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3.3. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. 
Дослідження імітаційної моделі процесу передачі даних 

в інформаційно-обчислювальній мережі 
 

Мета роботи: побудова моделі інформаційних процесів та їх машинна 
реалізація на мові GPSS. 

 
Короткі відомості про об’єкт моделювання 

 
У даної інформаційно-обчислювальній мережі реалізовано режим 

передачі даних, в якому дані розбиваються на пакети та передаються з 
підтвердженнями про отримання пакету (мережевий протокол TCP). 

Для спрощення об’єкта моделювання (в даному випадку із-за 
необхідності спрощення учбового прикладу з точки зору зменшення 
машинних витрат на його реалізацію) розглянемо фрагмент мережі, що 
представляє процес взаємодії двох сусідніх вузлів комутації мережі, 
які для однозначності позначимо УК1 і УК2. Ці вузли сполучені між 
собою дуплексним дискретним каналом зв’язку (ДКЗ), що дозволяє 
одночасно передавати дані в зустрічних напрямках, тобто є два автономних 
однонаправлених ДКЗ: К1 і К2. 

Структурна схема варіанта вузла комутації представлена на рис. 3.4 [2], 
де ВхБН і ВихБН – вхідні і вихідні буферні накопичувача відповідно; 
К – комутатори; ЦП – центральний процесор. Даний вузол комутації 
функціонує таким чином. Після приходу пакету з одного з вхідних каналів 
зв’язку вузла він знаходиться у ВхБН. Потім ЦП згідно з заголовком 
пакету в маршрутній таблиці, що зберігається вузлом комутації, визначає 
необхідний напрям подальшої передачі пакету і поміщає його у відповідний 
ВихБН для подальшої передачі по вихідному каналу зв’язку. 

 

 
Рис. 3.4. Структурна схема вузла комутації пакетів 
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Структурна схема варіанта дуплексного каналу зв’язку з вирішальним 
зворотним зв’язком показана на рис. 3.4, де КУ і ДКУ – відповідно кодуючий 
і декодуючий пристрої; УУК – пристрій управління каналом; КА – 
каналоутворююча апаратура. На передавальній стороні пакет з ВихБН 
вузла комутації потрапляє в КУ, де відбувається кодування, тобто 
внесення надмірності, необхідної для забезпечення перешкодостійкої 
передачі по КС. КА реалізує подальшою передачу згідно з конкретним 
середовищем поширення (наприклад, організація короткохвильового 
радіоканалу через супутник – ретранслятор для розподіленої системи 
передачі даних або оптичного каналу з використанням світлопроводу 
для локальної системи передачі даних). На приймальній стороні з КА 
пакет потрапляє у ДКУ, яке налаштоване на виявлення або виправлення 
помилок. Усі функції управління КУ, ДКУ (у тому числі і ухвалення рішень 
про необхідність повторного перезапиту копії пакету з передавального 
УК) і взаємодії з центральною частиною вузла реалізується УКК, яке є 
або автономним, або є частиною процесів, що виконуються ЦП вузла. 

 

 
Рис. 3.5. Структурна схема варіанта дискретного каналу 

 
Процес функціонування СПД полягає в наступному (рис. 3.6). Пакети 

даних поступають у досліджуваний фрагмент по лінії зв’язку 1 або 2 у 
вхідний накопичувач Н4 (лінія зв’ язку 1) або Н2 (лінія зв’ язку 2). 
Вважається, що інтервали між моментами вступу розподілені за 
експоненційним законом. Після обробки в центральному процесорі вони 
поступають у вихідний накопичувач Н1 (лінія зв’язку 1) або Н3 (лінія 
зв’язку 2). Далі по черзі копія пакету передається по дискретному каналу 
зв’язку (К1 або К2) і поступає у вхідний накопичувач другого вузла. 
Після обробки в центральному процесорі другого вузла пакет даних 
передається у вихідну лінію (3 або 4) і формується підтвердження 
прийому, яке у вигляді короткого пакету поступає у вихідний накопичувач 
Н3 або Н1 для передачі у вихідний вузол. Після прийому підтвердження у 
вихідному вузлі здійснюється знищення пакету і підтвердження. 
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Рис. 3.6. Схема досліджуваного фрагменту системи передачі даних 
 

Завдання до роботи 
 

Досліджуваний фрагмент системи передачі даних, приведений на 
рис. 3.6, позначення якого відповідають введеним раніше. 

Вихідні дані для моделювання: 
− середній інтервал між пакетами даних – 25 од. часу; 
− ємності накопичувачів – 20; 
− час передачі пакету даних по ДКС – 20 од. часу; 
− час передачі підтвердження по ДКС – 1 од. часу; 
− час обробки пакету в ЦП – 2 од. часу. 
Текст вихідної програми і структурна схема у позначеннях програми 

приведені на рис. 3.7, 3.8, де СР1, СР2 – позначення 1-го, 2-го центрального 
процесора; DCH1, DCH2 – позначення 1-го, 2-го дискретного каналу 
зв’язку, Н1, Н2, Н3, Н4 – накопичувачі. 

 

 
Рис. 3.7. Структурна схема у позначеннях програми 
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Текст програми мовою GPSS наведен нижче: 
 

sve1 equ 1 
sve2 equ 2 
sve3 equ 3 
sve4 equ 4 
sve1 storage 20 
sve2 storage 20 
sve3 storage 20 
sve4 storage 20 
tab1 table mp5,10,10,50 
gen1 generate (Exponential(1,0,25)) ;прихід 
 ;повідомлення (1 напрямок) 
 Assign 1,20 
 Assign 2,1 
 transfer ,met1 
gen2 generate (Exponential(1,0,25)) ;прихід 
 ;повідомлення (2 напрямок) 
 
 assign 1,20 
 assign 2,2 
 transfer ,met2 
met1 enter 4,1 
 seize cpu1 
 leave 4,1 
 advance 2 
 release cpu1 
 enter 1,1 
 test e p2,1,met4 
 test e p1,20,cop1 
 queue buf1 
 mark 5 ;занесення у 5 параметр 
 ;транзакту поточного системного 
 ;часу для визначення початку 
 ;часу очікування підтвердження 
 ;об отриманні пакету 
 split 1,nex1 ;копіювання повідомлення, 
 ;оригінал чекає на підтвердження, 
 ;копія надсилається далі 
 ;(1 напрямок) 
cop1 match cop1 
 leave 1,1 
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 assemble 2 
 tabulate tab1 ;звернення до 5 параметру 
 ;транзакту для визначення 
 ;закінчення часу очікування 
 ;підтвердження об отриманні 
 ;пакету 
 
 depart buf1,1 
 terminate 
 
met4 seize dch1 
 leave 1,1 
 transfer ,dex1 
nex1 seize dch1 
dex1 advance p1 
 release dch1 
 assign 1,1 
met2 enter 2,1 
 seize cpu2 
 leave 2,1 
 advance 2 
 release cpu2 
 enter 3,1 
 test e p2,2,met5 
 test e p1,20,cop2 
 split 1,nex2 ;копіювання повідомлення, 
 ;оригінал чекає на підтвердження, 
 ;копія надсилається далі 
 ;(2 напрямок) 
 
cop2 match cop2 
 assemble 2 
 leave 3,1 
 terminate 
 
met5 seize dch2 
 leave 3,1 
 transfer ,dex2 
nex2 seize dch2 
dex2 advance p1 
 release dch2 
 assign 1,1 
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 transfer ,met1 
 
 generate 1,,10000 ;таймер 10000 одиниць 
 ;часу 
 terminate 1 
 start 1 
 stop 

 
Рис. 3.8. Програма на мові GPSS 

 
 

Завдання 
 
При виконанні завдання даної практичної роботи необхідно додати 

до тексту вихідної GPSS-програми оператори, що забезпечують при 
моделюванні процесу передачі інформації в СПД наступне: 

– визначити функції розподілу часу передачі пакетів (варіанти 1-3); 
– отримати графіки завантаження накопичувачів (варіанти 4-6); 
– визначити ймовірність переповнення накопичувачів (варіанти 7-9); 
– отримати співвідношення пакетів та підтверджень (варіанти 10-12); 
– визначити функції розподілу часу передачі підтверджень 

(варіанти 11-13); 
– отримати графіки зміни довжини черги пакетів у вихідному 

накопичувачі (варіанти14-16). 
Визначити функції розподілу часу очікування підтвердження пакетом 

(варіанти 17-18). 
 

Контрольні питання 
 

1. Як моделюється копіювання транзактів? 
2. Як моделюється знаходження терміну очікування підтвердження 

про передачу інформації? 
3. Як моделюється знаходження терміну проходу транзакту між 

2 точками схеми? 
4. Як встановлюється таймер у моделі? 
 


