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УКРАЇНА
Сімейство протоколів FHRP(First Hop Redundancy Protocol) дозволяє
будувати комп'ютерні мережі з відмовостійким шлюзом шляхом об'єднання
фізичних маршрутизаторів або L3-комутаторів в кластер, який представляє
собою віртуальний маршрутизатор, на який призначається віртуальна IPадреса і MAC-адреса (Media Access Control).
HSRP протокол реалізован поверх стека протоколів TCP / IP, для доставки
службової інформації використовується протокол UDP (User Datagram
Protocol). Маршрутизатор або маршрутизовані комутатори, на яких
налаштований і функціонує протокол HSRP, в рамках обміну службовою
інформацією вживають так звані пакети вітання (hello packets). У свою чергу
дані пакети відправляються на IP-адрес групової розсилки (multicast) 224.0.0.2
(HSRP Version 1) або на 224.0.0.102 (HSRP Version 2) по протоколу UDP на
порт 1985[2].
Перейдемо до самого процесу моделювання роботи протоколу HSRP в
середовищі OMNeT ++ для вивчення механізмів його роботи. На рис. 1
показана досліджувана мережа, побудована в середовищі OMNeT ++[1]

Рис 1. Модель досліджуваної комп'ютерної мережі в середовищі
OMNeT ++
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H1 і H2 є клієнтами, SW1 і SW2 - комутаторами локальних мереж клієнтів,
а R1, R2 і R3 є маршрутизаторами, які можуть працювати з протоколом HSRP
(рис. 1). Маршрутизатор є модуль фреймворка ANSA-INET під назвою
ANSA_HSRPRouter, який являє собою маршрутизатор, здатний працювати з
протоколом HSRP[3].
Висновки. В результаті проведеної роботи було детальний опис роботи
алгоритму HSRP, а також розроблена модель комп'ютерної мережі з
відмовостійким шлюзом, реалізованим за допомогою протоколу HSRP в
OMNeT ++.
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УКРАЇНА
Однією з головних галузей застосування штучного інтелекту та
роботизованих систем є сучасна медицина. Цьому впровадженню сприяють
такі фактори, як висока точність дій та зменшення ймовірності зараження
лікаря хворобами пацієнта під час проведення операції, можливість виконання
функцій, недоступних людині, підвищення рівня діагностики захворювань та
догляду за пацієнтами під час їх реабілітації.
Вже декілька десятиліть лікарі-неврологи намагаються зрозуміти, про що
думають люди, як відбувається процес їхньої мозкової діяльності. Нещодавно,
завдяки створенню штучного інтелекту стало можливим розшифрувати
закономірності сканування мозку. «Ніхто не мріяв, що ти можеш потрапити до
змісту думки, як ми змогли за останні 10 років. Це вважалося науковою

