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У даній статті розглядається моделювання протоколу ТСР 

(Transmission Control Protocol — протоколу управління передачею), якій 

виконує функції транспортного рівня стеку ТСР/ІР. Він є одним з основних 

протоколів передачі даних в мережевих технологіях і відповідає за достав-

ку даних між прикладними процесами, запущеними на вузлах, взаємодію-

чих по мережі [1].  

За допомогою графічного програмування в середовищі LabView була 

створена модель роботи протоколу ТСР.  

Найбільш важливі функції, які були використані: 

TCP Listen (прослуховування ТСР порту) — виявлення запиту на відк-

риття ТСР з’єднання, яке надходить з іншого вузла.  

TCP Open Connection (відкриття з’єднання ТСР) — функція відкриття 

ТСР з’єднання з заданою адресою та портом. 

ТСР Read (читати через ТСР) та TCP Write (записати через ТСР) — 

обмін інформацією між вузлами після встановлення ТСР з’єднання.  

TCP Close Connection (закрити з’єднання ТСР) — закриття ТСР 

з’єднання після обміну інформацією. 

TCP Wait On Listener (чекати на слухача ТСР) – функція очікування 

прийому по ТСР з’єднанню [2].  

Взаємодія між вузлами мережі та обмін інформацією відбувається за 

допомогою схеми «клієнт – сервер». У середовищі LabView створено 

блок — діаграми віртуальних приладів «Клієнт даних» та «Сервер да-

них» [3].  

Основними діями «Клієнту даних» є відкриття з’єднання, обмін інфо-

рмацією з сервером та закриття з’єднання. В свою чергу, «Сервер даних» 

виконує очікування запиту на з’єднання, обмін інформацією з клієнтом та 

закриття з’єднання. 

Таке моделювання дозволяє дослідити, наприклад, вплив завад на пе-

редачу даних в мережі. 
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