
МАГІСТЕРСЬКА АТЕСТАЦІЙНА
РОБОТА



Вступ.........................................................................................................................3

Розділ 1 Аналіз проблеми забезпечення якості  обслуговування користувачів

комп’ютерних мереж...............................................................................................6

1.1 Задачі, методи та засоби керування мережами...............................................6

1.2 Методи та засоби моделювання поведінки мереж та трафіку....................10

1.3 Існуючі математичні моделі компонентів мережі та мережі в цілому.......17

1.4 Механізми управління трафіком....................................................................18

1.5 Постановка завдання роботи..........................................................................20

1.6 Мета і завдання роботи...................................................................................21

Розділ 2 Моделювання керованих процесів в комп’ютерних мережах............22

2.1 Розробка моделі комп'ютерної мережі...........................................................22

2.1.1  Постановка  задачі  моделювання  мережі.  Аналіз  вимог  до  мережевої

моделі......................................................................................................................22

2.1.2 Розробка загальної структури моделі мережі, вибір топології  і складу

компонентів мережі...............................................................................................24

2.1.3 Розробка математичних моделей мережевих пристроїв...........................25

2.1.4  Розробка  математичних  моделей  джерел  і  приймачів  мережевого

трафіку....................................................................................................................30

2.2 Засоби моделювання роботи комп’ютерних мереж.....................................32

2.2.1 Огляд віртуальних машин............................................................................32

2.2.2 Основні характеристики та встановлення VirtualBox...............................40

Розділ 3. Експериментальна частина...................................................................50

3.1 Програмна і математична модель маршрутизатора Mikrotik RouterOS.....50

3.1.1 Стандартний алгоритм роботи маршрутизатора.......................................56

3.1.2  Розроблений  алгоритм  (з  вивченням  трафіку  в  процесі  забезпечення

QoS).........................................................................................................................67

3.2 Тестування модифікованого алгоритму та обробка отриманих результатів

.................................................................................................................................73



Розділ 4 Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях............................82

4.1 Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження

та права...................................................................................................................82

4.2 Загальні вимоги пожежної безпеки на виробництві....................................84

4.3 Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків

на виробництві.......................................................................................................86

4.4  Порядок  розслідування  нещасних  випадків  на  виробництві  та

професійних захворювань....................................................................................91

4.4.1 Розслідування та облік нещасних випадків...............................................91

4.4.2 Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин...........102

Висновки..............................................................................................................104

Перелік посилань.................................................................................................105



На нинішньому етапі розвитку телекомунікаційних технологій 
використання комп'ютерних мереж стає повсюдним. Спостерігається різке 
зростання обсягу переданих даних в мережах. Проблему частково вирішують 
розробляються нові високошвидкісні мережі. Якщо ще в кінці дев'яностих 
років в основному користувалися мережами Ethernet зі швидкістю передачі 
10 мегабіт, то зараз вони вже майже повністю витіснені 100-мегабітних 
мережами Fast Ethernet, швидко зростає також частка оптоволоконних 
гігабітних мереж.

. У той же час навантаження на канали зв'язку зростає випереджаючими
темпами і нерідкі випадки використання комп'ютерних мереж на межі своїх 
потужностей.

Останнім часом спостерігається вибухове зростання мультимедійного
трафіку реального часу, найбільш чутливого до затримок швидкості передачі і
флуктуації  цих  затримок. Трафік  реального  часу  тягне  за  собою
найсерйозніші перевантаження в мережах. У свою чергу бурхливий розвиток
електронної комерції різко підвищило вимоги до якості обслуговування (QoS)
[2].

В  таких  умовах  для  підтримки  працездатності  мереж вже  не  можна
обійтися  без  управління  інформаційними потоками в  цих  мережах. Однак
завдання  управління  ускладнюється  тим,  що стають  все  більш складними
архітектура і топологія комп'ютерних мереж, збільшується роль глобальних
мереж,  зростає  номенклатура  мережевих  пристроїв  і  протоколів  передачі
даних. Це, в свою чергу, призводить до ускладнення поведінки мережевого
трафіку.

Таким  чином,  є  нагальна  практична  проблема  забезпечення  якості
обслуговування  в  комп'ютерних  мережах  при  передачі  трафіку  реального
часу. До  недавнього  часу  це  управління  здійснювалося  в  основному
мережевими  адміністраторами  та  операторами  шляхом  заміни  обладнання,
реконфігурації  мережі  та  «ручний»  настройки  мережевих  пристроїв.
Зрозуміло,  сьогодні  такий  підхід  вкрай  обмежений  у  своїх  можливостях  і
рідко буває ефективним, так як швидка заміна обладнання і реконфігурація
всієї  комп'ютерної  мережі  може  бути  занадто  дорогою  або  зовсім
неможливою. Тому  в  сучасних  комп'ютерних  мережах  спостерігається
перехід  від  сценаріїв  комплексної  заміни  обладнання  до  сценаріїв  його
поетапної заміни і реконфігурації, причому такі маніпуляції з комп'ютерною
мережею можуть  бути  частими  і  мати  непередбачувані  наслідки  для  всієї
мережі  в  цілому  [2]. Звідси  стає  очевидною  необхідність  адаптивного
управління мережею. Зважаючи на складність сучасних мереж, динамічності
і швидкоплинності,  що відбуваються в них процесів, управління мережами
має бути майже повністю автоматизованим і може здійснюватися тільки за



допомогою  спеціального  інтелектуального  обладнання  чинного  аналогічно
людині-оператору, але на швидкостях відповідних динаміці всіх регульованих
мережевих процесів.

В  роботі  [2],  наприклад,  зазначається,  що  на  сьогоднішній  день
необхідна розробка і  реалізація методів автоматизації  управління потоками
даних  в  комп'ютерних  мережах  на  базі  їх  динамічних  моделей,  а  також
розробка  принципів адаптивного  та  інтелектуального  управління трафіком.
При цьому можливий як облік фактичної зміни топології і параметрів каналів
зв'язку в реальному часі, так і адаптація до різних факторів невизначеності на
основі моніторингу та функціональної діагностики комп'ютерних мереж.

Для  управління  потоками  даних  в  мережах,  потрібно  володіти
інформацією про властивості поведінки мережевого трафіку, потрібно знати,
як він впливає на роботу мережі, вміти передбачати його поведінку, а також
знати, як можна вплинути на роботу мережі і потоки даних для забезпечення
потрібних нам характеристик обслуговування цих потоків даних. Для цього
необхідна  ідентифікація  мережевого  трафіку  на  основі  його  динамічних
моделей.

На  сьогоднішній  день  розробка  механізмів  адаптивного  управління
трафіком наштовхується на безліч невирішених проблем. В першу чергу це
проблема  обмеженою застосовності  існуючих  моделей  трафіку,  так  як  всі
розроблені  на  сьогоднішній  день  моделі  враховують  тільки  окремі
властивості  реального  трафіку,  грунтуючись  на  яких  не  завжди  можна
відобразити  його  поведінку  навіть  на  коротких  ділянках. У  той  же  час  є
потенційна можливість узгодженого використання наявних моделей трафіку
для більш стійкої ідентифікації. Даний підхід має на увазі, як синтез нових
моделей  трафіку  на  основі  вже  розроблених,  так  і  використання  різних
моделей  трафіку  для  ділянок  з  різними  динаміками  його  поведінки. У
другому  випадку  необхідна  не  тільки  параметрическая,  але  також  і
структурна ідентифікація моделей трафіку.


