» (SPF, single point of 

failure), навіть коли вона захищена різними засобами відмовостійкості. 

Також не обов‘язковою є необхідність надсилання одних і тих 

же даних неодноразово в різні клієнтські вузли. 

Однорангові мережі (P2P, peer-to-peer networks) визначають вуз-

ли, що беруть участь в роботі мережі як рівних, тобто таких, що зна-

ходяться на одному рівні в їхньому відношенні і важливості. Кожний 

вузол мережі може діяти як сервер для будь-якого іншого вузла в клі-

єнтському контексті і може діяти як клієнт, що потребує послуг від 

будь-якого іншого вузла в серверному контексті. 

Крім того, зазвичай немає ніякої централізованої або фіксованої 

маршрутизації ні між якою даною парою вузлів — вони з‘єднуються 

безпосередньо кожний з кожним при необхідності. 
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Вузол 

Вузол 

Вузол 

Вузол 

Вузол 

Вузол 

Вузол 

Вузол 

Вузол 

Вузол 

 

Рис. 5.2 — Приклад схеми взаємодії вузлів в одноранговій мережі 

Наведене вище є дуже побіжним визначенням того, як працю-

ють однорангові мережі. Без подальшого пояснення може бути не зро-

зуміло, як така структура може виконувати ті ж самі завдання, як і 

«клієнт-сервер», тобто забезпечення інформаційного наповнення, об-

числювальної потужності або мережевих зв‘язків між вузлами, що по-

требують цього. 

Більшість сучасних реалізацій технології однорангової мережі 

включає різноманітні засоби забезпечення ефективної, швидкої та на-

дійної роботи. Ці засоби реалізують відмовостійкість, поширюючи 

надлишкові дані через мережу; організують складні схеми маршрути-

зації для зменшення міжвузлового трафіку; розподілені хеш-таблиці, 

які дозволяють здійснювати пошук серед інформаційного наповнення 

мережі тощо. 

5.2. Шляхи вирішення проблеми 

В будь-якому еволюційному процесі завжди є проміжні стадії, 

які комбінують класичний і сучасний підхід та поєднують також їхні 

переваги і недоліки. 

З точки зору кінцевого користувача, одним з найбільш очевид-

них недоліків при використанні однорангових мереж загального кори-
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стування є їхня швидкість. Наприклад, файлообмінні мережі (див. ни-

жче), через їхню високу привабливість, мають одну загальну рису — 

запитів на отримання контенту звичайно набагато більше ніж наявних 

каналів передачі (або ресурсів полоси пропускання), доступних в цей 

момент. 

Для полегшення наслідків такого явища програмне забезпечення 

P2P реалізує такі методики як організація черг клієнтів, використання 

кредитної системи для клієнтів, що надсилають ненасичені файли, 

адаптивний розподіл частин файлу тощо. Швидкість контекстного 

пошуку в таких однорангових мережах є більш повільною по відно-

шенню до традиційних кліент-серверних схем, тому що пошуковий 

запит і відповідь повинні проникнути через кілька послідовних сусід-

ніх вузлів мережі, які множаться при кожному переході. При цьому 

смуга пропускання цих вузлів, можливо, вичерпана в даний момент. 

Наочний приклад вищезгаданої особливості — мережі сімейства 

GNUtella. Вони спроектовані таким чином, щоб бути повністю децен-

тралізованими, хоча деякі вузли при наявності відповідних умов і дос-

тупної полоси пропускання можуть автоматично бути обрані т.з. кон-

центраторами — вузлами, які координують роботу невеликої логічно-

локальної сукупності вузлів, передають між ними повідомлення тощо. 

На відміну від звичайних вузлів (за термінологією GNUtella — 

«листків»), концентратори підтримують більше ніж 2-3 підключення 

із сусідніми вузлами, але це не дає їм ніякої переваги перед вузлами, 

що працюють у режимі листка. 

Значна перевага такої структури полягає в тому, що коли один із 

концентраторів збоїть, то у кожного листка, який був підключений до 

нього, також було підключення до одного або двох інших концентра-

торів, і у такий спосіб організації надлишкових каналів зв‘язку струк-

турна цілісність мережі зберігається. Заслуговує згадки також і те, що 

концентратори  підтримують з‘єднання з невеликою кількістю інших 

концентраторів у будь-який час. 
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Рис. 5.3 — Схема однорангової взаємодії в мережах сімейства 

GNUtella 

Були зроблені деякі кроки для подолання проблеми великого ча-

су очікування, викликаного децентралізованою природою одноранго-

вих мереж. 

Наприклад, файлообмінна мережа спільного використання фай-

лів eDonkey2000 може виділяти декілька вузькоспеціалізованих і не-

залежних серверів, вносячи в цю мережу елементи гібридної архітек-

тури. Ці сервери приймають підключення від мережевих клієнтів, 

збирають унікальні ідентифікатори контенту (але не контент безпосе-

редньо) від клієнтів, і тому здатні обробляти запити пошуку швидше і 

ефективніше ніж одні тільки мережеві вузли. Крім того, вони також у 

стані обміняти інформацію між собою, роблячи можливим глобальний 

пошук інформаційного наповнення. 

Такі сервери, однак, не призначені для централізації мережі та 

отримання контролю над нею завдяки: 

 можливості мережі eDonkey2000 працювати взагалі без серве-

рів; 

 можливості клієнтів вільно обирати сервер для свого підклю-

чення; 

 безкоштовності серверного ПЗ для бажаючих створити власний 

сервер мережі. 
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На сьогоднішній день  найбільш популярне (та найбільш спірне) 

застосування однорангових мереж — це файловий обмін. Ідея досить 

проста — в кожного вузла в мережі є деякий набір файлів, якими він 

може поділитися з будь-яким іншим вузлом мережі. Користувач, ке-

руючий вузлом, може вибрати той контент, який він хоче зареєструва-

ти в мережі для спільного використання, а також вибрати, який саме 

контент потрібно шукати на інших вузлах мережі. 

В найбільш відомих на сьогодні мережах спільного використан-

ня файлів (eDonkey2000 і GNUtella) файл розділений на так звані 

"порції" (chunks), які розповсюджуються в мережі окремо, якщо біль-

ше ніж один вузол однорангової мережі запитав такий файл. 

Порціювання дозволяє вузлу мережі, який зберігає оригінальний 

файл, надсилати його в мережу тільки один раз (в ідеальному випад-

ку), тому що іншими порціями того ж файлу завантажуючі клієнти 

обміняються між собою. 

 

Порція 1 Порція 2 Порція 3 

Клієнт 2 Клієнт 1 Клієнт 3 

 

Рис. 5.4 — Розподіл файлу з 3 порціями серед трьох клієнтів у класи-

чній "клієнт-серверній" схемі 
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Порція 1 Порція 2 Порція 3 

Клієнт 2 

Клієнт 1 Клієнт 3 

 

Рис. 5.5 — Розподіл файлу з 3 порціями серед трьох клієнтів в одно-

ранговій мережі. Видно, що початковий розповсюджувальний «сер-

вер» посилає кожну порцію в мережу тільки один раз 

Більш детально і наочно цей процес подано на наступній серії 

рисунків. 

 

Рис. 5.6 — Початкова стадія — файл існує тільки на первинному роз-

повсюджувачі 
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Рис. 5.7 — Перші дві випадкові порції передаються випадковим вуз-

лам. Порції файлу позначені різним кольором 

 

Рис. 5.8 — Вузли з попередньої фази починають розповсюдження сво-

їх частин. Третя і четверта випадкові порції роздаються іншим вузлам 
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Рис. 5.9 — Вузол первинного розповсюджувача передає в мережу дві 

останні порції файлу, на цьому його роль (в ідеальному випадку) пов-

ністю вичерпана 

 

Рис. 5.10 — Всі порції файлу циркулюють в мережі, незважаючи на 

те, що жоден вузол не має повного набору порцій 
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Рис. 5.11 — Один вузол мережі отримав повний набір і в подальшому 

займається тільки розповсюдженням 

 

Рис. 5.12 — На цьому етапі внутрішній мережевий трафік, як правило, 

починає зменшуватися. Ще два вузли мережі отримали повний набір 

порцій 
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Рис. 5.13 — Всі, крім одного, вузли мережі, мають повний набір пор-

цій файлу 

 

Рис. 5.14 — Передається остання порція останньому вузлу мережі. 

В той час як цей підхід може потенційно заощаджувати час і по-

лосу пропускання для поширення деякого загальнодоступного ресур-

су у мережу P2P в ідеальному випадку. Дійсність полягає в тому, що 

може бути  набагато більше клієнтських запитів ніж файлових порцій. 
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Рис. 5.15 — Всі вузли мережі мають повний набір порцій файлу 

Також більшість клієнтських програм для однорангових мереж 

обмежують довжину черги запитів. Це робить завантаження файлів з 

деяких однорангових мереж досить тривалим, незважаючи на введен-

ня системи кредитування, де вузол може просунутися в клієнтській 

черзі, якщо сам поставляє порції, відсутні на вихідному вузлі. 

Через децентралізовану і розподілену природу однорангових 

мереж дуже важко (і, здається, небажано з точки зору більшості роз-

робників реалізацій) здійснити будь-який вид системи керування пра-

вами (DRM, Digital Rights Management) — проти чого первісні одно-

рангові мережі були дуже вразливі, наприклад, відома мережа Napster. 

Це робить сучасні однорангові мережі ідеальними для вільного 

розповсюдження будь-якого типу інформаційного контенту, включа-

ючи кінофільми, музику, програмне забезпечення, навіть ті, що захи-

щені відповідно до законів про авторське право. 

За цю особливість однорангові мережі, їх користувачі та розро-

бники часто стають об‘єктами судового переслідування. Одним з не-

давніх прикладів такого переслідування є позов Американської Асоці-

ації Компаній Звукозапису (RIAA, Record Industry Association of 

America) до Верховного Суду США проти MetaMachine, Inc з метою 

припинення діяльності як засновників, розробників і прихильників 

однієї із найуспішніших однорангових мереж — eDonkey2000. 
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Незважаючи на успіх судового позову і той факт, що 

MetaMachine дійсно припинила всю діяльність, пов‘язану з 

eDonkey2000, функціонування мережі в цілому порушене не було. 

Причиною цього стало те, що оригінальне програмне забезпе-

чення eDonkey2000 має дуже невеликий відсоток серед всіх клієнтів 

eDonkey2000, в той час як більшість серверів і переважна більшість 

клієнтів мережі розвиваються незалежно як безкоштовне програмне 

забезпечення. 

Клієнтом BitTorrent є будь-яка програма, що працює за протоко-

лом BitTorrent. Кожний клієнт може підготувати, запитати та переда-

вати файли будь-якого типу по мережі, використовуючи цей прото-

кол. 

Щоб спільно використовувати файл або групу файлів, пір спо-

чатку створює torrent-файл. Цей маленький файл містить метадані про 

файли, які будуть розміщені і про трекер — сервер, що координує ро-

боту по розподілу файлу. Піри, які хочуть завантажити файл, спочатку 

одержують torrent-файл для нього, і з‘єднуються із зазначеним треке-

ром, що повідомляє їм, за якими адресами знайти інших пірів і які ча-

стини яких файлів у них є. 

Хоча обидва протоколи (BitTorrent та HTTP) в остаточному під-

сумку передають файли по мережі, завантаження BitTorrent відрізня-

ється від класичного повнофайлового HTTP-запиту декількома фун-

даментальними особливостями: 

BitTorrent робить багато невеликих запитів в одноранговій ме-

режі по різним TCP портам, у той час як web-браузери типово запи-

тують єдиний HTTP файловий запит по єдиному порту TCP. 

BitTorrent завантажує у випадковому порядку або в порядку час-

тоти присутності пакетів в мережі, що гарантує високу доступність, у 

той час як HTTP завантажує послідовним способом, хоча допускаєть-

ся певная паралелізація. 

Разом, ці розходження дозволяють BitTorrent досягати набагато 

нижчих затрат ресурсів, набагато більшої надлишковості, і набагато 

більшого опору до зловживань з боку підроблених файлових джерел, а 

також уникати перевантаження серверів. Однак, за ці властивості пот-

рібно платити: завантаження може витратити значний час для підви-
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щення до повної швидкості, тому що потрібно сформувати свою уні-

кальну мережу пірів та підключень до них, скоординованих оптима-

льним чином з точки зору полоси пропускання. Також значний час 

забирається на те, щоб вузол став ефективним віддавачем вже заван-

тажених порцій файлу. Типове BitTorrent-завантаження буде поступо-

во підвищувати швидкість а потім наступить період зниження швид-

кості, ближче до кінця завантаження. Це контрастує із HTTP сервісом, 

який хоч і більш вразливий до перевантажень, може досягнути поро-

гової швидкості передачі дуже швидко і підтримувати її на протязі 

всього сеансу передачі. 

На жаль, специфіка завантаження BitTorrent, яка полягає в зава-

нтаженні невеликих непослідовних порцій, перешкоджає тому, щоб 

BitTorrent підтримував "прогресивне завантаження" або відтворення 

мультимедійного контенту. Однак, недавні заяви авторів BitTorrent 

містять натяки на те, що такі функції незабаром будуть впроваджені. 

Пір, що розподіляє файл, обробляє файл як набір порцій, що 

мають однаковий розмір, типово між 64 і 1024 КБайт кожний. Порція 

з розміром, більшим за 512 КБ, зменшить розмір torrent-файлу для 

дуже великого контенту, але, як стверджують автори, зменшує ефек-

тивність протоколу. Пір також створює контрольну суму для кожної 

порції, використовуючи хеш-алгоритм, і записує її у torrent-файлі. Ко-

ли інший пір пізніше одержує цю частину, контрольна сума частини 

порівнюється із зареєстрованою контрольною сумою, щоб перевірити 

чи ця частина передана безпомилково. Пірів, які забезпечують повний 

файл, називають «сідери» (seeder), і піра, що забезпечує вивантаження 

початкової копії файлу в мережу, називають початковим сідером. 

Точна інформація, що міститься у torrent-файлі, залежить від ве-

рсії протоколу BitTorrent. Відповідно до прийнятої розробниками уго-

ди, torrent-файлу має розширення torrent. У torrent-файлів є розділ ого-

лошення, що визначає адресу трекера, і секція "інформація", що міс-

тить (переважно) назви для файлів, їхні довжини, довжини частин, 

контрольну суму SHA-1 для кожної частини; тобто все що використо-

вується клієнтами, щоб перевірити цілісність даних, які вони одержу-

ють. 
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Виготовлені torrent-файли типово публікуються на веб-сайтах 

або в іншому середовищі, і реєструються на трекері. Трекер підтримує 

списки клієнтів у цей час, що беруть участь у розповсюдженні. Існу-

ють альтернативні системи, без трекерів, що реалізують децентралізо-

ване відстежування, тоді кожний пір діє як трекер. Це здійснено кліє-

нтами BitTorrent, µTorrent, BitComet і KTorrent через розподілену хеш-

таблицю (DHT, distrubuted hash table). Клієнт Azureus також підтримує 

безтрекерний метод, але він є несумісним (за станом на на квітень 

2007 року) з форматами і протоколами DHT що запропоновані всіма 

іншими клієнтами. 

У листопаді 2006 року, компанія BitTorrent, Inc ввела в експлуа-

тацію власну Службу Публікації (http://www.bittorrent.com/publish), 

що самостійно створює і публікує torrent-файл (сгенерований на осно-

ві вже існуючого опублікованого в мережі мультимедійного файлу) і 

простежує завантаження. Обслуговування в цій службі вимагає клієн-

та, що підтримує її (у цей час тільки офіційні клієнти, Azureus і 

µTorrent. 

Користувачі переглядають Інтернет, щоб знайти torrent-файл за 

своїми інтересами, завантажують і відкривають його в клієнті 

BitTorrent. Клієнт з‘єднується із трекерами, що вказані у torrent-файлі. 

Від них клієнт одержує список пірів, що передають порції файлів в 

рамках однієї роздачі на даний момент. Клієнт з‘єднується з цими пі-

рами, щоб одержати різні частини. Таку групу перів, зв‘язаних один з 

одним, щоб спільно використовувати torrent-файл, називають роєм. 

Якщо рій містить тільки початкового сідера, клієнт з‘єднується безпо-

середньо із цим і починає запитувати порції. Як тільки піри входять в 

рій, вони починають обмінюватися порціями один з одним, замість 

того, щоб завантажити їх безпосередньо від початкового сідера. 

Клієнти передбачають алгоритми для оптимізації швидкостей 

їхнього завантаження й відвантаження; наприклад вони завантажують 

частини у випадковому порядку, щоб збільшити імовірність обміну 

інформацією з іншими пірами, що можливо тільки в тому випадку 

якщо у двох пірів завантажені різні порції. 

Ефективність такого обміну даними залежить значною мірою 

від політики, яку впроваджують клієнти, для визначення, кому поси-
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лати дані. Клієнти можуть захотіти посилати дані тільки пірам, які ві-

дсилають дані назад до них, що заохочує сумлінну конкуренцію. Але 

така сувора політика часто приводить до неоптимальних ситуацій; на-

приклад, коли піри, які щойно приєдналися, не здатні одержати будь-

які дані, тому що в них ще немає ніяких завантажених частин, щоб 

безпосередньо поділитися з іншими або коли два піри з швидким під-

ключенням між ними не обмінюються частинами просто тому, що жо-

ден з них не хоче взяти ініціативу. Щоб протистояти цим ефектам, 

офіційний BitTorrent клієнт використовує механізм під назвою 

―optimistic unchoking‖, де клієнт резервує частину його доступної по-

лоси пропускання для того, щоб послати порції файлу випадковим пі-

рам (не обов‘язково відомим з переважними параметрами), з метою 

виявлення ще швидших партнерів і гарантування, що новоприбулі пі-

ри одержують шанс приєднатися до рою. 

Зростаюча кількість людей і організацій використовує BitTorrent 

для розповсюдження їх власного або ліцензованого матеріалу. Неза-

лежні розповсюджувачі, що використовують BitTorrent в своїх цілях, 

заявляють, що без його суттєво зменшених вимог до мережевих апа-

ратних засобів і пропускної здатності, вони не могли дозволити собі 

розповсюджувати їхні файли. 

Компанія BitTorrent Inc нагромадила значну кількість ліцензій 

від Голлівудських студій для того, щоб розподілити популярний кон-

тент зі свого веб-сайту. 

SubPopRecords випускає композиції та відео через BitTorrent Inc 

для розповсюдження більше тисячії альбомів. Група Ween використо-

вує веб-сайт Browntracker.net для поширення безкоштовних аудіо і 

відеозаписів своїх живих концертів. Крім того, Babyshambles і The 

Libertines інтенсивно використовують BitTorrent для розповсюдження 

сотень демонстраційних кліпів і відеозаписів живих концертів. 

Автор протоколу BitTorrent Bram Cohen одного часу працював 

на Valve Software. Valve використовує протокол BitTorrent у своїй си-

стемі доставки контенту Steam. 

Програмне забезпечення для подкастінгу починає інтегрувати 

технологію BitTorrent для того, щоб допомогти авторам подкастів за-

довільнити вимоги до завантаження їх MP3 «радіо»-програм. Особли-
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во, Juice та Miro (раніше відомі як Democracy Player) підтримують ав-

томатичну обробку torrent-файлів з опублікованих агрегаторних пото-

ків. Також, деякі BitTorrent клієнти, такі як µTorrent, можуть обробля-

ти веб-сторінки та автоматично завантажувати контент який вони там 

знайдуть. 

Amazon S3 "Simple Storage Service" є масштабним Інтернет-

базованим контейнером даних з простим веб-інтерфейсом, який 

включає в себе підтримку протоколу BitTorrent. 

Блог-torrent пропонує спрощений трекер BitTorrent, щоб дозво-

лити блоггерам і не дуже досвідченим користувачам запускати трекер 

на своїх сайтах. Цей сервіс також дозволяє користувачам завантажу-

вати «шматковий» (stub) завантажувач, який діє як клієнт BitTorrent, 

що дозволяє користувачам без спеціалізованого програмного забезпе-

чення використовувати цей протокол. Зовні цей принцип дещо нага-

дує архів, що самостійно розпаковується. 

Багато проектів з розробки програмного забезпечення, що пра-

цюють за принципами Open source та Free software заохочують вико-

ристання BitTorrent так само як і звичайне завантаження їхніх продук-

тів, що збільшує доступність і зменшує навантаження на їхні сервери. 

Blizzard Entertainment в своїй багатокористувацькій грі World of 

Warcraft використовує протокол BitTorrent, щоб надсилати оновлення 

гри клієнтам. 

В грі Gun The Duel є вбудований клієнт BitTorrent. 

CableLabs, дослідницька організація північноамериканської ін-

тернет-індустрії, оцінює, що BitTorrent представляє 18% усього корис-

тувацього інтернет-трафіку. В 2004, CacheLogic повідомили, що це 

значення становить приблизно 35%, аналізуючи структуру всього 

трафіка в Інтернеті. Невідповідності в цих числах викликані розхо-

дженнями в методології вимірювання трафіку однорангових мереж в 

Інтернеті. 

Маршрутизатори, які використовують NAT, повинні підтриму-

вати внутрішні таблиці джерел й призначень у вигляді IP адрес і пор-

тів. Типові домашні маршрутизатори обмежені приблизно 2000 еле-

ментами таблиці, у той час як деякі більш дорогі маршрутизатори мо-

жуть побудувати значно більші таблиці. BitTorrent часто зв‘язується з 
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300-500 адресами в секунду, що швидко заповнює таблиці NAT. Це є 

частою причиною сбоїв домашніх маршрутизаторів. 

Протокол BitTorrent не забезпечує способу індексувати torrent-

файли. В результаті порівняно невелика кількість веб-сайтів прийма-

ють значну кількість torrent-файлів, що пов‘язані з матеріалами, що, 

можливо, захищені авторським правом, що робить ці сайти особливо 

вразливими для судових процесів. Деякі веб-сайти підтримують по-

шук та розповсюдженя даних по мережі BitTorrent. 

Публічні трекерні сайти, такі як The Pirate Bay дозволяють ко-

ристувачам здійснювати пошук серед їхньої колекції torrent-файлів і 

завантажувати їх; вони також підтримують трекер для цих файлів. Ко-

ристувачі можуть також завантажувати torrent-файли для матеріалів, 

що вони бажають розповсюдити. 

Приватні трекери, такі як Demonoid працють як публічні за ви-

нятком того, що вони обмежують доступ для незареєстрованих корис-

тувачів і відслідковують кількість даних, які кожний користувач від-

вантажує й завантажує, для зменшення leeching-ефекту. 

Існують спеціалізовані трекерні сайти, такі як FlixFlux для філь-

мів, elbitz для контенту, що відноситься до освіти, PureTnA для порно-

графії, і TV torrents для телесеріалів. Часто вони також бувають при-

ватними. 

Пошукові системи дозволяють знайти torrent-файли, які розмі-

щені і простежуються на інших сайтах; наприклад Mininova, Btjunkie, 

TorrentSpy, isoHunt. Ці сайти надають користувачам можливість вка-

зати певне ключове слово або інший критерій і виводять список 

torrent-файлів, які задовільняють цим вимогам. Цей список часто сор-

тується відносно релевантності або числа сідерів в даний момент. 

Bram Cohen заснував пошуковий сервер BitTorrent, що перемішує лі-

цензійні матеріали з результатами пошуку. Механізми Metasearch до-

зволяють шукати на декількох індексах BitTorrent і пошукових серве-

рах відразу. 

На відміну від класичної клієнт-серверної схеми, де файл отри-

мується з одного джерела і тому вважається справжньою копією фай-

лу на сервері, мережевий клієнт P2P одержує ділянки пам‘яті файлу 

від безлічі вузлів. Навіть вміст однієї порції файлу може бути отрима-
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ний від різних клієнтів. Це викликає питання про те, як довіряти вуз-

лу, від якого щойно одержана частина файлу і як перевірити, чи є ця 

частина файлу дійсно частиною того файлу який запитується. 

Для вирішення цієї проблеми, деякі мережі, наприклад 

eDonkey2000 наприклад, мають певні особливості реалізації. 

В мережі eDonkey2000 хеш MD5 ідентифікує кожний файл. Як-

що розмір файлу менше ніж одна порція (приблизно 9.72 мегабайта), 

хеш MD5 береться від всього файлу. Якщо файл складається з бага-

тьох порцій, то окремі MD5 хеші беруться від кожної порції, а потім 

основний хеш береться від набору порційних хешів, представлених 

просто як потік даних. Це робить великий файл ідентифікованим не 

тільки первинним хешем, але також і рядом вторинних. 

Припустимо, що якщо в мережі присутні зловмисні вузли або 

вузли з помилками в програмному забезпеченні, які повідомляють про 

неправильні первинні хеші або їх набори, то кількість вузлів, які пові-

домляють ці дані правильно — завжди більше. Клієнтське програмне 

забезпечення eDonkey2000 використовує це, вважаючи набір хешів, 

що не відповідає іншим наборам хешів заявлених для того самого 

файлу як такий, що прийнятий з ненадійного джерела і в подальшому 

будь-яка комунікація з таким джерелом припиняється. Основні хеші 

та їхні набори, про які широко повідомляється при виконанні пошуку, 

і які виявляються ідентичними, вважаються правильними для запита-

ного файлу. 

Вищезгаданий метод також служить перевіркою цілісності фай-

лу. Якщо виникають проблеми в мережі зв‘язку або помилка в про-

грамному забезпеченні, що може спричинити до ушкодження даних в 

отриманій порції, то не тільки основний MD5 хеш файлу буде не від-

повідати призначеному, але також і набір хешів дозволить визначити, 

яка з порцій отримана ушкодженою. 

Яким би корисним цей підхід не був, перспектива перезаванта-

жувати порцію цілком (9.72 Мегабайта) із-за пошкодження одного бі-

ту є дещо неприємною. Це привело до реалізації алгоритму AICH 

(Advanced Intelligent Corruption Handling). AICH також працює шля-

хом логічного розбивання контенту файлу на порції, тільки розмір їх у 

цьому випадку лише 180 Кілобайтів. Щоб запобігти надлишковим ро-
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змірам таблиці хешів, отриманих з таких маленьких порцій, AICH ви-

користовує багаторівневе хешування, де наступний рівень даних 

складається з хешів попереднього рівня. 

 

Коректна порція Коректна порція Коректна порція Погана порція Коректна порція Коректна порція 

Помилка Коректна порція Коректна порція Коректна порція 

Коректна порція Коректна порція Коректна порція Коректна порція Коректна порція Коректна порція 

 

Рис. 5.16 — Виявлення пошкоджень даних при передачі 

Системи резервного копіювання, особливо ті, які спеціалізують-

ся на довгостроковому зберіганні даних, також страждають від тих же 

самих проблем, що і класична "клієнт-серверна" архітектура. Необ-

хідно або залучати великі інвестиції в складні апаратні і програмні 

рішення, які надають повністю автоматизовану і надійну систему ре-

зервного копіювання підприємству, або думати про рішення, базовані 

на SAN (Storage Area Networks) або NAS (Networked Archive Storage), 

зменшуючи вартість шляхом побудови децентралізованого середови-

ща для резервного копіювання, що все ще відносно дорого. 

Використовуючи технології P2P можливо зменшити витрати на 

систему резервного копіювання і вартість його обслуговування до не 

більше ніж фактичних витрат на підключення додаткових вузлів до 

загальної корпоративної мережі. 

Ця ідея використовує той факт, що кожний окремий вузол у 

внутрішній мережі підприємства (так званий intranet), який є або сер-

вером обробки даних або робочою станцією, ніколи не використовує 

дискові ресурси повністю. Крім того, сучасні операційні системи час-

то заохочують користувачів виконувати регулярне очищення дисків 

від невикористаних даних, у випадку, якщо вільний простір критично 

зменшується. Потрібно утворити рівень P2P шляхом приєднання до 

всіх доступних мережевих вузлів, комбінуючи частину їх доступного 

дискового простору в динамічне сховище (пул), яке тоді логічно роз-
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бивається і використовується для зберігання та відтворення резервних 

копій даних. 

Мережа P2P, що ґрунтується на цьому принципі, може нормаль-

но працювати, якщо повний розмір такого пула, з необхідним рівнем 

надлишковості, більший ніж спроектована кількість даних в будь який 

момент часу. 

Безпека збережених даних може бути досягнута при здійсненні 

прозорого шифрування таким чином, щоб тільки ті вузли, які внесли 

певну ділянку даних, могли прочитати їх. 

Надлишковість у межах цієї структури резервного копіювання 

потрібна тому, що не всі вузли мережі доступні в будь-який момент 

часу. Деякі вузли мережі на робочих станціях можуть бути перезаван-

тажені, виключені якийсь час або навіть надовго, але рішення на ос-

нові P2P можуть гарантувати, що кожна окрема порція даних зберіга-

ється в декількох різних місцях. Із цього погляду внутрішня робота 

розподіленої резервної мережі подібна до дискових систем RAID. 

При передачі даних від одного вузла мережі до іншого, або між 

пристроями, контроль цілісності даних є однією з ключових техноло-

гій. На дані, які передаються по каналам зв‘язку, впливають різнома-

нітні ушкоджуючі фактори, зокрема — електронні, електричні та еле-

ктромагнітні шуми, неузгодженість ланцюгів прийому та передачі, 

технічні помилки в дизайні електронних компонент, конфлікти досту-

пу до ресурсів в електронних системах, помилки в програмній реалі-

зації засобів обробки та передачі інформації тощо. Деякі з цих факто-

рів можливо усунути або цілком, або значною мірою, наприклад, че-

рез введення багаторівневого контролю якості апаратно-програмних 

компонентів. Інші фактори, такі як шуми або зовнішній вплив, повно-

му усуненню не піддаються. 

Відтак кожний протокол передачі даних повинен включати в се-

бе засоби, які дозволяють перевірити чи вірно дані прийняті від пере-

даючої сторони. 

Одним з найпростіших способів такої перевірки є застосування 

біту парності (паритету). Такий спосіб застосовується, зокрема, в про-

токолі послідовної передачі двійкових даних по електричному інтер-

фейсу RS-232. Цей інтерфейс використовує диференціальну передачу, 
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де електричний потенціал від +3 В до +25 В вважається за біт «0», а 

від ±3 В до ±25 В вважається за біт «1». Біти передаються в одному 

напрямку по одному контакту послідовно, дотримуючись певних ви-

мог щодо часових характеристик сигналу. Початок та кінець байта 

(сукупності з 5, 6, 7 або 8 бітів) маркірується так званим «старт-

стоповим бітом», який має більшу за звичайний біт тривалість. 

Так як RS-232 є фізичним протоколом низького рівня, передача 

даних може бути спотворена наявністю джерела електромагнітного 

випромінювання поблизу каналу передачі, відсутністю якісного зазе-

млення пристроїв тощо. Тому інтерфейси, які реалізують цей прото-

кол передачі, можуть бути запрограмовані на використання додатко-

вого біта парності — спеціального біта, який має таку ж форму і три-

валість, як і біти даних, але значення якого не входить в байт, що 

передається. Принцип дії контролю парності полягає в тому, що цей 

спеціальний біт парності виставляється в «1» якщо кількість біт зі 

значенням «1» в байті є непарною, і в «0», якщо парною. Приймаючий 

пристрій проводить підрахунок кількості одиничних бітів і порівнює 

це значення зі значенням біта парності. Якщо молодший біт кількості 

співпадає з бітом парності, передача пройшла успішно. Таким чином 

імовірність того, що пошкоджена передача буде прийнята за коректну, 

зменшується вдвічі. Однак така ситуація залишається цілком можли-

вою, наприклад, якщо в переданому пакеті пошкоджено (тобто зміне-

но значення на протилежне) два біти, навіть коли один з них є бітом 

парності. 

Контроль біту парності є найпростішим серед так званих «зали-

шкових перевірок» (redundancy checks), основна ідея яких полягає в 

тому, що до пакету значимих даних додаються перевірочні дані, які 

використовуються для виявлення та можливого виправлення помилок 

в каналі передачі. 

Модифікації алгоритму перевірки парності застосовувалися в 

обчислювальних машинах Bell Labs в 1940-х роках. Зокрема, алгоритм 

«2 з 5» перевіряв на наявність двох обов‘язкових одиниць в кожному 

блоці з 5 біт які поступали на вхід від пристрою зчитування перфо-

карт. В деяких інших розробках того часу застосовувався алгоритм 

повтору даних, в якому кожний біт передавався тричі підряд. В цьому 
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випадку, якщо приймальний пристрій отримував пошкоджений блок 

де значення трьох бітів були не ідентичні, значення результуючого 

біту приймалося як більшість значень. Тобто, послідовність «001», 

«010» та «100» сприймалася як «0», а послідовність «110», «101» та 

«011» як «1». Хоча цей спосіб, на відміну від біту парності, вже до-

зволяє робити виправлення пошкоджених даних, він теж не досить 

надійний, адже пошкодження двох бітів в блоці приведе до прийняття 

неправильного рішення. 

При застосуванні простих алгоритмів, аналогічних наведеним 

вище, спостерігається дилема. Можливість виявити помилку при пе-

редачі даних дозволяє використовувати щонайменші об‘єми залишко-

вих даних для, теоретично, блоків будь-якої довжини. В той же час, 

ефективне виправлення даних потребує збільшення об‘єму залишко-

вих даних. 

Вперше ця проблема була розв‘язана Ричардом Хеммінгом, 

співробітником Bell Labs в 1950 році. Він запропонував скомбінувати 

залишкові дані зі значущими таким чином, щоб біти парності в групі 

залишкових даних обчислювалися за значимими бітами в періодичній 

послідовності. Так, наприклад, в байт з 7 бітів додаються 4 біти пар-

ності, перший з яких розташовується на 1-му місці (20) і обчислюєть-

ся для груп по 1 біту через 1 позицію, другий на 2-му місці (21) і об-

числюється для груп по 2 біти через 2 позиції, третій на 4-му місці 

(22) і обчислюється для груп по 4 біти через 4 позиції і так далі. 

Алгоритм дозволяє при об‘ємі залишкових даних меншому за 

об‘єм значущих даних ефективно відстежувати пошкодження даних і, 

головне, відновлювати пошкоджені при передачі біти. Наприклад, в 

якщо в попередньому прикладі було пошкоджено останній значущий 

біт, перевірки парності покажуть негативний результат по 1-му, 2-му 

та 4-му бітам парності, до обчислення яких входить лише останній біт 

— отже, пошкоджено було саме його. 

Порівняно висока ефективність коду Хеммінга зменшувалась 

протягом часу зі збільшенням обсягів даних, що передаються та шви-

дкості передачі. Код Хеммінга додає не менш як 3 біти залишкових 

даних до кожних 4 бітів значущих даних, що при його застосуванні 
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призводить до зростання обсягів передачі на 75%, що зменшує ефек-

тивну швидкість передачі даних. 

До того ж, в телекомунікаційній галузі відновленням пошко-

джених даних як таким намагаються не займатися, так як в переваж-

ній більшості випадків запросити повторну передачу ушкодженого 

блоку виходить швидше і вигідніше ніж знаходити пошкодження об-

числювальними методами. 

Відтак область застосування кодів Хеммінга перемістилася з те-

лекомунікаційних областей до технологій зберігання та архівування 

даних. Наприклад, популярний на сьогоднішній день архіватор RAR 

використовує модифікований код Хеммінга для захисту архівів від 

пошкодження шляхом додавання спеціального блоку даних для відно-

влення (recovery data). Розмір блоку даних задається у відсотках від 

об‘єму даних, і чим більший розмір такого блоку, тим більше стій-

кість архівних даних до випадкових ушкоджень, наприклад, внаслідок 

неякісної пам‘яті або дискової системи. 

На сьогодні, найбільш розповсюдженою практикою контролю 

цілісності переданих даних в телекомунікаційній галузі є контрольні 

суми (checksum), контрольні суми з циклічною залишковістю (cyclic 

redundancy check) або дайджести (digest). 

Основним елементом обчислення контрольних сум та дайджес-

тів є так звана функція згортки, або хеш-функція (hash function). Фун-

кція згортки приймає в якості аргументу блок даних, а на виході видає 

згортку, або хеш (hash) — набір даних, зазвичай фіксованого розміру. 

Найпростішими функціями згортки є контрольні суми. Напри-

клад, якщо обчислюється контрольна сума для блоку байт, то резуль-

татом є молодший байт суми всіх байтів блоку. Таким чином, зміна 

хоча б одного біта в блоці буде виявлена по неспівпадаючій контро-

льній сумі. Але такий метод має декілька серйозних недоліків. Зокре-

ма, контрольна сума не змінюється від випадкової перестановки байт 

без зміни їх значення, від додавання в структуру блоку байт з нульо-

вим значенням та від пошкоджень, які скасують одне одного з ариф-

метичних причин. 

Перераховані недоліки не властиві дайджестам та контрольним 

сумам з циклічною залишковістю, найважливіша характеристика яких 
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полягає в тому, що для ідентичних вхідних блоків функція згортки 

видає ідентичний хеш, і, одночасно, зміна хоча б одного біту у вхід-

ному блоці приводить до зовсім іншого значення хешу, яке не має ні-

якої видимої кореляції з попереднім і з характером зміни даних у вхі-

дному блоці. Тобто результат хеш-функції нелінійно залежить від вхі-

дних даних. 

Таблиця 5.1 — Зміна значення дайджестів від зміни одного бай-

ту в слові «dog» 

 The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy cog 

CRC-16 (16 біт) FCDF 3D6E 

CRC-32 (32 біт) 414FA339 4400B5BC 

MD4 (128 біт) 1BEE69A46BA81118-5C194762ABAEAE90 B86E130CE7028DA5-9E672D56AD0113DF 

Хеш характеризується потужністю — кількістю біт, які його 

складають. Відповідно, імовірність знайти два блоки даних, які вида-

дуть однаковий хеш, обернено пропорційна до двійки в степені поту-

жності хеша. Наприклад, алгоритм MD4, розроблений Рональдом 

Райвстом з Массачусетського Технологічного Інституту в 1990-му ро-

ці, має потужність 128 біт, а імовірність знайти два блоки даних — 

колізію — випадковим перебором дорівнює, відповідно, 
1282

1P
. 

Не зважаючи на те, що згодом було доведено незадовільну стій-

кість алгоритму, розроблені методики пошуку колізій та знайдені самі 

колізії не шляхом повного перебору, ті принципи, що були використа-

ні при його розробці, знайшли своє застосування в подальших розроб-

ках — алгоритмах MD5, SHA, RIPEMD та інших. 

На сьогоднішній день існує багато різних алгоритмів генерації 

дайджестів та контрольних сум, які різняться потужністю, відносною 

обчислювальною вартістю, складністю і т.п. Деякі з цих алгоритмів, 

зокрема алгоритми сімейства SHA (SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-

384 та SHA-512) були розроблені Агентством Національної Безпеки 

США та прийняті в якості стандартів для урядових установ США. 

Вперше розроблений та опублікований в 1993 році алгоритм зазнав 

значних вдосконалень протягом часу, у відповідь на успішні «зломи», 

які зазнали перші його версії. 
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6. АЛЬТЕРНАТИВНА АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРНИХ 

МЕРЕЖ НА ПРИКЛАДІ FIDONET 

6.1. Історичний огляд розвитку комп’ютерних мереж: FIDONET 

FidoNet (Fidonet) — міжнародна некомерційна комп‘ютерна ме-

режа, побудована по технологіям «з точки в точку» і «комутація із за-

пам‘ятовуванням». Спочатку програмне забезпечення Fidonet розроб-

лялося під MS-DOS, проте незабаром було портоване під всі поширені 

операційні системи, включаючи UNIX, GNU/Linux, Microsoft 

Windows, OS/2 і MACOS. 

Була популярна на початку 1990 років (в СНД — до кінця 1990-

х), після чого почалося скорочення числа вузлів мережі. Мережа про-

довжує функціонувати, в травні 2008 року в ній було більше 6500 вуз-

лів. 

Особливістю Fidonet, що визначила широке розповсюдження 

поширення цієї мережі на теренах СНД, є фактична безкоштовність 

підключення і використання ресурсів мережі. 

Мережа була створена в 1984 році американським програмістом 

— Томом Дженнінгсом (англ. Tom Jennings) для передачі повідомлень 

з його BBS на BBS його друга Джона Меділа (англ. John Madil). Пере-

дача здійснювалася вночі, коли вартість телефонних дзвінків була ни-

жча. Для обміну поштою з іншим вузлом мережі була виділена одна 

година (протягом якої доступ сторонніх користувачів на BBS був за-

критий), яка пізніше отримала назву «національної поштової години». 

Вимога організації виділеної години для обміну повідомленнями збе-

рігається до теперішнього часу (за винятком вузлів, пов‘язаних з ме-

режею не через телефонні засоби), хоча контроль за її дотриманням 

значно послабшав. 

Незабаром число вузлів мережі стало зростати і досягло 200 на 

початку 1985 року. Список вузлів (нодлист, англ. nodelist) розповсю-

джувався у вигляді окремого файлу і спочатку оновлювався самим 

Дженнінгсом, а пізніше членами групи користувачів DEC з Сент-

Луїса Кеном Капланом (англ. Ken Kaplan) і Беном Бейкером (англ. 

Ben Baker). Вони ж почали випускати перший «лист повідомлень» ме-

режі Fidonet. 
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Спочатку кожен вузол зв‘язувався з іншим вузлом безпосеред-

ньо. Із зростанням числа користувачів мережі істотно зросло число 

телефонних дзвінків, зокрема міжміських. В результаті було вирішено 

змінити структуру мережі з лінійної на деревовидну, згрупувавши ко-

ристувачів по сегментах за географічною ознакою. Тоді адресація ма-

ла дві ланки: замість простого номера вузла стала використовуватися 

нотація мережа/вузол. 

В кінці 1986 року аналогічна проблема виникла на рівні конти-

нентів. Крім того, з‘явилася ідея організувати для користувачів BBS 

можливість одержувати електронну пошту з використанням форматів 

даних і протоколів Fidonet. На зборах Комітету з технічних стандартів 

Fidonet в жовтні 1986 року була введена чотирьохрівнева ієрархія спи-

ску вузлів. Верхнім рівнем була зона (континент), далі йшли мережа, 

вузол і точка (поінт, англ. point) мережі. Схема адресації зо-

на:сеть/узел.поінт продовжує використовуватися і в даний час. 
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Рис. 6.1 — Динаміка чисельності вузлів мережі FidoNet від заснування 

до теперішнього часу 

Максимуму своєї поширеності Мережа FidoNet досягла в 1996 

році, коли вона налічувала нараховувала близько 40 тисяч вузлів. З 

того часу популярність мережі поступово падає, і кількість її вузлів 

скоротилася у декілька разів. 
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У лютому 1986 року Джефом Рашем (англ. Jeffrey Rush) була 

розроблена система мережевих конференцій, що отримала одержувала 

назву «ехопошта» (ехомейл, англ. echomail). Першою міжнародною 

ехоконференцією стала конференція MODULA-2, що розповсюдилася 

поширювалася в Європі, Австралії і Північній Америці. 

У 1986 році також почали функціонувати перші постійні «гейти 

» між Fidonet і UUCP (тобто між Fidonet і інтернетом). 

6.2. Fidonet в СНД 

Перший вузол мережі FidoNet на території СНД з‘явився влітку 

1990 року в Новосибірську. Спочатку вузол мав адресу 2:42/100, піз-

ніше — 2:5000/10. Підключення в мережу здійснювалося через вузли, 

що знаходилися в Чехословаччині. В листопаді — січні 1990 року 

з‘явилися вузли також в Челябінську, Москві і Ленінграді, був утво-

рений 50-й регіон мережі. 

Число вузлів мережі на початку 1990-х років швидко збільшува-

лося, оскільки підключення до мережі не вимагало значних матеріа-

льних витрат, а передача даних в межах одного телефонного коду 

здійснювалася фактично безкоштовно. Проте однак вже в кінці 1990-х 

років стало очевидно, що FidoNet не витримує конкуренції з іншими 

комп‘ютерними мережами і перш за все з Інтернет. 

Повною мірою ці тенденції проявили себе в 2000-х роках, коли 

відтік користувачів з FidoNet в блоги і соціальні мережі в Інтернет на-

був значні масштаби. 

6.3. Технічна організація мережі 

Спочатку для передачі даних в мережі FidoNet використовува-

лося пряме модемне підключення через телефонну лінію, що відобра-

жено в Статуті і структурі мережі. FidoNet є оффлайновою мережею, 

тобто повідомлення і файли розповсюджуються по мережі в той час, 

коли  користувач може бути відключений від мережі. 

Спочатку основним протоколом мережі FidoNet був протокол 

передачі «мережевої пошти» (нетмейла, англ. Netmail): індивідуаль-

них електронних текстових повідомлень, що містять ім‘я відправника 

і одержувача, а також FidoNet-адреси кожного з них. У мережі забез-
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печується роутинг повідомлень, так що відправникові і одержувачеві 

повідомлення не обов‘язково встановлювати між собою прямий («ди-

ректний», англ. direct) зв‘язок. Проте можливість такого зв‘язку, при 

якому пошта мине маршрут за умовчанням і адміністративну ієрар-

хію, зберігається і інколи використовується, оскільки в такому разі 

забезпечується гарантована доставка пошти одержувачеві і зберігаєть-

ся таємниця листування (оскільки системні оператори транзитних ву-

злів FidoNet залишали за собою право проглядати особисте листуван-

ня, що проходить через них, на предмет вмісту, що порушує Статут 

FidoNet). 

Нетмейл дозволяв «приєднувати» до кожного передаваного по-

відомлення один файл. Це дозволило створити серію працюючих по-

верх нетмейла протоколів, що передають інформацію від одного вузла 

до іншого в прикріплених файлах. 

Найчастіше використовуваним з таких протоколів є ехопошта 

(«ехомейл», англ. echomail), що представляє собою публічні конфере-

нції («ехоконференції»), схожі на групи Usenet. Спочатку ехомейл 

призначався для збирання повідомлень з публічних форумів місцевих 

BBS і передачі їх в стислому вигляді. Пізніше ехоконференції набули 

самостійного значення, ставши найбільш популярним протоколом об-

міну інформацією у FidoNet. 

Крім того, існували також протоколи обміну бінарними файла-

ми (файлехоконференції — «файлехи », англ. fileecho), проте нині ці 

протоколи застосовуються досить рідко (внаслідок розповсюдження 

швидких і дешевих інтернет-каналів і P2P-мереж). 

FidoNet не є частиною Інтернету і технічно здатним працювати 

поза Інтернет. Проте на сьогодні канали і протоколи Інтернету досить 

часто використовуються для передачі через них трафіку FidoNet (з ви-

користанням binkp і аналогічних протоколів). Крім того, велика час-

тина ехоконференцій мережі FidoNet доступна користувачам Інтернет 

через Usenet і WWW-гейти. 

6.4. Адресація 

Стандартна схема адресації в мережі FidoNet описується в до-

кументі FTSC FRL-1002. Стандарт передбачає повну форму запису 
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адреси (так звана 5D-адресація — англ. 5D-addressing, що використо-

вує 5 полів мережевої адреси) і різні форми скороченого запису, з 

яких найчастіше використовуються з‘являються 3D і 4D-адресації. 

5D-адреса записується в наступній формі: 

Zone:Net/Node.Point@Domain, де: 

 Zone — номер зони (від 1 до 32767). 

 Net — номер мережі (від 1 до 32767). 

 Node — номер вузла (від −1 до 32767). 

 Point — номер поінта вузла (від 1 до 32767). 

 Domain — символьне ім‘я мережі (до 8 знаків). 

З цих полів обов‘язковими є лише Net і Node. Таким чином, мо-

жливі наступні слідуючі скорочені форми запису адреси: 

Zone:Net/Node.Point — 4D-адресація, ім‘я мережі за умовчанням 

fidonet. 

Zone:Net/Node — 3D-адресація, опускається поле Point, яке у 

всіх вузлів мережі має значення 0. 

Net/Node — 2D-адресація, опускається поле Zone, яке за умов-

чанням набуває значення 1 або береться з конфігурації ПЗ. 

Значення номера вузла «-1» використовується для відправки за-

питу на отримання мережевої адреси. Символьне ім‘я мережі викори-

стовується достатньо рідко зважаючи на малоімовірність конфліктів 

адресації між парами зона — вузол у учасників FTN-мереж, і наявнос-

ті популярного ПЗ, що не враховує домен при порівнянні адрес. 

6.5. Маршрутизація в мережах FTN 

Концепція FidoNet передбачає відправку повідомлення двома 

способами: або безпосередньо одержувачу, або мережевому коорди-

наторові одержувача, який зобов‘язаний організувати подальшу дос-

тавку отриманої ним пошти членам своєї мережі (зазвичай або безпо-

середньо, або, у великих мережах, через вузли-концентратори). Така 

схема незручна в мережі з великим числом вузлів і для передачі інфо-

рмації часто вимагає міжміських і міжнародних телефонних викликів. 

З огляду на це звичною практикою стало укладення неформаль-

них домовленостей між системними операторами про те, що один або 

декілька вузлів мережі приймають на себе функції по маршрутизації 
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мережевих повідомлень. Крім того, на рівні зони виділялися вузли, що 

брали на себе функцію передачі пошти в інші зони (міжзонні гейти — 

англ. zone gate). Часто системні оператори цих вузлів також були од-

ночасно координаторами свого рівня, але це не було обов‘язковою 

вимогою. 

Фактично схема маршрутизації була ієрархічна, а кількість го-

ризонтальних зв‘язків була мала. Це дозволяло обходитися без спеціа-

льних технічних засобів, що дозволяють організувати маршрутизацію 

повідомлень. Проте із зростанням кількості вузлів, а також із поши-

ренням IP кількість позаієрархічних зв‘язків сильно збільшилася, що 

зробило традиційну схему роутинга неефективною (принаймні, в ро-

сійському сегменті мережі). Крім того, для підвищення надійності ме-

режі необхідна була децентралізація роутинга з утворенням так звано-

го «бекбона» (англ. backbone) мережі. Для оптимізації схеми роутинга 

у вузлів з великою кількістю зв‘язків з іншими вузлами було запропо-

новано два рішення: 

Протокол FRIP (розшифровується як Fidonet routing information 

protocol) і однойменна утиліта, працює за принципом «оголошення», 

— кожен вузол розсилає пов‘язаним з ним вузлам оголошення про те, 

що він готовий приймати пошту для якогось деякого списку вузлів (як 

правило, для самого себе і своїх «підлеглих» вузлів). Одержувачі 

отримувачі оголошення продовжують розсилати його всім зв‘язаним 

вузлам. Розсилка не відбувається, якщо одержувач оголошення вже 

«знає» коротший шлях до цільового вузла. В результаті повинна бути 

автоматично побудована карта роутинга, що забезпечує доставку по-

відомлень по найбільш короткому шляху. В даний цей протокол не 

використовується. 

Програма Hubroute generator будує роутинг на основі загальних 

для регіону списку жорстко заданих шляхів роутинга і списку «дові-

рених» вузлів, що приймають пошту для певної мережі з урахуванням 

даних про вузли, на які даний вузол може безпосередньо відправляти 

повідомлення. Загально-регіональні списки шляхів роутинга і довіре-

них вузлів складаються регіональним координатором на підставі да-

них, які йому присилають мережеві координатори. 
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Дані рішення призначені для використання крупними вузлами з 

великим числом міжмережевих зв‘язків. Більшість вузлів продовжу-

ють використовувати традиційну схему роутинга. 

6.6. Географічна структура мережі FidoNet 

У мережу (англ. network) об‘єднуються вузли, що знаходяться в 

одній локальній географічній області (місті або регіоні), зазвичай в 

межах одного коду міжміської телефонної мережі. 

Не існує єдиного підходу до нумерації мереж, загальноприйня-

того у всьому FidoNet. У зоні 2 (Європа) номер мережі часто включає 

номер регіону (наприклад, номер мережі 5020 (Москва) включає но-

мер регіону 50 — Росія). У невеликих регіонах для номера мережі ви-

користовується одна значуща цифра, в більших — дві. Останнім ча-

сом у зв‘язку з нестачею номерів для мереж ця схема порушується: 

так, в регіоні 50 існує декілька мереж, номер яких починається на 60: 

наприклад, мережа 6035 (Железногорськ). 

У зоні 1 використовується інший підхід: як точка відліку для 

нумерації мереж в регіоні набуває значення номер регіону ×20, а у ве-

ликих регіонах номер регіону ×200. 

У регіон (англ. region) об‘єднуються мережі, як правило, що 

знаходяться в межах великої географічної області. Наприклад, в регі-

он 17 першої зони об‘єднані мережі, що знаходяться на північному 

сході тихоокеанського узбережжя США, в Алясці і північній Канаді, а 

в регіон 46 другої — на Україні і в Молдові. 

У зону (англ. zone) об‘єднуються декілька регіонів, як правило, 

що знаходяться перебувають на одному континенті. На сьогодні існу-

ють п‘ять зон: 

1. Північна Америка; 

2. Європа, країни колишнього СРСР і Близького Сходу; 

3. Австралія і Нова Зеландія; 

4. Латинська Америка; 

5. Африка. 

До травня 2007 року існувала також шоста зона (Азія). Вона бу-

ла розформована, вузли, що залишилися, були перенесені в третю зо-

ну. 
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7. NETSUKUKU — ПЕРСПЕКТИВНА КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНИХ 

МЕРЕЖ 

Інтернет є ієрархічною мережею, керованою інтернаціональни-

ми компаніями і організаціями, які підтримуються урядом. Кожен біт 

Інтернет-трафіку проходить через приватні магістральні мережі і роу-

тери. Інтернет-провайдери надають зв‘язок з іншими користувачами, 

які знаходяться на нижньому рівні цієї піраміди ієрархії. Немає ніякої 

можливості розділити власність Інтернету, і користувачі можуть 

під‘єднуватися до мережі тільки згідно умов, що продиктовані Інтер-

нет-провайдерами. Інтернет сьогодні уособлює спосіб доступу до ін-

формації, знань і спілкування. Близько 1 мільярда людей можуть 

під‘єднатися до цієї великої приватної магістралі, але залишаються 5 

мільярдів людей, які не мають такої можливості. 

Інтернет був організований з метою гарантування безпечного і 

захищеного з‘єднання між двома вузлами мережі. Але зараз виникла 

парадоксальна ситуація: якщо Інтернет-провайдери вирішать припи-

нити свою роботу, то деякі країни можуть бути просто відрізані від 

Інтернету. 

Крім того, Інтернет не анонімний: Інтернет-провайдери, інтер-

національні компанії і оператори зв‘язку можуть без обмежень 

з‘ясовувати походження і аналізувати інформацію, що проходить че-

рез їх сервери. 

Централізований і ієрархічно організований Інтернет, як резуль-

тат, створює іншу ідентичну систему, засновану на ньому, — DNS. 

DNS управляється тими ж Інтернет-провайдерами, домени буквально 

продаються через схожі централізовані системи. Така структура до-

зволяє дуже просто локалізувати будь-який комп‘ютер, приєднаний до 

Інтернету, без особливих зусиль. 

Інтернет був народжений для задоволення військових потреб в 

області безпеки для адміністрації США, не для гарантування свободи 

комунікацій і інформації: для можливості зв‘язку один із одним кори-

стувачі Інтернету вимушені підкорятися інтернаціональним компані-

ям, чия мета — розширювати свою присутність та отримувати прибу-

ток. Сьогодні всі спроби отримати більше свободи, конфіденційності 
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в Інтернеті зустрічають небажання, страх, суперечать інтересам. Аль-

тернативним виходом з цієї ситуації є розподілена, децентралізована, 

ефективна мережа, в якій всі користувачі перебувають на одному рів-

ні, без привілеїв і без обмежуючих умов. 

NETSUKUKU — це комірчаста мережа передачі даних, або p2p 

мережа, яка автоматично генерується і самостійно підтримується. Во-

на створена для управління необмеженим числом вузлів з мінімаль-

ними витратами процесорного ресурсу і пам‘яті. Завдяки цьому в 

майбутньому можлива побудова всесвітньої розподіленої, анонімної і 

неконтрольованої мережі, окремо від Інтернету, без підтримки будь-

яких служб, провайдерів і тому подібного. Така мережа складається з 

комп‘ютерів, фізично з‘єднаних один з одним, тому немає необхідно-

сті надбудови над вже існуючою мережею. NETSUKUKU створює 

тільки лише шляхи, які з‘єднують комп‘ютери в єдину мережу. Інакше 

кажучи, NETSUKUKU замінює 3-й рівень сучасної моделі OSI іншим 

протоколом маршрутизації. 

NETSUKUKU, будучи розподіленою і децентралізованою мере-

жею, може створювати реально розподілені системи, як Abnormal 

Netsukuku Domain Name Anarchy, яка замінюватиме сучасну ієрархію 

системи DNS. 

NETSUKUKU автоматично керована. Вона створює сама себе і 

може функціонувати автономно. При під‘єднуванні нового вузла до 

NETSUKUKU мережа автоматично переписує себе, і решта всіх вузлів 

знає найбільш швидкий і ефективний шлях до новоприбулого вузла. 

Вузли не мають привілеїв або обмежень в порівнянні з рештою вузлів: 

вони є частинами однієї мережі. Із збільшенням числа вузлів мережа 

росте, стаючи ефективнішою. У NETSUKUKU немає відмінностей 

між локальною і глобальною мережею. 

Така мережа не може бути контрольована або зруйнована, тому 

що бо вона повністю децентралізованна і розподілена. Єдиний спосіб 

зруйнувати поруйнувати таку мережу — це фізично вивести з ладу 

кожен вузол, що входить до неї. 

Усередині NETSUKUKU хто завгодно, коли завгодно і звідки 

завгодно може під‘єднатися до мережі без будь-якої бюрократичної 

тяганини або правової процедури. Більше того, кожен вузол динаміч-
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ний і не постійний. IP адреса, що ідентифікує комп‘ютер, вибирається 

випадково, тому його неможливо зіставити з реальним фізичним міс-

цем джерела сигналу. До того ж, немає жодного контакту із якими-

небудь організаціями. 

Пропускна здатність обмежується можливостями сучасних ме-

режевих карт. 

NETSUKUKU — це комірчаста мережа, або p2p мережа, побу-

дована на протоколі динамічної маршрутизації Npv7HT. Нині існує 

багато протоколів і алгоритмів для динамічного управління, але вони 

всі відрізняються від Npv7HT, оскільки використовуються для ство-

рення маленьких мереж. Управління Інтернетом також здійснюється 

різними протоколами, такими як OSPF, RIP або BGP, в основі яких 

лежать класичні алгоритми, здатні знаходити коротший шлях для до-

сягнення вузла в мережі. Дані протоколи вимагають великих ресурсів 

процесора і пам‘яті. З цієї причини для подібних цілей призначені 

спеціальні комп‘ютери. Жоден з цих протоколів не зможе створити і 

підтримувати таку мережу, як NETSUKUKU, в якій кожен вузол 

управляється самостійно, тому що маршрутна карта всіх шляхів, що 

зберігається на кожному комп‘ютері в мережі, вимагала б близько 10 

Гбайт простору. 

Структура Npv7 є фрактальною. Для розрахунку всіх необхід-

них шляхів зв‘язку вузла з рештою вузлів протокол використовує осо-

бливий алгоритм, званий Quantum Shortest Path Netsukuku (QSPN). 

Фрактал — це математична структура з дробовою розмірністю, яка 

має властивість рекурсивності: кожна її частина є зменшеною копією 

цілого. Тому можливе значне стиснення структури, яка може безмеж-

но розширюватися. А це означає, що потрібне всього лише декілька 

кілобайт для зберігання всієї карти маршрутів NETSUKUKU. Струк-

тура маршрутної карти NETSUKUKU може бути також визначена як 

висококластеризований граф вузлів. 

З іншого боку, QSPN є метаалгоритмом в тому сенсі, що не слі-

дує ніяким математичним правилам, а використовує випадковість і 

хаос, які не вимагають складних обчислень. QSPN виконується в реа-

льних мережах, вузли посилають QSPN пакети для створення мережі. 
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З цієї причини не завжди вірне твердження, що певний пакет буде ві-

дісланий раніше якого-небудь іншого. 

NETSUKUKU не обмежується створенням тільки мереж з 

комп‘ютерів. Це протокол, який може використовуватися в будь-якій 

ситуації, коли треба з‘єднати точки між собою. 

Мобільна телефонна мережа представляє собою тисячі вузлів, 

пов‘язаних з одним вузлом, який розподіляє трафік і передає інфор-

мацію вузлу призначення. NETSUKUKU може бути використана і для 

побудови мереж мобільного телефонного зв‘язку. 

NETSUKUKU може бути упроваджена запроваджувати в будь-

які комунікаційні системи, які зараз використовуються. 

7.1. Протокол NETSUKUKU 

NETSUKUKU використовує свій власний протокол Npv7, який 

народився з трьох попередніх версій. Перший був дуже схожий на ни-

нішні протоколи динамічного управління: мережа була фактично роз-

ділена на декілька груп, і кожен сигнальний вузол мав чітку карту по-

вної цілковитої мережі. Така система не могла працювати з 

NETSUKUKU, оскільки потрібно було постійно оновлювати карту 

мережі і кожне оновлення призводило до перевантаження мережі. 

Крім того, після кожного оновлення мережі потрібно було перераху-

вати всі шляхи. 

Базові визначення: 

 src_node — вихідний вузол. Вузол, який відправляє пакет 

вузлу призначення dst_node. 

 dst_node — вузол призначення. Вузол, який отримує пакет 

від вихідного вузла src_node. 

 r_node —віддалений від вузла X вузол це будь-який вузол 

пов‘язаний з вузлом X 

 g_node — група вузлів або група груп вузлів. 

 b_node — пограничний вузол — вузол, з‘єднаний із двома 

(r_node) вузлами з різних (g_node) груп вузлів. 

 h_node — вузол, що чіпляється, — вузол, що 

під‘єднується до NETSUKUKU. 
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 int_map — зовнішня карта. Зовнішня карта вузла X міс-

тить інформацію про групу вузлів (g_node), до якої він на-

лежить. 

 ext_map — зовнішня карта. Карта містить інформацію про 

групи вузлів. 

 bmap/bnode_map — карта пограничних вузлів. Карта міс-

тить інформацію про (b_node) прикордонні пограничні ву-

зли. 

NETSUKUKU розділена на багато маленьких груп вузлів, до ста 

вузлів в кожній групі, і кожен вузол має зовнішню карту маршрутів. 

Всі групи організовані в мультигрупи, звані quadro group_node. Для 

того, щоб створити новий маршрут і з‘єднатися із заданим вузлом, ви-

хідний вузол використовує свою зовнішню карту, спочатку шукає 

найкращий шлях до пограничного вузла групи, до якої належить вузол 

призначення. 

Робота протоколу QSPN дуже схожа з фізикою розповсюдження 

хвиль. Якщо кинути камінь в басейн з водою, то можна спостерігати, 

як хвилі починають поширюватися із початкової точки, причому кож-

на хвиля народжує нову хвилю, яка продовжує поширюватися і наро-

джувати все нові і нові хвилі. Коли хвиля ударяється об край басейну 

або якусь перешкоду, вона відбивається і починає розповсюджуватися 

у зворотний бік. В термінології qspn камінь — це qspn_starter, басейн 

— gnode, а кожна хвиля — tracer_pkt. Кожна нова хвиля несе із собою 

інформацію про хвилю, що народила її. Коли tracer_pkt (хвиля) дося-

гає extreme_node (перешкоди або межі басейну), народжується 

qspn_open (відбита хвиля). 

QSPN базується на описаному принципі. Починаючи трасування 

вузлів, кожен вузол посилає qspn_pkt зі значенням qspn_close, стаючи 

тим самим qspn_starter. Qspn_pkt це звичайний звичний tracer_pkt, але 

його метод передачі трохи відрізняється від них. Кожен пакет, який 

отримує qspn_close, «закриває» лінк вузла, від якого отримав цей па-

кет і надсилає пакети по всіх інших лінках. Всі подальші отримані 

qspn_close пакети будуть переправляється по всім іншим незакритим 

лінкам. Через деякий проміжок часу з‘являються вузли, в біля яких всі 

лінки будуть закриті. Такі вузли стають extreme_node і посилають як 
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відповідь інший qspn_pkt пакет (qspn_open). Іншими словами, 

qspn_open пакет відправляється після того, як отримані qspn_close па-

кети від всіх вузлів. Пакет qspn_open містить всю інформацію, зібрану 

в останньому отриманому пакеті qspn_close. Extreme_node посилає 

пакет qspn_open по всіх своїх лінках, окрім того вузла, від якого він 

отримав останній qspn_close; цьому вузлу відсилається порожній па-

кет. Іншими словами, пакет qspn_open відправляється після того, як 

вузол отримав пакет qspn_close від всіх вузлів. Вузол, що отримав па-

кет qspn_open, відкриває всі лінки. Вузли із всіма відкритими 

зв‘язками поки що нічого не роблять. Таким чином, гарантується за-

кінченість обміну пакетами qspn_close. У qspn_open пакетів також є 

ідентифікаційний номер (sub_id) — число, яке ідентифікує в зовніш-

ніх картах вузли «extreme_node», що згенерували ці qspn_open пакети. 

Sub_id, що згенеровано в найпершому пакеті і не змінено у всіх поро-

джених (qspn_open) пакетах, використовується для управління вели-

ким числом qspn_pkt пакетів, оскільки рано чи пізно кожен вузол зге-

нерує пакет qspn_open, і всі вони повинні бути незалежні і відмінні 

один від одного. Дійсно, всі вузли, які мають тільки один зв‘язок — це 

вузли extreme_node, адже коли вони отримують одержують 

qspn_close, вони вже закриті. Після відправки пакету qspn_open вузол 

не може відповідати більше нікому і ні на які отримані qspn_pkt паке-

ти, тому він більше нічого не відправляє. 

Вузол qspn_starter, який запустив qspn, стає звичайним вузлом, 

але не відправляє відряджає пакет qspn_open, оскільки відправив пер-

ший qspn_close. Крім того, щоб відновити свою власну карту, вузол 

використовуватиме всі отримані qspn_close пакети, окрім крім тих, які 

були відправлені такими ж qspn_start вузлами. Таким чином, підтри-

мується стабільність в разі наявності більш ніж одного вузла 

«qspn_starter». 
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