
 
 

ВСТУП 

 

 У наш час Веб стрімко розвивається. На відміну від програмного 

забезпечення, яке необхідно встановлювати на пристрій для його використання, 

веб–застосунки з легкістю доступні для користувача за допомогою браузера та 

доступу до серверу по мережі. Самі по собі веб–застосунки по можливостям 

поступаються іншому програмному забезпеченню, за рахунок більш ширших 

можливостей других. Тим паче це не заважає використовувати веб як інтерфейс 

для іншого програмного забезпечення, або як звичайний інтернет сайт. 

 На даний час існує багато інтернет сайтів, які вміщають в собі динамічний 

контент, актуальність якого дуже важлива для користувача. Це можуть бути сайти 

з чатами, курсами  різних валют, торгівелльні площадки. Загалом, яким би чином 

не використовувався веб–застосунок, якщо він потребує постійного оновлення 

інформації на сторінки для користувача ми можемо зіткнутись з проблемою 

швидкої передачі даних в веб середовищі. 

 В роботі буде розглянуто, що впливає на швидкість роботи будь якого веб–

застосунку, починаючи від мережі, закінчуючи використанням браузерного API. 

Будуть розглянуть сусчасні способи передачі даних у веб–середовщі. 

 В даній дипломній роботі за основу взятий веб–застосунок, який 

використовується в інженерних цілях, як інтерфейс за допомогою якого можна 

переглядати значення, які зберігаються в оперативній памяті пристроя 

телемеханіки. Пристрій спеціалізується на передачі даних по каналам зв’язку. 

Загалом пристрій передає важливі інженерні значення, такі як сила току, напруга, 

опір і тд. Такі значення змінюються доволі часто,  тому пристрій зберігає їх в 

оперативній памяті, для того, щоб максимально швидко та ефективно отримувати 

доступ до їх, так і передавати або змінювати. Саме ці значення за допомогою веб–

застосунка ми можемо переглянути. Веб–застосунок отримує дані від серверу, 

влаштованого в основне ПЗ пристроя за допомогою технології AJAX. У випадку, 

коли значень на сторінці не багато, AJAX успішно виконує своє завдання. Коли 



 
 

значень дуже багато, то випливає проблема з затримкою при передачі даних від 

веб–сервера до клієнту, а в цій сфері це недопустимо.  

 Метою роботи є визначити ефективність технології WebSocket в порівнянні 

з іншими технологіями передачі даних у веб-середовищі. Основним завданням є 

спроектувати та розробити серверне програмне забезпечення для існуючого 

проекту. Покращити швидкодію обміну даними між веб–застосунком і серверною 

частиною за допомогою технології WebSocket. Виключити використання 

технології AJAX.  Веб–застосунок, повинен відображати інженерні значення в 

режимі реального часу навіть при великій кількості інформаційних об’єктів. 

Розроблене програмне забезпечення повинне замінити старе. 

 Об’єктом мого дослідження є швидкість передачі данних в веб–середовищі.    

Предметом дослідження – використання технології WebSocket для передачі даних  

в режимі реального часу.  

 В цій роботі будуть використовувати такі методи дослідження як: методи 

теорії інформації, методи багатокритеріальної оптимізації, методи оптимального 

управління. 

 В роботі досліджується матеріал по високопродуктивних веб-застосунках 

Иллї Григоріка. Ілля Григорик - інженер веб-продуктивності в Google та 

співголова Робочої групи W3C Web Performance. Також в якості джерел 

використовувється офіційна документація технологій і їх стандарти. 

 В роботі було удосконалено існуючий інтерфейс моніторингу важливих 

інженерних значень. Розроблено нову систему, яка працює в режимі реального 

часу, та відображає найактуальніші данні. 

 Дана робота допомагає зрозуміти ефективність технології WebSocket для 

передачі даних в режимі реального часу. Чим, в деяких випадках, вона 

ефективніше за інші аналогічні технології. Які переваги дає використання цієї 

технології для проектів де важлива мінімальна затримка. 

 ПУБЛІКАЦІЇ 
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1 ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЕБ–ЗАСТОСУНКІВ 

 

 1.1 Затримка та пропусна здатність 

 

 Поява та швидке зростання галузі оптимізації веб–продуктивності (WPO) 

протягом останніх кількох років є переконливою ознакою зростаючої важливості 

та попиту на швидкість та прискорення  роботи користувачів. І це не просто 

психологічна потреба у швидкості у нашому постійно прискорюваному та 

взаємозалежному світі, а вимога, зумовлена емпіричними результатами, 

вимірюваних з точки зору кінцевих результатів багатьох онлайн–підприємств: 

 Швидші сайти ведуть на краще залученню користувачів. 

 Швидші сайти призводять до кращого збереження користувачів. 

 Швидші сайти призводять до підвищення конверсії. 

Простіше кажучи, швидкість – це особливість. І щоб досягти цього, ми повинні 

зрозуміти безліч факторів та фундаментальних обмежень, які існують. У цьому 

розділі ми зупинимось на двох критичних компонентах, які визначають 

продуктивність всього мережевого трафіку: затримка та пропускна здатність 

(Малюнок 1.1). Затримка – час від джерела, що відправляє пакет до одержувача, 

який його отримує. Пропускна здатність – максимальна пропускна здатність 

логічного або фізичного каналу зв'язку. 

 

Малюнок 1.1 Затримка та пропускна здатність 
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 Озброївшись кращим розумінням того, як пропускна здатність і затримка 

працюють разом, у нас з'являться інструменти, що дозволяють глибше поринути у 

внутрішні характеристики і наведені цифри щодо TCP, UDP і всіх протоколів 

додатків над ними. 

 Затримка є важливим критерієм для багатьох високочастотних торгових 

алгоритмів на фінансових ринках, де невелика перевага в кілька мілісекунд може 

привести до втрат або прибутку в мільйонах. 

 У вересні 2015 року Hibernia Networks запустила нову волоконно–оптичну 

лінію ( «Hibernia Express»), спеціально розроблену для забезпечення мінімальної 

затримки між Нью–Йорком і Лондоном, слідуючи по великому кільцевому 

маршруту між містами. Загальна вартість проекту оцінюється в 300 мільйонів 

доларів США +, і новий маршрут має затримку 58,95 мс між містами, що дає йому 

перевагу ~ 5 мілісекунд в порівнянні з усіма іншими існуючими 

трансатлантичними зв'язками. Це означає, що зекономлено 60 мільйонів доларів 

США за мілісекунду! Затримка коштує дорого – в прямому і переносному сенсі. 

 Роглянемо компоненти затримкі. Затримка – це час, необхідний для 

проходження повідомлення або пакета від пункту відправлення до пункту 

призначення. Це просте і корисне визначення, але воно часто приховує багато 

корисної інформації – кожна система містить кілька джерел або компонентів, що 

вносить вклад в загальний час, необхідний для доставки повідомлення, і важливо 

розуміти, що це за компоненти є і що диктує їх продуктивність. 

Давайте докладніше розглянемо деякі поширені компоненти для типового 

маршрутизатора в Інтернеті, який відповідає за передачу повідомлення між 

клієнтом і сервером: 

 Затримка поширення – час, необхідний для проходження повідомлення від 

відправника до одержувача, яке є функцією відстані від швидкості, з якою 

поширюється сигнал. 

 Затримка передачі – кількість часу, необхідне для передачі всіх бітів пакета 

в канал, який залежить від довжини пакету і швидкості передачі даних 

каналу. 
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 Затримка обробки – кількість часу, необхідне для обробки заголовка пакета, 

перевірки на наявність помилок на рівні бітів і визначення місця 

призначення пакету. 

 Затримка в черзі – час очікування пакета в черзі до його обробки. 

 Загальна затримка між клієнтом і сервером є сумою всіх перерахованих 

затримок. Час поширення визначається відстанню і середовищем, через яку 

проходить сигнал – як ми побачимо, швидкість поширення зазвичай знаходиться 

в межах невеликого постійного фактора швидкості світла. З іншого боку, 

затримка передачі визначається доступною швидкістю передачі даних по лінії 

передачі і не має ніякого відношення до відстані між клієнтом і сервером. Як 

приклад, давайте припустимо, що ми хочемо передати файл 10 Мб по двох 

каналах зв'язку: 1 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Щоб помістити весь файл «на провід» через 

канал 1 Мбіт/с, буде потрібно 10 секунд, а для каналу 100 Мбіт/с – всього 

0,1 секунди. 

 Потім, як тільки пакет прибуває в маршрутизатор, маршрутизатор повинен 

перевірити заголовок пакета, щоб визначити вихідний маршрут, і може виконати 

інші перевірки даних – це також вимагає часу. Велика частина цієї логіки зараз 

часто виконується апаратно, тому затримки дуже малі, але вони існують. І, 

нарешті, якщо пакети надходять з більшою швидкістю, ніж маршрутизатор 

здатний обробити, то пакети поміщаються в чергу у вхідному буфері. Час, який 

дані проводять у черзі в буфері, не дивно, що називається затримкою в черзі. 

 Кожен пакет, який мандрує по мережі, буде мати багато випадків кожної з 

цих затримок. Чим далі відстань між джерелом і пунктом призначення, тим 

більше часу буде потрібно для поширення. Чим більше проміжних 

маршрутизаторів ми зустрічаємо на цьому шляху, тим вище затримки обробки і 

передачі для кожного пакета. Нарешті, чим вище навантаження трафіку на шляху, 

тим вище ймовірність того, що наш пакет буде поставлений в чергу і затриманий 

всередині одного або декількох буферів. 
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 1.1.1 Затримка поширення 

 Ще один критерій який впливає на затримку – затримка поширення. Як 

Ейнштейн виклав у своїй теорії спеціальної теорії відносності, швидкість світла – 

це максимальна швидкість, з якою може переміщатися вся енергія, речовина і 

інформація. Це спостереження встановлює жорстку межу і обмежувач часу 

поширення будь–якого мережевого пакету. 

 Доброю новиною є висока швидкість світла: 299 792 458 метрів в секунду 

або 186 282 миль в секунду. Проте, і завжди є швидкість світла у вакуумі. Замість 

цього наші пакети проходять через середовище, таке як мідний дріт або 

оптоволоконний кабель, що уповільнює сигнал (Таблиця 1.1). Це співвідношення 

швидкості світла і швидкості, з якою пакет рухається в матеріалі, називається 

показником заломлення матеріалу. Чим більше значення, тим повільніше світло 

поширюється в цьому середовищі. 

 Типове значення показника заломлення оптичного волокна, через яке 

проходить більшість наших пакетів для міжміських переходів, може варіюватися 

від 1,4 до 1,6 – повільно, але вірно, ми покращуємо якість матеріалів і можемо 

знизити заломлення показник. Але для простоти емпіричне правило передбачає, 

що швидкість світла в волокні становить близько 200 000 000 метрів в секунду, 

що відповідає показнику заломлення ~ 1,5. Примітно, що ми вже перебуваємо в 

межах невеликого постійного коефіцієнта максимальній швидкості! Дивовижне 

інженерне досягнення саме по собі. 

 Швидкість світла швидка, але, тим не менше, потрібно 160 мілісекунд, щоб 

зробити поїздку туди–назад (RTT) з Нью–Йорка до Сіднея. Насправді, цифри в 

таблиці 1.1 також нереально оптимістичні в тому сенсі, що вони припускають, що 

пакет проходить по оптоволоконному кабелю уздовж траси великого кола 

(найкоротшої відстані між двома точками на планеті) між містами. На практиці це 

трапляється рідко, і пакет може зайняти набагато довший маршрут між Нью–

Йорком і Сіднеєм. Кожен перехід по цьому маршруту буде вводити додаткову 

маршрутизацію, обробку, постановку в чергу і затримки передачі. В результаті 

фактичний RTT між Нью–Йорком і Сіднеєм в наших існуючих мережах 
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виявляється в діапазоні 200–300 мілісекунд. З огляду на всі обставини, це все ще 

здається досить швидким. 

 

Таблиця 1.1 Затримки сигналу в вакуумі і волокні 

Маршрут Відстань Час, світла в 

вакуумі 

Час, світла в 

волокні 

Час 

проходження 

(RTT) в 

волокні 

Нью–Йорк в 

Сан–

Франциско 

4 148 км 14 мс 21 мс 42 мс 

Нью–Йорк в 

Лондон 

5 585 км 19 мс 28 мс 56 мс 

Нью–Йорк в 

Сидней 

15 993 км 53 мс 80 мс 160 мс 

Екваторіальна 

окружність 

40 075 км 133,7 мс 200 мс 200 мс 

 

 Ми не звикли вимірювати наші щоденні зустрічі в мілісекундах, але 

дослідження показали, що більшість з нас буде достовірно повідомляти про 

відчутне «запізнення», коли в систему вводиться затримка понад 100–

200 мілісекунд. Як тільки перевищено поріг затримки в 300 мілісекунд, взаємодія 

часто повідомляється як «повільна», і при бар'єрі тисяча мілісекунд (1 секунда) 

багато користувачів вже зробили переключення контексту в очікуванні відповіді. 

 Суть проста: щоб надати найкращий досвід і щоб наші користувачі були 

залучені до виконання поставленого завдання, наші програми повинні реагувати 

протягом сотень мілісекунд. Це не залишає нас, і особливо мережі, з великою 

кількістю помилок. Щоб домогтися успіху, мережева затримка повинна ретельно 

регулюватися і бути чітким критерієм проектування на всіх етапах розробки. 
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 1.1.2 Затримка останньої милі 

 За іронією долі, це часто останні кілька миль, а не те що океанів або 

континентів, де вводиться значна затримка: сумнозвісна проблема останньої милі. 

Щоб підключити ваш будинок або офіс до Інтернету, вашому місцевому 

інтернет–провайдеру необхідно прокласти кабелі по всьому району, зібрати 

сигнал і направити його на локальний вузол маршрутизації. На практиці, в 

залежності від типу підключення, методології маршрутизації і розгорнутої 

технології, ці перші кілька стрибків можуть займати десятки мілісекунд. 

 Згідно щорічних звітів "Вимірювання широкосмугового зв'язку в Америці", 

який складається Федеральною комісією із зв'язку (FCC), затримки в останній 

милі для наземної широкосмугового зв'язку (DSL, кабель, оптоволокно) в 

Сполучених Штатах залишалися відносно стабільними в часі: найкраща середня 

продуктивність оптоволокна (10–20 мс), потім кабель (15–40 мс) і DSL (30–65 мс). 

На практиці це призводить до затримки в 10–65 мс тільки до найближчого 

вимірювального вузла в базовій мережі провайдера ще до того, як пакет буде 

навіть спрямований до місця призначення! Звіт FCC сфокусований на Сполучених 

Штатах, але затримка останньої милі є проблемою для всіх інтернет–провайдерів, 

незалежно від їх географічного положення. Інструмент traceroute може розповісти 

про топології і продуктивность інтернет–провайдера (Малюнок 1.2) 

 

Малюнок 1.2 Вивід інструменту traceroute 
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1–й стрибок локальний безпровідний маршрутизатор, 11–й стрибок сервер 

Google. 

 У попередньому прикладі пакет був запущений в місті Саннівейл, 

доставлений в Санта–Клару, потім Окленд повернувся в Сан–Хосе, був 

перенаправлений в центр обробки даних «529 Bryant», після чого він був 

спрямований в Google і прибув в пункт призначення. на 11–му стрибку. Весь цей 

процес зайняв у середньому 18 мілісекунд. Непогано, враховуючи всі обставини, 

але в той же час пакет міг подорожувати по більшій частині континентальної 

частини США! 

 Затримки останньої милі можуть сильно відрізнятися між провайдерами 

через розгорнуті технології, топології мережі та навіть часу доби. Якщо необхідно 

підвищити швидкість перегляду веб–сторінок, обов'язково потрібно виміряти і 

порівняйти затримки останньої милі різних постачальників, доступних у регіоні. 

 

 1.1.3 Смуга пропускання в базових мережах 

 Оптичне волокно діє як проста «світлова трубка», трохи товстіша людської 

волосини, призначена для передачі світла між двома кінцями кабелю. Металеві 

дроти також використовуються, але схильні до більш високих втрат сигналу, 

електромагнітних перешкод і більш високих витрат на технічне обслуговування. 

Швидше за все, ваші пакети будуть проходити по обом типам кабелів, але для 

будь–яких міжміських переходів вони будуть передаватися по оптоволоконному 

каналу. 

 Оптичні волокна мають явну перевагу, коли мова йде про смугу 

пропускання, оскільки кожне волокно може нести багато різних довжин хвиль 

(каналів) світла за допомогою процесу, відомого як мультиплексування з поділом 

по довжині хвилі (WDM). Отже, загальна смуга пропускання волоконно–оптичної 

лінії зв'язку кратна швидкості передачі даних на канал і кількості 

мультиплексованих каналів. 

 Станом на початок 2010 року дослідники змогли мультиплексировать понад 

400 довжин хвиль з піковою пропускною здатністю 171 Гбіт/с на канал, що 
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становить понад 70 Тбіт/с загальної смуги пропускання для одного 

оптоволоконного каналу! Нам знадобляться тисячі мідних (електричних) з'єднань, 

щоб відповідати цій пропускної здатності. Не дивно, що більшість пересилань на 

великі відстані, таких як підводна передача даних між континентами, тепер 

здійснюється по оптоволоконних лініях зв'язку. Кожен кабель несе декілька 

волокон (чотири лінії – це загальне число), що відповідає пропускній здатності 

сотень терабіт в секунду для кожного кабелю. 

 

 1.1.4 Пропускная здатність на кордоні мережі 

 Магістральні або оптоволоконні канали, які формують основні шляхи 

передачі даних в Інтернеті, здатні передавати сотні терабіт в секунду. Однак 

доступна ємність на кордонах мережі набагато, набагато менше і сильно 

варіюється в залежності від розгорнутої технології: комутованого доступу, DSL, 

кабель, безлічі бездротових технологій, волоконно–оптичної мережі і навіть 

продуктивність локального роутера. Доступна смуга пропускання для 

користувача є функцією каналу з найменшою пропускною спроможністю між 

клієнтом і сервером призначення (Малюнок 1.1). 

 Akamai Technologies управляє глобальною мережею CDN з серверами, 

розташованими по всій земній кулі, і надає безкоштовні щоквартальні звіти на 

веб–сайті Akamai [1] про середню швидкість широкосмугового зв'язку, яку бачать 

їх сервери. Таблиця 1.2 відображає макроекономічні тренди на кінець 2015 року. 

 Послуги мережі доставки контенту (CDN) надають багато переваг, але 

головне з них – просте спостереження, що поширення контенту по всьому світу і 

його доставка з найближчого місця розташування клієнта дозволяє нам значно 

скоротити час поширення всіх пакети даних. 

 Можливо, нам не вдасться змусити пакети переміщатися швидше, але ми 

можемо зменшити відстань, стратегічно розташувавши наші сервери ближче до 

користувачів! Використання CDN для обслуговування даних може значно 

підвищити продуктивність. 
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 Дані з табл. 1.2 виключають трафік від операторів мобільного зв'язку. 

Швидкості мобільних пристроїв сильно варіюються і, як правило, повільніше. 

Однак навіть з урахуванням цього середня глобальна пропускна здатність 

широкосмугового зв'язку в наприкінці 2015 року склала всього 5,1 Мбіт/с! 

Південна Корея лідирує в світі з середньою пропускною здатністю 20,5 Мбіт/с, а 

США займають 21–е місце з 12,6 Мбіт/с. 

 Як орієнтир для потокової передачі HD–відео може знадобитися від 2 до 10 

Мбіт/с в залежності від дозволу і кодека. Таким чином, звичайний користувач в 

Сполучених Штатах може передавати потокове відео високої роздільної здатності 

на кордоні мережі, але це також вимагатиме значну частину пропускної здатності 

каналу зв'язку – не дуже багатообіцяюча історія для сім'ї з кількома 

користувачами. 

 

Таблиця 1.2 Середня пропускна здатність за даними серверів Akamai в третьому 

кварталі 2015 року 

Ранг Країна Середнє значення 

Мбіт/с 

Зміна за рік 

– Глобальний 5,1 14% 

1 Південна Корея +20,5 –19% 

2 Швеція 17,4 23% 

3 Норвегія 16,4 44% 

4 Швейцарія 16,2 12% 

5 Гонконг +15,8 –2.7% 

… 

21 Сполучені Штати 12,6 9,4% 

 

 Виявлення вузького місця в смузі пропускання для будь–якого конкретного 

користувача часто є нетривіальним, але важливим вправою. Ще раз, для цікавих, є 

ряд онлайн–сервісів, таких як speedtest.net, керований Ookla (Малюнок 1.3), які 

надають висхідні і низхідні тести для сусіднього сервера. Перевірка одного з цих 
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сервісів – хороший спосіб перевірити, чи відповідає ваше з'єднання заявленим 

швидкостям вашого місцевого інтернет–провайдера. 

 

Малюнок 1.3 Вхідна і вихідна швидкість тест (speedtest.net) 

 Однак, хоча високошвидкісний зв'язок з вашим провайдером є бажаним, він 

також не є гарантією наскрізної продуктивності; тільки те, що тест пропускної 

здатності обіцяє високу швидкість передачі даних, не означає, що ви можете або 

повинні очікувати такої ж продуктивності від інших віддалених серверів. Мережа 

може бути перевантажена на будь–якому проміжному вузлі через високий попит, 

апаратних збоїв, концентрованої мережевої атаки або безлічі інших причин. 

 Висока мінливість пропускної здатності і продуктивності з затримкою є 

невід'ємною властивістю наших мереж передачі даних – прогнозування, 

управління та адаптація до постійно мінливої «погоді в мережі» – складне 

завдання. 

 

 1.1.6 Забезпечення більшої пропускної здатності і менших затримок 

 Наш попит на більш високу пропускну здатність швидко зростає, багато в 

чому через зростання популярності потокового відео, яке в даний час забезпечує 

більше половини всього інтернет–трафіку. Гарна новина полягає в тому, що, хоча 

це може бути недешево, існує кілька стратегій для збільшення доступною 

ємності: ми можемо додати більше волокон в наші оптоволоконні канали, ми 

можемо розгорнути більше каналів на перевантажених маршрутах, або ми 



21 
 

можемо поліпшити методи WDM для передачі більшої кількості даних по 

існуючим каналах. 

 TeleGeography, дослідницька і консалтингова компанія телекомунікаційного 

ринку, вважає, що за станом на 2011 рік ми використовуємо в середньому лише 

20% доступної ємності розгорнутих підводних волоконно–оптичних ліній. Що ще 

більш важливо, в період між 2007 і 2011 роками більш половини всієї доданої 

ємності транстихоокеанских кабелів було пов'язано з модернізацією WDM: ті ж 

оптоволоконні канали, найкраща технологія на обох кінцях для 

мультиплексування даних. Звичайно, ми не можемо очікувати, що ці досягнення 

будуть тривати нескінченно, оскільки кожен засіб досягає точки спадної віддачі. 

Проте, якщо дозволяє економіка підприємства, немає фундаментальної причини, 

по якій пропускна здатність смуги пропускання не може бути збільшена з плином 

часу – якщо нічого не допомагає, ми можемо додати більше оптоволоконних 

ліній. 

 З іншого боку, поліпшення затримки – це зовсім інша історія. Якість 

волоконно–оптичних ліній може бути покращено, щоб наблизити нас до 

швидкості світла: кращі матеріали з більш низьким показником заломлення і 

швидші маршрутизатори на цьому шляху. Однак, з урахуванням, що наші поточні 

швидкості вже знаходяться в межах ~ 2/3 від швидкості світла, щонайбільше, що 

ми можемо очікувати від цієї стратегії, – це лише невелике поліпшення на 30%. 

На жаль, закони фізики просто не можуть обійтися: швидкість світла накладає 

жорсткі обмеження на мінімальну затримку. 

 В якості альтернативи, оскільки ми не можемо прискорити рух світла, ми 

можемо скоротити відстань – найкоротша відстань між будь–якими двома 

точками на земній кулі визначається траєкторією великого кола між ними. Однак 

прокладка нових кабелів також не завжди можлива через обмеження, що 

накладаються фізичної місцевістю, соціальними і політичними причинами, і, 

звичайно, пов'язаних з цим витрат. 

 В результаті, щоб підвищити продуктивність наших додатків, нам 

необхідно спроектувати і оптимізувати наші протоколи і мережевий код з чітким 
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розумінням обмежень доступної смуги пропускання і швидкості світла: нам 

потрібно скоротити кількість звернень і наблизити дані до клієнта і створювати 

додатки, які можуть приховати затримку за рахунок кешування, попередньої 

вибірки і різних аналогічних методів. 

 

 1.2 Веб–продуктивність 

 

 У будь–якій складній системі велика частина процесу оптимізації 

продуктивності – це розплутування взаємодій між багатьма різними і окремими 

рівнями системи, кожен з яких має свій власний набір обмежень. До теперішнього 

моменту ми докладно розглянули фізичні методи доставки і тепер ми можемо 

звернути увагу на більш широку і наскрізну картину оптимізації продуктивності 

мережі: 

 Вплив затримки і пропускної здатності на продуктивність мережі 

 Обмеження транспортного протоколу (TCP), які накладені на HTTP 

 Особливості та недоліки самого протоколу HTTP 

 Тенденції веб–додатків і вимоги до продуктивності 

 Обмеження браузера і оптимізації 

 Оптимізація взаємодії між різними верствами мало чим відрізняється від 

рішення сімейства рівнянь, кожне з яких залежить від інших, але тим не менш дає 

безліч можливих рішень. Не існує єдиного фіксованого набору рекомендацій, і 

окремі компоненти продовжують розвиватися: браузери стають швидше, 

міняються профілі підключення користувачів, а веб–додатки продовжують рости 

в своїх масштабах, амбіції і складності. 

 Отже, перш ніж ми заглибимося в перерахування і аналіз кращих 

рекомендацій по продуктивності, важливо зробити крок назад і визначити, в чому 

полягає проблема: в чому полягає сучасний веб–додаток, які інструменти ми 

маємо в своєму розпорядженні, як ми вимірюємо веб–продуктивність, і які 

частини системи допомагають і перешкоджають нашому прогресу. 
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 1.2.1 Гіпертекст, веб–сторінки та веб–додатки 

 Розвиток Інтернету за останні кілька десятиліть дав нам як мінімум три 

різних класи досвіду: гіпертекстовий документ, мультимедійна веб–сторінка і 

інтерактивний веб–додаток. Слід визнати, що грань між останніми двома часом 

може бути неясною для користувача, але з точки зору продуктивності кожен 

вимагає абсолютно іншого підходу до нашої розмови, метрик і визначенню 

продуктивності. Одже опишимо їх: 

 Гіпертекстовий документ. Гіпертекстові документи були породженням 

Всесвітньої павутини, текстової версії з деяким базовим форматуванням і 

підтримкою гіперпосилань. Це може здатися нецікавим за сучасними 

стандартами, але воно довело передумову, бачення і велику корисність 

для Всесвітньої павутини.  

 Сторінка в Інтернеті. Робоча група HTML і ранні постачальники 

браузерів розширили визначення гіпертексту для підтримки додаткових 

гіпермедіа–ресурсів, таких як зображення і аудіо, і додали багато інших 

примітивів для багатших макетів. Настала ера веб–сторінки, що 

дозволила нам створювати багаті візуальні макети з різними типами 

мультимедіа: візуально красивими, але в основному неінтерактивному, 

яка мало чим відрізняється від друкованої сторінки. 

 Веб–додаток. Додавання JavaScript і більш пізні версії Dynamic HTML 

(DHTML) і AJAX ще раз сколихнули ситуацію і перетворили просту веб–

сторінку в інтерактивний веб–додаток, який дозволяв відповідати 

користувачеві безпосередньо в браузері. Це проклало шлях для перших 

повноцінних браузерних додатків, таких як Outlook Web Access (творець 

підтримки XMLHTTP в IE5), відкривши нову еру складних графів 

залежностей скриптів, таблиць стилів і розмітки. 

 Сеанс HTTP 0.9 складався з одного запиту документа, якого було цілком 

достатньо для доставки гіпертексту: один документ, одне TCP–з'єднання з 

подальшим закриттям з’єднання. Отже, настройка продуктивності була такою ж 
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простою, як і оптимізація для одного HTTP–запиту через короткоживуче TCP–

з'єднання. 

 Поява веб–сторінки змінило формулу з доставки одного документа в 

документ плюс його залежні ресурси. Отже, HTTP/1.0 ввів поняття метаданих 

HTTP (заголовки), а HTTP/1.1 розширив його за допомогою різних орієнтованих 

на продуктивність примітивів, таких як чітко визначене кешування, keepalive і 

багато іншого. Таким чином, кілька з'єднань TCP тепер потенційно в грі, і 

ключовий показник продуктивності змістився від часу завантаження документа 

до часц завантаження сторінки, який скорочено позначається PLT. 

  Найпростіше визначення PLT – це «час, поки завантажувач який 

обертається не перестане обертатися в браузері». Більш технічне визначення – це 

час завантаження події в браузер, яке є подією, що ініціюється браузером, коли 

документ і всі його залежні ресурси (JavaScript, зображення і т. д.) закінчили 

завантаження. 

 Нарешті, веб–додаток перетворив просту веб–сторінку, яка використовувала 

мультимедіа як розширення основного вмісту в розмітці, в складний граф 

залежностей: розмітка визначає базову структуру, таблиці стилів визначають 

макет, а скрипти створюють підсумковий інтерактивний додаток, який реагує на 

введення користувача, потенційно змінюючи в процесі як стилі, так і розмітку. 

 Отже, час завантаження сторінки, який фактично є метрикою в світі 

продуктивності веб–додатків, також стає все більш недостатнім критерієм 

продуктивності: ми більше не створюємо сторінки, ми створюємо динамічні і 

інтерактивні веб–додатки. Замість того, щоб вимірювати час завантаження 

кожного ресурсу (PLT) або на додаток до нього, ми тепер зацікавлені у відповідях 

на питання по конкретних додатках: 

 Які основні етапи процесу завантаження додатка? 

 Скільки часу для першого взаємодії з користувачем? 

 Якими взаємодіями повинен займатися користувач? 

 Які показники залученості та конверсії для кожного користувача? 
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 Успіх стратегії продуктивності і оптимізації безпосередньо залежить від 

здатності визначати і повторювати орієнтири і критерії для конкретного додатка. 

Ніщо не зрівняється з конкретними знаннями і вимірами додатків, особливо якщо 

вони пов'язані з кінцевими цілями і показниками вашого бізнесу. 

 

 1.2.2 DOM, CSSOM і JavaScript 

 Що саме ми маємо на увазі під «складним графом залежностей скриптів, 

таблиць стилів і розмітки», який трапляється в сучасному веб–додатку? Щоб 

відповісти на це питання, нам потрібно трохи заглибитися в архітектуру браузера 

і з'ясувати, як з'єднати синтаксичний аналіз, макет і сценарії, щоб намалювати 

пікселі на екрані. 

 

 

Малюнок 1.4 Конвеєр обробки браузера: HTML, CSS і JavaScript 

 

 Розбір HTML–документа – це те, що створює об'єктну модель документа 

(DOM). Паралельно з цим існує часто забутий двоюрідний брат, об'єктна модель 

CSS (CSSOM), яка створюється на основі зазначених правил і ресурсів таблиці 

стилів. Потім вони об'єднуються для створення «дерева рендеринга», і в цей 

момент браузер має досить інформації, щоб виконати макет і намалювати щось на 

екрані (Малюнок 1.4). Все йде нормально. 

 Однак тут ми, на жаль, маємо представити нашого улюбленого друга і 

ворога: JavaScript. Виконання скрипта може видати синхронний запис в документ 

і заблокувати аналіз і конструкцію DOM. Аналогічно, сценарії можуть запитувати 

обчислений стиль будь–якого об'єкта, що означає, що JavaScript також може 
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блокуватися в CSS. Отже, побудова об'єктів DOM і CSSOM часто 

взаємопов'язане: побудова DOM не може тривати до тих пір, поки не буде 

виконано JavaScript, а виконання JavaScript не може бути продовжено до тих пір, 

поки не стане доступний CSSOM. 

 Продуктивність застосування, особливо перше завантаження і «час 

рендеринга», безпосередньо залежить від того, як вирішений цей графік 

залежності між розміткою, таблицями стилів і JavaScript. Практики «стилі вгорі, 

сценарії внизу» популярні саме через це. 

 

 1.2.3 Анатомія сучасного веб–додатка 

  Як все–таки виглядає сучасне веб–додаток, давайте розберемось. HTTP–

архів [2] може допомогти нам. Проект відстежує, як будуються мережі, 

періодично скануючи найпопулярніші сайти (300 000+ від Alexa Top 1M) і 

записуючи і агрегуя аналітику за кількістю використовуваних ресурсів, типами 

контенту, заголовками і іншими метаданини для кожного окремого місця 

призначення. 

 Середнє веб–додаток за станом на початок 2013 року перебуває з 

наступного: 90 запитів, отриманих з 15 хостів, із загальним обсягом передачі 1311 

КБ: 

 HTML: 10 запитів, 52 КБ 

 Зображення: 55 запитів, 812 КБ 

 JavaScript: 15 запитів, 216 КБ 

 CSS: 5 запитів, 36 КБ 

 Інше: 5 запитів, 195 КБ 

 На даний час попередні цифри вже змінилися і стали ще більші (Малюнок 

1.5); підйом вгору був стабільною та надійною тенденцією без ознак зупинки. 

Проте, якщо не брати до уваги точної кількості запитів і кілобайт, то це порядок 

величин окремих компонентів, який вимагає ретельного розгляду: середній веб–

додаток станом на 2013 рік мав розмір більше 1 МБ і складався приблизно з 100 

підресурсів, доставлених з більш ніж 15 різніх хостів. 
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Малюнок 1.5 Середній розмір передачі і кількість запитів (HTTP–архів) 

 На відміну від настільних комп'ютерів, веб–додатки не вимагають окремого 

процесу установки: введіть URL, натисніть Enter, і все в порядку! Однак настільні 

додатки оплачують вартість установки всього один раз, тоді як веб–додатки 

виконують «процес установки» при кожному відвідуванні – завантаження 

ресурсів, створення DOM і CSSOM і виконання JavaScript. Не дивно, що веб–

продуктивність – така швидкозростаюча область і гаряча тема для обговорення! 

Сотні ресурсів, мегабайти даних, десятки різних хостів, і всі вони повинні 

зібратися за сотні мілісекунд, щоб забезпечити бажану миттєву взаємодію з 

Інтернетом. 

 

 1.2.4 Швидкість, продуктивність і людське сприйняття 

 Швидкість та продуктивність відносні. Кожна програма диктує свій власний 

набір вимог на основі ділових критеріїв, контексту, очікувань користувачів та 

складності завдання, яке необхідно виконати. Сказавши, що якщо програма 

повинна реагувати і відповідати користувачеві, тоді ми повинні планувати і 

проектувати конкретні константи часу сприйняття, орієнтовані на користувача . 

Незважаючи на постійно прискорений темп життя або, принаймні, відчуття цього, 

наші часи реакції залишаються постійними (Таблиця 1.3), незалежно від типу 

програми (онлайн чи офлайн), або рівня (ноутбук, настільний ПК або мобільний 

пристрій ). 

 Наведена нище таблиця допомагає пояснити неофіційне емпіричне правило 

в співтоваристві веб–продуктивності: відображати сторінки або, принаймні, 
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забезпечувати візуальну зворотний зв'язок, менш ніж за 250 мілісекунд, щоб 

підтримувати залученість користувача! 

 

Таблиця 1.3 Час і сприйняття користувача 

Затримка Сприйняття користувача 

0–100 мс Миттєве 

100–300 мс Невелика помітна затримка 

300–1000 мс Програма працює 

1000+ мс Можливе переключення уваги 

10000+ мс Не бажання продовжувати 

 

 Щоб додаток відчувався миттєвим, відчутна відповідь на ввід користувача 

повинен бути наданий протягом сотень мілісекунд. Через секунду або більше 

увага користувача і взаємодія з ініційованою дією перериваються, і по закінченні 

10 секунд, якщо не надано зворотний зв'язок про хід виконання, виконання часто 

скасовується. 

 Швидкість – це особливість, і це не просто швидкість заради швидкості. 

Широко розрекламовані дослідження Google, Microsoft і Amazon показують, що 

веб–продуктивність безпосередньо залежить від доларів і центів – наприклад, 

затримка у 2000 мс на сторінках пошуку Bing знизила прибуток на користувача на 

4,3%! 

  Аналогічним чином, дослідження, проведене в Абердіні понад 160 

організаціями, показало, що додаткова затримка в одну секунду при завантаженні 

сторінок призводить до втрати конверсій на 7%, зменшення числа переглядів 

сторінок на 11% і зниження задоволеності клієнтів на 16%. Більш швидкі сайти 

дають більше переглядів сторінок, більш високу залученість і більш високий 

коефіцієнт конверсії.  
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 1.2.5 Основи продуктивності: обчислення, рендеринг, робота в мережі 

 Виконання веб–програми включає насамперед три завдання: отримання 

ресурсів, макет сторінки і візуалізація та виконання JavaScript. Етапи візуалізації 

та сценаріїв слідують за однопотоковою переплетеною моделлю виконання; 

неможливо виконати одночасні модифікації результуючої моделі об'єкта 

документа (DOM). Отже, оптимізація того, як виконуються візуалізація та 

виконання сценаріїв, як ми бачили в DOM, CSSOM та JavaScript , має вирішальне 

значення. 

 Однак оптимізація виконання JavaScript та рендеринга конвеєрів також не 

принесуть великої користі, якщо браузер буде заблокований у мережі, очікуючи 

прибуття ресурсів. Швидка та ефективна доставка мережевих ресурсів є основою 

ефективності кожної програми, що працює в браузері. 

 

 1.2.6 Оптімізація браузера 

 Ми були б втрачені, якби не згадати, що сучасний браузер – це набагато 

більше, ніж простий менеджер мережевих сокетів. Продуктивність є однією з 

основних конкурентних особливостей кожного постачальника веб–переглядачів, а 

враховуючи, що ефективність роботи мережі є настільки важливим критерієм, це 

не повинно дивувати, що браузери з кожним днем стають розумнішими: 

попередньо вирішити ймовірні пошуки DNS, попередньо підключившись до 

ймовірні пункти призначення, попереднє вилучення та визначення пріоритетності 

критичних ресурсів на сторінці тощо. 

 Точний перелік виконаних оптимізацій відрізнятиметься від постачальника 

браузера, але, по суті, оптимізації можна згрупувати у два широкі класи: 

1. Документальна оптимізація 

Мережа мереж інтегрована з документами, CSS та JavaScript для розбору 

трубопроводів, щоб допомогти визначити пріоритети критичних мережевих 

ресурсів, відправити їх достроково та якнайшвидше перейти на сторінку до 

інтерактивного стану. Це часто робиться за допомогою присвоєння пріоритету 

ресурсів, аналізу синтаксичного пошуку та подібних методик. 
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2. Спекулятивна оптимізація 

Веб–переглядач може з часом вивчати схеми навігації користувачів та 

здійснювати спекулятивні оптимізації, намагаючись передбачити ймовірні дії 

користувача шляхом попереднього вирішення імен DNS, попереднього 

підключення до ймовірних імен хостів тощо. 

 Хороша новина – всі ці оптимізації робляться автоматично від нашого імені 

і часто призводять до сотень мілісекунд збереженої мережевої затримки. 

Сказавши це, важливо зрозуміти, як і чому ці оптимізації працюють під кришкою, 

адже ми можемо допомогти браузеру та допомогти йому зробити ще кращу 

роботу при прискоренні наших програм. Існує чотири методи, якими 

користується більшість браузерів: 

1. Попереднє завантаження та пріоритетність ресурсів 

Аналізатори документів, CSS та JavaScript можуть передавати додаткову 

інформацію мережевому стеку, щоб вказати відносний пріоритет кожного 

ресурсу: блокування ресурсів, необхідних для першого надання, має високий 

пріоритет, тоді як запити з низьким пріоритетом можуть бути тимчасово 

затримані в черзі. 

2. Попереднє вирішення DNS 

Ймовірно, імена хостів попередньо вирішені, щоб уникнути затримки DNS у 

майбутньому HTTP–запиті. Попередня розв’язка може бути ініційована завдяки 

вивченій історії навігації, дії користувача, наприклад, наведення курсору на 

посилання або інші сигнали на сторінці. 

3. Попереднє підключення TCP 

Після резолюції DNS браузер може спекулятивно відкрити TCP–з'єднання в 

очікуванні HTTP–запиту. Якщо він здогадається правильно, він може усунути ще 

один повний перехід (рукостискання TCP) із затримкою у мережі. 

4. Попереднє відображення сторінки 

Деякі браузери дозволяють натякнути на можливе наступне місце призначення і 

можуть попередньо відобразити всю сторінку на прихованій вкладці, щоб її 

можна було миттєво замінити, коли користувач ініціює навігацію [3]. 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ВЕБ-

СЕРЕДОВИЩІ 

 

 2.1 Технологія AJAX 

 

 AJAX (абревіатура від Asynchronous JavaScript and XML) – це технологія 

взаємодії з сервером без перезавантаження сторінки. Оскільки не потрібно кожен 

раз оновлювати сторінку цілком, підвищується швидкість роботи з сайтом і 

зручність його використання. 

 Багато технологій, які використовуються в AJAX, відомі ще з 1990–х років. 

Так, в 1996 році в Internet Explorer 3 застосовувався HTML–елемент IFRAME, а в 

1998 році компанія Microsoft запропонувала підхід Remote Scripting. 

Безпосередньо термін AJAX вперше був використаний Джессі Джеймсом 

Гарретом 18 лютого 2005 року в статті «Ajax: A New Approach to Web 

Applications». Її автор є одним із засновників і головою компанії Adaptive Path. У 

своїй статті він описав принцип розробки web–додатків, застосовуваний на той 

момент в Google Maps і Gmail. За його словами, це стало «фундаментальним 

проривом в можливостях, доступних в веб–додатках». 

 Тоді ж пан Гаррет пояснив, що таке AJAX, дав назву цьому підходу і 

звернув увагу безпосередньо на виник тренд. Все це дозволило вивести розробку 

web–додатків на принципово новий рівень. Тепер ми можемо на своєму дисплеї 

спостерігати результати «фонового» обміну даними браузера з сервером. 

По механізму роботи сторінки відразу можна сказати, що це AJAX сайт. Раніше 

користувач повинен був натискати на кнопки і переходити за посиланнями для 

підтвердження своїх дій. А тепер сторінка сама реагує на внесення даних за 

потрібне чином. В результаті час, витрачений на спілкування з сайтом, помітно 

скорочується. Користувач спілкується з бистро реагіруючим веб–додатком. Для 

його нормальної роботи достатньо браузера, що підтримує JavaScript, і 

підключення до Інтернету. 
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 Правильно налаштований веб–додаток при використанні цієї технології 

буде функціонувати аналогічно звичайній програмі на комп'ютері. 

 Зрозуміти основний принцип роботи AJAX допоможе Малюнок 2.1 

 

Малюнок 2.1 Принцип роботи AJAX 

  В роботі технології можна виділити 4 основних етапи: 

 Користувач викликає AJAX. Зазвичай це реалізується за допомогою будь–

якої кнопки, що пропонує отримати більше інформації. 

 Система відправляє на сервер запит і всілякі дані. Наприклад, може 

знадобитися завантаження певного файлу або конкретних відомостей з бази 

даних. 

 Сервер отримує відповідь від бази даних і відправляє інформацію в браузер. 

 JavaScript отримує відповідь, розшифровує його і виводить користувачеві. 

 Для обміну даними на сторінці створюється об'єкт XMLHttpRequest, він 

буде виконувати функцію посередника між браузером і сервером. Запити можуть 

відправлятися в одному двох типів – GET і POST (Малюнок 2.2). У першому 

випадку звернення проводиться до документа на сервері, в ролі аргументу йому 

передається URL сайту. Для запобігання переривання запиту можна скористатися 
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функцією JavaScript Escape. Для великих обсягів даних застосовується функція 

POST. Серверна частина обробляє дані, що надходять і на їх підставі створює 

нову інформацію, яка буде відправлена клієнтові. 

 

Малюнок 2.2 Схема отримання даних за допомогою AJAX 

 AJAX застосовує асинхронну передачу даних. Такий підхід дозволяє 

користувачеві здійснювати різні дії під час «фонового» обміну інформацією з 

сервером. Діє оповіщення користувача про протікають процеси, щоб він не 

подумав, що сайт «завис» або на ньому стався якийсь збій. 

 Як відповідь сервер використовує простий текст, XML і JSON. У першому 

випадку результат можна відразу ж відобразити на сторінці. При отриманні XML–

документа його зазвичай конвертують в HTML і виводять на екран. Якщо 

відповідь отримана в форматі JSON, клієнту слід виконати отриманий код. Після 

цього буде сформовано об'єкт JavaScript. 

 Можна виділити наступні переваги технології AJAX: 

 Скорочення трафіку. Обсяг даних при роботі з web–додатками значно 

знижується. Це відбувається за рахунок того, що не потрібно завантажувати 

всю сторінку цілком, досить отримати тільки змінену частину або набір 

даних. Після цього JavaScript змінює вміст сторінки в браузері. 

 Зниження навантаження на сервер. Грамотне використання AJAX дозволяє 

багаторазово зменшити навантаження на сервер. Наприклад, можна 

використовувати шаблон для створення постійних елементів сайту: 

логотипу, меню і т. д. Крім того, для задоволення конкретного запиту не 

потрібно оновлювати всю сторінку. Наприклад, при голосуванні на сайті 

користувач вибирає потрібний пункт, натискає кнопку, інформація 
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відправляється на сервер, після чого приходить відповідь. Протягом усього 

цього часу поновлення сторінки не відбувається. 

 Збільшення швидкості роботи сервісу. Оскільки подгружается тільки 

змістовна частина, користувач набагато швидше бачить результат своїх дій. 

 Широкий спектр можливостей. Використання AJAX не обмежується 

формами. Наприклад, при проходженні реєстрації на деяких сервісах 

користувач вводить логін – і через мить йому видається інформація про те, 

вільний він чи ні. Також при введенні пошукового запиту в Google після 

кожної букви або слова пропонується кілька варіантів запиту. Це значно 

підвищує комфорт роботи з сайтом. 

 З недоліків можна виділити наступні: 

 Відсутність інтеграції зі стандартними інструментами браузера. 

 Динамічно створювані сторінки не реєструються браузером в історії 

відвідування сторінок, тому не працює кнопка «Назад», що надає користувачам 

можливість повернутися до переглянутих раніше сторінок, але існують скрипти, 

які можуть вирішити цю проблему. 

 Інший недолік зміни вмісту сторінки при постійному URL полягає в 

неможливості збереження закладки на бажаний матеріал. Проблему можна 

успішно вирішити за допомогою History.pushState. 

 Динамічно завантажувати вміст недоступний пошуковикам (якщо не 

перевіряти запит, звичайний він або XMLHttpRequest). 

 Пошукові машини не можуть виконувати JavaScript, тому розробники 

повинні подбати про альтернативні способи доступу до вмісту сайту. 

 Старі методи обліку статистики сайтів стають неактуальними. 

 Багато сервісів статистики ведуть облік переглядів нових сторінок сайту. 

Для сайтів, сторінки яких широко використовують AJAX, така статистика втрачає 

актуальність. 

 Ускладнення проекту. 

 Перерозподіляється логіка обробки даних – відбувається виділення і 

часткове перенесення на сторону клієнта процесів первинного форматування 
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даних. Це ускладнює контроль цілісності форматів і типів. Кінцевий ефект 

технології може бути знівельовано необгрунтованим зростанням витрат на 

кодування і управління проектом, а також ризиком зниження доступності сервісу 

для кінцевих користувачів. 

 Потрібно включений JavaScript в браузері. 

 JavaScript може бути вимкнений з міркувань безпеки. І, звичайно ж, AJAX–

сторінки важкодоступні неполнофункціональним браузерам, роботам і веб–

архівам. 

 Проблеми з відображенням нестандартних кодувань в деяких сценаріях 

ajax–скриптів. 

 Про проблеми AJAX і кирилиці багато сказано в обговореннях в Інтернеті. 

 Низька швидкість при грубому програмуванні. 

 Здавалося б, AJAX призначений саме для підвищення швидкості. Але коли 

AJAX–запитів на одній сторінці багато і, наприклад, по кожному кліку 

подгружается список, AJAX–сторінка стає навіть повільніше традиційної. 

 Погана поведінка на ненадійних з'єднаннях. 

 Якщо зв'язок часто втрачається (через втрату несучої або перевантаження 

каналу), звичайну сторінку можна як мінімум перезавантажити. AJAX–сторінку 

(наприклад, з «нескінченною» прокруткою) доводиться перезавантажувати з 

самого початку і шукати, де зупинився. Паралельна робота – особливість AJAX – 

тут робить ведмежу послугу, ділячи і без того вузький канал на безліч маленьких 

з'єднань, і велика ймовірність, що якийсь буде розірвано. Частково вирішується 

API історії. 

 Ризик фабрикації запитів іншими сайтами 

 Результат роботи AJAX–запиту може бути JavaScript–кодом (зокрема, 

JSON). XMLHttpRequest діє тільки в межах одного домену, а ось тег <script> – 

немає. якщо написати: 

<script type="text/javascript" src="http://example.org/inbox.php (недоступне 

посилання)"></script> 
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то в HTML буде вставлена папка вхідних повідомлень того користувача, який на 

цьому комп'ютері авторизований на example.org. Для захисту використовують 

POST–запит. Але GET вважається ідемпотентна і тому кешируєтся, POST – немає, 

тому Google вставляє в початок відповіді нескінченний цикл: AJAX може робити 

з відповіддю що завгодно, в тому числі прибрати цикл, а тег <script> підключить 

скрипт як є і зациклиться. 

 

 2.2 Прогресивна технологія передачи даних WebSocket  

 

 В наші дні складні веб–додатки, що володіють насиченими динамічними 

інтерфейсами користувача, сприймаються як щось само собою зрозуміле. Але ж 

інтернету довелося пройти довгий шлях для того, щоб досягти його 

сьогоднішнього стану. 

 На самому початку інтернет не був розрахований на підтримку подібних 

додатків. Він був задуманий як колекція HTML–сторінок, як «павутина» з 

пов'язаних один з одним посиланнями документів. Все було, в основному, 

побудовано навколо парадигми HTTP «запит/відповідь». Клієнтські програми 

завантажували сторінки і після цього нічого не відбувалося до того моменту, поки 

користувач не клацнув мишкою по посиланню для переходу на чергову сторінку. 

 Приблизно в 2005–му році з'явилася технологія AJAX і безліч програмістів 

початок досліджувати можливості двобічної зв'язку між клієнтом і 

сервером. Однак, всі сеанси HTTP–зв'язку все ще ініціював клієнт, що вимагало 

якоїсь участі користувача, або виконання періодичних звернень до сервера для 

завантаження нових даних.  

 

 2.2.1 «Двохнаправлений» обмін даними по HTTP 

 Технології, які дозволяють «на випередження» відправляти дані з сервера на 

клієнт існують вже досить давно. Серед них – Push і Comet . 

 Один з найбільш часто використовуваних прийомів для створення ілюзії 

того, що сервер самостійно відправляє дані клієнту, називається «довге 

https://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_%28programming%29
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опитування» (long polling). З використанням цієї технології клієнт відкриває 

HTTP–з'єднання з сервером, який тримає його відкритим до тих пір, поки не буде 

відправлена відповідь. В результаті, коли у сервера з'являються дані для клієнта, 

він їх йому відправляє. 

 Ця конструкція являє собою функцію, яка сама себе викликає після того, як, 

в перший раз, буде запущена автоматично. Вона задає 10–секундний інтервал для 

кожного асинхронного Ajax–зверненням до сервера, а після обробки відповіді 

сервера знову виконується планування виклику функції. 

 Ще одна використовувана в подібній ситуації техніка – це Flash або 

складний запит HXR, і так звані htmlfiles . 

 У всіх цих технологій одна і та ж проблема: додаткове навантаження на 

систему, яку створює використання HTTP, що робить все це невідповідним для 

організації роботи додатків, де потрібна висока швидкість відгуку. Наприклад, це 

щось на зразок багатокористувацької браузерної «стрілялки» або будь–який 

інший онлайн–ігри, дії в якій виконуються в режимі реального часу. 

 

 2.2.2 Введення в технологію WebSocket 

 Специфікація WebSocket [4] визначає API для установки з'єднання між веб–

браузером і сервером, заснованого на «сокеті». Простіше кажучи, це – постійне 

з'єднання між клієнтом і сервером, користуючись якими клієнт і сервер можуть 

відправляти дані один одному в будь–який час. 

 Клієнт встановлює з'єднання, виконуючи процес так званого рукостискання 

WebSocket. Цей процес починається з того, що клієнт відправляє серверу 

звичайний HTTP–запит. В цей запит включається заголовок Upgrade, який 

повідомляє серверу про те, що клієнт бажає встановити WebSocket–з'єднання. 

Подивимося, як установка такого з'єднання виглядає з боку клієнта: 

var socket = new WebSocket('ws://websocket.example.com'); 

 URL, який застосовується для WebSocket–з'єднання, використовує 

схему ws. Крім того, є схема wss для організації захищених WebSocket–з'єднань, 

щоє еквівалентом HTTPS. 

http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/net/Socket.html
http://cometdaily.com/2007/12/27/a-standards-based-approach-to-comet-communication-with-rest/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API
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 В даному випадку показано початок процесу відкриття WebSocket–

з'єднання з сервером websocket.example.com. 

Ось спрощений приклад заголовків вихідного запиту: 

GET ws://websocket.example.com/ HTTP/1.1 

Origin: http://example.com 

Connection: Upgrade 

Host: websocket.example.com 

Upgrade: websocket 

 Якщо сервер підтримує протокол WebSocket, він погодиться перейти на 

нього і повідомить про це в заголовку відповіді Upgrade. Подивимося на 

реалізацію цього механізму з використанням Node.js: 

var WebSocketServer = require('websocket').server; 

var http = require('http'); 

var server = http.createServer(function(request, response) { 

  // обрабляємо HTTP–запит.  

}); 

server.listen(1337, function() { }); 

// створимо сервер 

wsServer = new WebSocketServer({ 

  httpServer: server 

}); 

// WebSocket–сервер 

wsServer.on('request', function(request) { 

  var connection = request.accept(null, request.origin); 

  // Це – самий важливий для нас коллбек, де оброблюються 

  // повідомлення від кліента. 

  connection.on('message', function(message) { 

  // Обработаем сообщение WebSocket 

  }); 

  connection.on('close', function(connection) { 
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    // Закривання з’єднання 

  }); 

}); 

 Після установки з'єднання у відповіді сервера будуть відомості про перехід 

на протокол WebSocket: 

HTTP/1.1 101 Switching Protocols 

Date: Wed, 25 Oct 2017 10:07:34 GMT 

Connection: Upgrade 

Upgrade: WebSocket 

 Після цього викликається подія open в екземплярі WebSocket на стороні 

клієнта: 

var socket = new WebSocket('ws://websocket.example.com'); 

// Виводимо повідомлення при відкритті WebSocket–з’єднання. 

socket.onopen = function(event) { 

  console.log('WebSocket is connected.'); 

}; 

 Тепер, після завершення фази рукостискання, вихідне HTTP–з'єднання 

замінюється на WebSocket–з'єднання, яке використовує те ж саме базове TCP/IP–

з'єднання. У цей момент і клієнт і сервер можуть приступати до відправки даних. 

 Завдяки використанню WebSocket можна відправляти будь–які обсяги 

даних, не піддаючи систему непотрібному навантаженню, спричиненого 

використанням традиційних HTTP–запитів. Дані передаються по WebSocket–

з'єднанню у вигляді повідомлень, кожне з яких складається з одного або декількох 

фреймів, що містять відправні дані (корисне навантаження). Для того, щоб 

забезпечити правильну збірку вихідного повідомлення по досягненню їм клієнта, 

кожен фрейм має префікс, що містить 4–12 байтів даних про корисне 

навантаження.  

 Використання системи обміну повідомленнями, заснованої на фреймах, 

допомагає скоротити число службових даних, що передаються по каналу зв'язку, 

що значно зменшує затримки при передачі інформації. 
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 Варто зазначити, що клієнту буде повідомлено про надходження нового 

повідомлення тільки після того, як будуть отримані всі фрейми і вихідне корисне 

навантаження повідомлення буде реконструйовано. 

 

 2.2.3 Різні URL протоколу WebSocket 

 Вище ми згадували про те, що в WebSocket використовується нова схема 

URL. Насправді – їх дві: ws:// і wss://. 

 При побудові URL–адрес використовуються певні правила. Особливістю 

URL WebSocket є те, що вони не підтримують якоря ( #sample_anchor). 

 В іншому до URL WebSocket застосовуються ті ж правила, що і до URL 

HTTP. При використанні ws–адрес з'єднання виявляється незашифрованим, за 

замовчуванням застосовується порт 80. При використанні wss потрібно TLS–

шифрування і застосовується порт 443. 

 

 2.2.4 Протокол роботи з кадрами 

 Погляньмо ближче на протокол роботи з кадрами WebSocket. Ось що можна 

дізнатися про структуру кадру з відповідного RFC (Малюнок 2.3). 

 

Малюнок 2.3 Структура кадру протоколу WebSocket 

https://tools.ietf.org/html/rfc6455#page-27
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 Якщо говорити про версії WebSocket, стандартизованої RFC, то можна 

сказати, що на початку кожного пакета є невеликий заголовок. Однак, 

влаштований він досить складно. Ось опис його складових частин: 

 fin(1 біт): вказує на те, чи є цей фрейм останнім фреймом, завершальним 

передачу повідомлення. Найчастіше для передачі повідомлення достатньо 

одного фрейму і цей біт завжди виявляється встановленим. Експерименти 

показали, що Firefox створює другий фрейм після того, як розмір 

повідомлення перевищить 32 Кб. 

 rsv1, rsv2, rsv3(Кожне по 1–му битку): ці поля повинні бути встановлені в 0, 

тільки якщо не було досягнуто домовленості про розширення, яка і визначить 

зміст їх ненульових значень. Якщо в одному з цих полів буде встановлено 

нульове значення і при цьому не було досягнуто домовленості про сенс цього 

значення, одержувач повинен визнати з'єднання недійсним. 

 opcode(4 біта): тут закодовані відомості про вміст фрейма. В даний час 

використовуються наступні значення: 

 0x00: В цьому фреймі знаходиться наступна частина переданого 

повідомлення. 

 0x01: В цьому фреймі знаходяться текстові дані. 

 0x02: В цьому фреймі знаходяться бінарні дані. 

 0x08: Цей фрейм завершує з'єднання. 

 0x09: Це ping–фрейм. 

 0x0a: Це pong–фрейм. 

Як бачите, тут достатньо не використовуються значень. Вони зарезервовані на 

майбутнє. 

 mask(1 біт): вказує на те, що фрейм замаскований. Зараз справа йде так, що 

кожне повідомлення від клієнта до сервера повинно бути замасковано, в 

іншому випадку специфікації наказують розривати з'єднання. 

 payload_len(7 бітів): довжина корисного навантаження. Фрейми WebSocket 

підтримують такі методи вказівки розмірів корисного навантаження. Значення 

0–125 вказує на довжину корисного навантаження. 126 означає, що наступні 
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два байти означають розмір. 127 означає, що наступні 8 байтів містять 

відомості про розмір. В результаті довжина корисного навантаження може 

бути записана приблизно в 7 бітах, або в 16, або в 64–х. 

 masking–key (32 біта): всі фрейми, відправлені з клієнта на сервер, замасковані 

за допомогою 32–бітного значення, яке міститься у фреймі. 

 payload: Передані у фреймі дані, які, напевно, замасковані. Їх довжина 

відповідає тому, що задано в payload_len. 

 

 2.2.5 Дані у фреймах 

 Як вже було сказано, дані можуть бути розбиті на безліч фреймів. У 

першому фреймі, з якого починається передача даних, в поле opcode, задається 

тип переданих даних. Це необхідно, тому що в JavaScript, можна сказати, не було 

підтримки бінарних даних під час початку роботи над специфікацією 

WebSockets. Код 0x01 вказує на дані в кодуванні UTF–8, код 0x02 

використовується для бінарних даних. Часто в пакетах WebSocket передають 

JSON–дані, для яких зазвичай встановлюють поле opcode як для тексту. При 

передачі бінарних даних вони будуть представлені у вигляді Blob –сущностей, 

специфічних для веб–браузера. 

 API для передачі даних по протоколу WebSocket влаштовано дуже просто: 

var socket = new WebSocket('ws://websocket.example.com'); 

socket.onopen = function(event) { 

  socket.send('Some message'); // Отправка данных на сервер. 

}; 

 Коли, на клієнтській стороні, WebSocket приймає дані, викликається 

подія message. Ця подія має властивість data, яке можна використовувати для 

роботи з вмістом повідомлення. 

// Обрабобка повыдомлень, отправлених сервером. 

socket.onmessage = function(event) { 

  var message = event.data; 

  console.log(message); 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Blob
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}; 

 Дізнатися, що знаходиться всередині фреймів WebSocket–з'єднання, можна 

за допомогою вкладки Network (Мережа) інструментів розробника Chrome. 

 

 2.2.6 Фрагментація даних 

 Корисні дані можуть бути розбиті на декілька окремих 

фреймів. Передбачається, що сторона, яка отримує буде буферизувати фрейми до 

тих пір, поки не надійде фрейм з встановленим полем заголовка fin. В результаті, 

наприклад, повідомлення «Hello World» можна передати в 11 фреймах, кожен з 

яких несе 1 байт корисного навантаження і 6 байтів заголовних 

даних. Фрагментація керуючих пакетів заборонена. Однак, специфікація дає 

можливість обробляти чергуються керуючі фрейми. Це потрібно в тому випадку, 

якщо TCP–пакети прибувають в довільному порядку. 

 Логіка об'єднання фреймів, в загальних рисах, виглядає так: 

 Прийняти перший фрейм. 

 Запам'ятати значення поля opcode. 

 Приймати інші фрейми і об'єднувати корисне навантаження фреймів до тих 

пір, поки не буде отримано фрейм з встановленим бітом fin. 

 Перевірити, щоб поле opcodeу всіх фреймів, крім першого, було встановлено в 

нуль. 

 Основна мета фрагментації полягає в тому, щоб дозволити відправку 

повідомлень, розмір яких невідомий на момент початку відправки даних. 

 Завдяки фрагментації сервер може підібрати буфер розумного розміру, а, 

коли буфер заповнюється, відправляти дані в мережу. Другий варіант 

використання фрагментації полягає в мультиплексировании, коли небажано, щоб 

повідомлення займало весь логічний канал зв'язку. В результаті для цілей 

мультиплексування потрібно мати можливість розбивати повідомлення на більш 

дрібні фрагменти для того, щоб краще організувати спільне використання каналу. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interleaving_%28data%29
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  2.2.7 Про heartbeat–повідомлення 

 У будь–який момент після процедури рукостискання, або клієнт, або сервер, 

може вирішити відправити іншій стороні ping–повідомлення. Отримуючи таке 

повідомлення, одержувач повинен відправити, як можна швидше, pong–

повідомлення. Це і є heartbeat–повідомлення. Їх можна використовувати для того, 

щоб перевірити, чи підключений ще клієнт до сервера. 

 Повідомлення «ping» і «pong» – це всього лише керуючі фрейми. У ping–

повідомлень поле opcode встановлено в значення 0x9, у pong–повідомлень – 

в 0xA. При отриманні ping–повідомлення, у відповідь треба відправити pong–

повідомлення, що містить те ж саме корисне навантаження, що і ping–

повідомлення (для таких повідомлень максимальна довжина корисного 

навантаження становить 125). Крім того, ви можете отримати pong–повідомлення, 

які не відправляючи перед цим ping–повідомлення. Такі повідомлення можна 

просто ігнорувати. 

 Подібна схема обміну повідомленнями може бути дуже корисною. Є 

служби (на кшталт балансувальник навантаження), які зупиняють простоюють 

з'єднання. 

 До того ж, жодна зі сторін не може, без додаткових зусиль, дізнатися про те, 

що інша сторона завершила роботу. Тільки при такій відправці даних можна 

з'ясувати, що щось пішло не так. 

 

 2.2.8 Обробка помилок та закриття з'єднання 

 Обробляти помилки в ході роботи з WebSocket–з'єднаннями можна, 

підписавшись на подію error. Виглядає це приблизно так: 

var socket = new WebSocket('ws://websocket.example.com'); 

// Обрабобка помилок. 

socket.onerror = function(error) { 

  console.log('WebSocket Error: ' + error); 

}; 
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 Для того, щоб закрити з'єднання, або клієнт, або сервер, повинен відправити 

керуючий фрейм з полем opcode, встановленим в 0x8. При отриманні подібного 

фрейма інша сторона, у відповідь, відправляє кадр закриття з'єднання. Перша 

сторона потім закриває з'єднання. Таким чином, дані, отримані після закриття 

з'єднання, відкидаються. 

 Ось як ініціюють операцію закриття WebSocket–з'єднання на клієнті: 

// Закрити з’єднання, якщо воно відкрите. 

if (socket.readyState === WebSocket.OPEN) { 

    socket.close(); 

} 

 Крім того, для того, щоб провести очищення після завершення закриття 

з'єднання, можна підписатися на подію close: 

// Выполнить очистку. 

socket.onclose = function(event) { 

  console.log('Disconnected from WebSocket.'); 

}; 

 Серверу потрібно прослуховувати подія close для того, щоб, при 

необхідності, його обробити: 

connection.on('close', function(reasonCode, description) { 

    // З’єднання  закриваєтся. 

}); 

 

 2.2.9 Порівняння технологій WebSocket і HTTP/2 

 Хоча HTTP/2 пропонує безліч можливостей, ця технологія не може 

повністю замінити існуючі push–технології та потокові способи передачі даних. 

 Перше, що важливо знати про HTTP/2, полягає в тому, що це – не заміна 

всього, що є в HTTP. Види запитів, коди станів і більшість заголовків 

залишаються такими ж, як і при використанні HTTP. Нововведення HTTP/2 

полягають у підвищенні ефективності передачі даних по мережі. 
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Порівняння HTTP/2 і WebSocket наведено в Таблиці 2.1 В ній ми побачимо багато 

спільних рис. 

 

 Таблиця 2.1 Порівняння HTTP/2 і WebSocket 

Показник HTTP/2 WebSocket 

Стиснення заголовків Так (HPACK) Немає 

Передача бінарних даних Так Так (бінарні або текстові) 

Мультиплексування Так Так 

Пріоритизація Так Немає 

Стиснення Так Так 

Напрямок Клієнт/Сервер і Server 

Push 

Двунаправленная 

передача даних 

Повнодуплексний режим Так Так 

 

 Як вже було сказано, HTTP/2 вводить технологію Server Push, яка дозволяє 

серверу відправляти дані в клієнтський кеш за власною ініціативою. Однак, при 

використанні цієї технології дані не можна відправляти прямо в додаток. Дані, 

надіслані сервером за своєю ініціативою, обробляє браузер, при цьому немає API, 

які дозволяють, наприклад, повідомити додаток про надходження даних з сервера 

і відреагувати на цю подію. 

 Саме в подібній ситуації вельми корисною виявляється технологія Server–

Sent Events (SSE). SSE – це механізм, який дозволяє серверу асинхронно 

відправляти дані клієнта після встановлення клієнт–серверного з'єднання. 

 Після з'єднання сервер може надсилати дані на свій розсуд, наприклад, коли 

виявиться готовим до передачі черговий фрагмент даних. Цей механізм можна 

уявити собі як односторонню модель видавець–передплатник . Крім того, в 

рамках цієї технології існує стандартне клієнтське API для JavaScript, 

зване EventSource, реалізоване в більшості сучасних браузерів як частина 

стандарту HTML5 W3C . Зверніть увагу на те, що для браузерів, які не 

підтримують API EventSource , існують поліфілли. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Publish%E2%80%93subscribe_pattern
https://www.w3.org/TR/eventsource/
http://caniuse.com/#feat=eventsource
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 Так як технологія SSE заснована на HTTP, вона відмінно поєднується з 

HTTP/2. Її можна скомбінувати з деякими можливостями HTTP/2, що відкриває 

додаткові перспективи. А саме, HTTP/2 дає ефективний транспортний рівень, 

заснований на мультиплексованих каналах, а SSE дає додаткам API для передачі 

даних з сервера. 

 Для того, щоб в повній мірі зрозуміти можливості мультиплексування і 

потокової передачі даних, поглянемо на визначення IETF: «Потік» – це 

незалежна, двунаправленная послідовність фреймів, переданих між клієнтом і 

сервером в рамках з'єднання HTTP/2. Одна з його основних характеристик 

полягає в тому, що одне HTT /2–з'єднання може містити кілька одночасно 

відкритих потоків, причому, будь–яка кінцева точка може обробляти чергуються 

фрейми з декількох потоків (Малюнок 2.4). 

 

Малюнок 2.4 Мультиплексування HTTP/2 

 Технологія SSE заснована на HTTP. Це означає, що з використанням 

HTTP/2 не тільки кілька SSE–потоків можуть передавати дані в одному TCP–

з'єднанні, але те ж саме може бути зроблено і з комбінацією з декількох наборів 

SSE–потоків (відправка даних клієнта з ініціативи сервера) і декількох запитів 

клієнта (що йдуть до сервера). 

 Завдяки HTTP/2 і SSE тепер є можливість організації двонапрямлених 

з'єднань, заснованих виключно на можливостях HTTP, і є просте API, який 

дозволяє обробляти в клієнтських додатках дані, що надходять з 

серверів. Недостатні можливості в сфері двобічної передачі даних часто 

розглядалися як основний недолік при порівнянні SSE і WebSocket. Завдяки 
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HTTP/2 такої вади більше не існує. Це відкриває можливості з побудови систем 

обміну даними між серверними і клієнтськими частинами додатків виключно з 

використанням можливостей HTTP, без залучення технології WebSocket. 

 Незважаючи на надзвичайно широке поширення зв'язки HTTP/2 + SSE, 

технологія WebSocket, зовсім виразно, не зникне, в основному через те, що вона 

відмінно освоєна і через те, що в досить специфічних випадках у неї є переваги 

перед HTTP/2, так як вона була створена для забезпечення двостороннього обміну 

даними з меншою додатковим навантаженням на систему (наприклад, це 

стосується заголовків). 

 Припустимо, ви хочете створити онлайн–гру, яка потребує передачі 

величезної кількості повідомлень між клієнтами і сервером. У подібному випадку 

WebSocket підійде набагато краще, ніж комбінація HTTP/2 і SSE. 

 В цілому, можна порекомендувати використання WebSocket для випадків, 

коли потрібен по–справжньому низький рівень затримок, що наближається, при 

організації зв'язку між клієнтом і сервером, до обміну даними в реальному 

часі. Пам'ятайте, що такий підхід може зажадати переосмислення того, як 

будується серверна частина програми, а також те, що тут може знадобитися 

звернути увагу на інші технології, на кшталт черг подій. 

 Якщо вам потрібно, наприклад, показувати користувачам в реальному часі 

новини або ринкові дані, або ви створюєте чат–додаток, використання зв'язки 

HTTP/2 + SSE дасть вам ефективний двонаправлений канал зв'язку, і, в той же час 

– переваги роботи з технологіями зі світу HTTP. А саме, технологія WebSocket 

нерідко стає джерелом проблем, якщо розглядати її з точки зору сумісності з 

існуючою веб–інфраструктурою, так як її використання передбачає переклад 

HTTP–з'єднання на зовсім інший протокол, нічого спільного з HTTP не має. Крім 

того, тут варто врахувати міркування масштабованості і безпеки. Компоненти 

веб–систем (файрволи, засоби виявлення вторгнень, балансувальник 

навантаження) створюють, налаштовують і підтримують з оглядкою на HTTP. В 

результаті, якщо говорити про відмовостійкості,  для велики і дуже важливих 

проектів краще підійде HTTP–середовище. 
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 Крім того, до уваги варто взяти і підтримку технологій 

браузерами. Подивимося, як з цим справи йдуть у WebSocket (Малюнок 2.5) 

 

Малюнок 2.5 Підтримка технології WebSocket браузерами 

 Тут все виглядає дуже навіть пристойно. Однак, у випадку з HTTP/2 все вже 

не так (Малюнок 2.6) 

 Тут можна відзначити такі особливості підтримки HTTP/2 в різних 

браузерах: 

 Підтримка HTTP/2 тільки з використанням TLS (що, насправді, не так вже й 

погано). 

 Часткова підтримка в IE 11, але тільки в Windows 10. 

 Підтримка тільки в OSX 10.11+ для Safari. 

 Підтримка HTTP/2 тільки в тому випадку, якщо є можливість користуватися 

ALPN (а сервер це повинен підтримувати явно). 

 

Малюнок 2.6 Підтримка технології HTTP/2  браузерами 
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Підтримка SSE, однак, виглядає краще(Малюнок 2.7) 

 

Малюнок 2.7 Підтримка технології SSE браузерами 

 Не підтримують цю технологію лише IE / Edge. (Так, Opera Mini не 

підтримує ні SSE, ні WebSocket, тому підтримку в цьому браузері ми можемо, 

порівнюючи ці технології, і не враховувати.) Однак, для IE / Edge існують гідні 

поліфілли. 
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРИСТРОЮ 

ТЕЛЕМЕХАНІКИ КПЛ–32 

 

 3.1 Призначення пристрою 

 

 Розвиток інформаційних технологій дав великий поштовх в розвитку всіх 

інших важливих для людей напрямків. Тепер нам не потрібно йти в банк, щоб 

дізнатися курс валют, або здійснити грошовий перевід; не потрібно долати велику 

дистанцію, щоб поспілкуватися з людьми, які можуть будути навіть на іншому 

континенті; нам не потріно брати в прокат касети, що переглянути цікавий фільм, 

або послухати улюблену музику. Всі ці можливості доступні для нас за 

допомогою інтернету, а також наших домашніх пристроїв, таких як: комп’ютер, 

телефон, навіть телевізор. 

 Крім використання інформаційних технологій в нашому повсякденному 

житті, вони використовуються активно в самих різних галузях, для автоматизації 

та покращення якості роботи. Бізнесс, медицина, банки, енергетика та багато 

інших галузей вже використовують інформаційні технології для покращення 

ефективності роботи. 

 Розглянемо енергетичну газуль промисловості. В енергетичній галузі 

промисловості дуже важливо знати, що відбувається на лініях електро передач. 

Раніше для цього на кожний об’єкт, будь то селищна підстанція, або міська, 

призначалась людина, або група людей. Їх завданням було відслідковувати стан 

ліній, напругу, силу току, тощо. Також при необхідності вмикати або вимикати 

необхідні вузли, наприклад для ремонтних цілей. З розвитоком інформаційних 

технологій пристрої вимірювання, а також керування, навчились оцифровувати 

інформацію, а також працювати з нею. Це дало змогу передавати інформацію на 

відстань, і вже відпала необхідність ставити людей на підстанції, які локально 

слідкували за тим що відбувається. З’явилась можливість слідкувати за цим всім 

віддалено. Тепер не обов’язково, щоб хтось локально находився на підстанції, 

щоб дізнатися що там відбувається. Достатньо правильно налагодити обмін 
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інформацією між підстанцією і диспетчерським центром, щоб диспетчер знав, що 

відбувається навіть у віддаленому від людей місці.  

 Моя дипломна робота буде базуватися на одном з пристроїв телемеханіки 

українського виробництва від компанії НТЦ «Енергозв’язок» – КПЛ–32, який 

встановлюється на різних енергетичних об’єктах. Його завдання збирати та 

передавати необхідну інформацію, з підстанції де він встановлений, або інших 

підстанцій, які з’єднанні з ним каналом зв’зку. В цій сфері є свої стандарти 

стосовно протоколів передачи, каналів зв’язку, а також вимог до таких пристроїв. 

 Стандартна модель пристрою має 5 каналів зв’язку, але є моделі пристрою з 

більшою кількістю каналів зв’язку. Для кращого уявлення про його роботу наведу 

приклад. Наприклад наш прилад становлений в обласному центрі Житомир. По 

двом каналам він приймає інформацію від двох різних узлів, один розташовується 

в місті Новоград–Волинській, а інший в селищі Володарськ–Волинській. По 

третьому каналу він передає цю інформацію в диспетчерській центр області в якій 

він находиться, а по четвертому в столичний диспетчерській центр. В цілому ми 

маємо: диспетчерські центри міста Житомира та Києва мають доступ до 

інформації про стан ліній у місті Новоград–Волинській, Житомирської області, та 

селища Володарськ–Волинський, Житомирської області. На основі цього 

прикладу можна зрозуміти сутність та задачу приладу телемеханіки КПЛ–32. Сам 

по собі прилад має більше можливостей, чим зазначено вище. Всі можливості 

пристрою детально розбирати ми не будемо.  

 Пристрій налаштовується на обмін в залежності від поставлених умов. В 

конфігурації задаються регістри пам’яті які необідно передати, або запросити у 

іншої сторони обміну. Основне програмне забезпечення, яке реалізує обмін по 

різним протоколам обміну та каналам зв’язку, зберігає інформацію в оперативній 

пам’яті пристрою. Тому не можливо отримати доступ до оперативної пам’яті на 

пряму. При налаштуванні обміну на пристрої з’являться проблеми з тим, що не 

можливо на місці зрозуміти, чи є обмін взагалі. Для цього необхідно звірятись з 

центрами з яких інформація отримується, і яким передається. Крім цього, ми не 

маємо можливості перегляду якихось значень, які отримуються пристроєм 
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локально, наприклад з підстанції на якій він встановлений, щоб впевнитись в 

тому, що пристрій отримує дані від локальних приладів, перед тим як передавати 

їх на вищий рівень. Тому вирішення проблеми з переглядом даних які отримує 

пристрій була актуальна для нього. 

 Вирішенням цієї проблеми стало створення веб–інтерфейсу, за допомогою 

якого інженери та пуско–налагоджувальники мали б змогу переглядади 

інформацію, яка поступає при обміні в пристрій. 

 Основна причина використовувати веб це те, що для цього не потрібно 

спеціалізованого програмного забезпечення, а достатньо тільки мережевого 

з’єднання з пристроєм, та браузера, за допомогою якого можна отримати доступ 

до веб–інтерфейсу. Також веб–інтерфейс дає змогу викачати необхідне для 

конфігурації пристрою програмне забезпечення. Крім цього використання веба 

дає змогу розширити функціонал пристрою, наприклад використовувати веб–

інтерфейс для відслідковування та перегляду даних, як зазначалось вище, а також 

візуалізвати їх, наприкладі створення мнемосхем електричних зв’язків, стан яких 

змінюється від значення даних.  

 Звичайно цей весь функціонал підтримується спеціалізованим програмним 

забезпеченням більш вищого рівня, але сучасні стандарти та вимоги [5] до таких 

пристроїв передбачають наявність веб–інтерфейсу в таких пристроях, а також 

передбачають і вимоги до веб–інтерфейсів. 

 Пристрій КПЛ–32 на момент розробки мав веб–застосунок, який відповідає 

вимогам технічних стандартів для приладів телемеханіки. Основним завданням 

моєї роботи розробити новий веб–застосунок, який буде передавати дані в режимі 

реального часу, та відповідати всім необіхдним умовам. В наступних розділах 

буде детальніше описаний сам пристрій, його система, та характеристика веб–

застосунка. 
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 3.2 Технічні характеристики пристрою  

 

 КПЛ–32 базується на контролері VDX–6354RD. Комплектування пристрою: 

 Embedded Vortex86DX CPU All–in–One Board  

 Manual & Drivers CD x 1    

 RS232 cable x 4  

 PRINTER cable x 1    

 IDE cable x 1  

 USB cable x 1 (USB port x 2)  

 VGA cable x 1  

 LAN cable x 1  

 GPIO cable x 1  

 AUDIO Line x 2   

 PS/2 Mouse cable x 1  

 PS/2 Keyboard cable x 1   

 Screw Kit x 1  

 Сімейство VDX–6354RD з малопотужним вбудованим контролером x86 

розроблено у відповідності зі специфікаціями PC/104 та інтегровано з наступними 

функціями: 

 800 MHz Vortex86DX SoC  

 VGA, TFT/ LVDS LCD support up to 1280x1024 resolution  

 256 / 512MB DDR2 system memory  

 Enhanced IDE (UltraDMA–100/66/33)  

 10/100Mbps Ethernet 2 USB 2.0 (host)    

 Up to 4 serial ports  

 Parallel port  

 16–bit GPIOs  

 Audio  

 Onboard 4MB SPI Flash 
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 PC/104–Plus expansion bus    

 Meet PC/104 stacking spec.  

 2 watchdog timer  

 PWM 16~24 channels  

 JTAG interface  

 AMI BIOS  

 Single voltage +5V DC  

 Support extended operating temperature range of –20°C to +70°C 

 Контроллер має не тривіальну архітектуру процесора Vortex86–DX [6].  З 

цього випливають складнощі в установці деяких програмних модулів.  

 Сам пристрій повинен працювати довготривалого та безперебійно, тому 

вимоги до програмного забезпечення такі ж. 

 Система працює під управлінням операційної системи Linux, яка 

розроблялась спеціально для даного пристрою.  

 

 3.3 Програмне забезпечення пристрою 

 

 Під операційною системою Linux працю основне програмне забезпечення, 

яке відповідає за обмін інформацією по канам зв’язку. Для конфігурації пристрою 

інсує додаткове програмне забезпечення KPLConfig, яке дозволяє налагодити 

канали зв’язку, встановити необхідний протокол обміну, налаштувати пам’ять 

пристрою. 

 Крім цього в системі функціонує звичайний http сервер, який є частиною 

основного програмного забезпечення. Написаний він на мові програмування С, як 

і основне програмне забезпечення пристрою. Сервер здатен приймати  HTTP 

запити та відповідати на їх. Сконфігурований сервер віддає на запити статичні 

файли веб–інтерфесу, а також в ньому прописана логіка, за допомогою якої веб–

сервер відповідає на AJAX запити. Він отримує дані з оперативної памяті 

пристрою, формує відповідь та надсилає клієнту. Сам веб–інтерфейс представляє 
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собою звичайний інформативний сайт, де можна скачати програму KPLConfig, а 

також пару функціональних сторінок, через які він власне й насваний веб–

інтерфейсом. 

 Першою важливою складовою веб–інтерфейсу є сторінка з назвою signals. В 

залежності від налаштувань контролера програмне забезпечення генерує 

автоматично файл сторінки signals.html. Цей файл підключає необхідні для його 

роботи скрипти , які написанні на мові програмування JavaScript. Один з їх 

реалізує API технології AJAX – об’єкт xmlhttprequest. Файл називаться 

getSignals.js. В ньому ж також описана логіка посилання запитів, а також логіка 

для роботи з отриманими даними. Сама сторінка signals.html представляє собою 

HTML розмітку, з різною кількістю полів. Ми маємо змогу конфігурувати склад 

полів за допомогою KPLConfig і якщо необхідно то зменшити або збільшити 

обсяг корисної передаваємої з веб–серверу інформації. Одне поле еквівалентно 

одному інформаційному об’єкту. Воно може містити назву, флаг якості, мітку 

часу, значення, адресу в пам’яті. Мінімальна конфігурація – назва або адреса в 

пам’яті для ідентифікації значення, та саме значення параметру. Таких 

інформативних об’єктів на сторінці може бути навіть 1000. Всі вони мають власні 

ідентифікатори на сторінці, що дозволяє нам при отриманні даних ідентифікувати 

об’єкт та замінити старе значення на нове. 

 Другою важливою складовою веб–інтерфейсу є сторінка з назвою scheme. 

Це сторінка з більш складнішою логікою роботи, чим минула. Вона відповідає за 

графічне відображення мнемосхем підстанцій. Така сторінка створюється за 

допомогою спеціально розробленого графічного редактору WebEditor,  який 

дозволяє за допомогою готової бібліотеки графічних елементів схеми будувати 

такі сторінки. Ця сторінка підключає необхідні для її роботи скрипти , які 

написанні на мові програмування JavaScript. Один з їх реалізує API об’єкту 

технології AJAX – xmlhttprequest. Файл називаться getScheme.js. В ньому ж також 

описана логіка посилання запитів, а також логіка для роботи з отриманими 

даними, яка більш складніша чим на попередній сторінці. Аналогічно попередній 

сторінці, за допомогою JavaScript та розмітки HTML ми маємо змогу 
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ідентифікувати елементи на сторінці, що дозволяє нам при отриманні даних 

замінити старе значення на нове. Тільки на цій сторінці, в данному випадку 

користувач здебільшого бачить не числові значення параметрів, а графічне 

зображення елемента мнемосхеми  яке відповідає дійсному об’єкту, стан якого ми 

отримуємо в цифровому вигляді.  

 Інші частини веб–інтерфейсу ми розглядати не будемо. Нас хвилює тільки 

швидкість передачі даних на цих сторінках.  

 Проаналізувавши матеріал про роботу AJAX можна зробити висновки, що 

для передачі даних з мінімальною затримкою він не підходить, тому що існують 

більш ефективніші для цього технології . Це що стосується теоретичного аспекту 

проблеми.  З практичної сторони AJAX також показав себе не вдало. За рахунок 

великої кілікості інформаційних об’єктів AJAX не підходить по декільком 

причинам. Однією з причин є навантаженні програмного забезпечення контролера 

та браузера клієнта, при великій кількості об’єктів. Наприклад, щоб отримати 

інформацію по 1000 об’єктам, нам потрібно послати 1000 запитів, для кожного із 

значень. Це в свою навантажує веб–сервер і основне програмне забезпечення. 

Крім цього за рахунок завантаженості потоку частиа даних в браузері втрачається, 

через невідомі  причини. Крім цього дані можуть і зовсім не змінюватись, але 

веб–серверу доведеться відповідати на запити, а клієнту завжди посилати їх. При 

збільшенні кількості клієнтів зростає і навантаження на веб–сервер. Сервер не 

буде вчасно всім відповідати і данні будуть не актуальні на сторінці користувача. 

Частковим вирішенням проблеми є посилання запитів на значення всіх, або групи 

інформаційних об’єктів. Але і цей підхід показав себе не вдало з практичної точки 

зору. При відповіді на запит з великою кількістю інформаційних об’єктів сервер 

довго формує відповідь. Доводиться довго чекати пакет даних, а після отримання 

знову. Поки чекаєтсья відповіть дані можуть змінитися, а користувач дізнається 

про це тільки при отриманні повного пакету. Щоб якось пришвидшити 

формування відповіді та зменшити навантаження на серверне та клієнтську 

частину було прийнято рішення посилати запити на отримання 100 об’єктів за 

раз. Це дало змогу веб–серверу швидше формувати відповідь. Дані на сторінці 
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стали оновлюватись частіше, циклом по 100 об’єктів. Запитів стало набагато 

менше. При завантаженні сторінки відсилався запит на всі об’єкти одночасно, 

після цього веб–інтерфейс переходив в режим запитів по 100 об’єктів.  Це 

загальний режим в якуму працював веб–інтерфейс на момент розробки новго веб–

застосунку. Для прикладу зображено затримку при роботі з 14 об’єктами 

(Малюнок 3.1) на сторінки і 500 об’єктами (Малюнок 3.2).  

 

Малюнок 3.1 Затримка відповіді при 14 інформаційних об’єктах 

 

Малюнок 3.2 Затримка відповіді при 500 інформаційних об’єктах 

 При такій різній кількості об’єктів затримка очікування зросла майже в 5 

разів. І це при роботі тільки з одним клієнтом. Аналізуючи значення можна 
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порахувати, що ми 1000 об’єктів затримка передачи буде майже 1секунда для 

одного клієнта, а це дуже багато! Ми збільшені кількості клієнтів сервер стане 

повільніше реагувати і затримка стане ще більшою. 

 Ще однією розробкою був спосіб передачі тільки об’єктів значення яких 

змінилось. Цей підхід вирішив всі проблеми зі швидкістю передачі даних. Зі 

сторінки користувач посилався AJAX на всі об’єкти, а потім переходив в режим 

опитування змінених значень. По перше відсилався тільки один запит. По друге 

передавалось набагато менше даних зі сторони веб–серверу, або взагалі не 

передавались. Але проблемою цього підходу було те, що основне програмне 

забезпечення могло разово видати змінені дані. З таким підхідов веб–застосунок 

міг працювати тільки для одного клієнту. У випадку якщо їх було декілька, то 

дані отримував тей, хто перший надіслав запит, та отримав дані у відповідь на 

нього. Тому цю розробку було виключено і перевага надалась способу циклічних 

запитів по 100 об’єктів. 

 

3.4 Вимоги до майбутнього програмного забезпечення 

 

 Давайте розремо основні вимоги, які стоять перед нами, перш ніж ми 

перейдемо до проектування майбутнього програмного забезпечення. Перша і 

найважливіша вимога на яку потрібно звернуть увагу це те, що майбутній веб–

сервер буде запускатися окремим процесом, а це говорить нам про те, що прямий 

доступ до значеннь, які зберігаються в оперативній пам’яті основного 

програмного забезпечення ми напряму не отримаємо.  Друга вимога це те, що 

веб–сервер який працює в основному програмном забезпеченні в подальшому 

буде видалений з нього, тому нам потрібна реалізація основного функціоналу 

веб–серверу, а саме отримання і обробка HTTP запитів. Третя вимога стосується 

стандартів до веб–інтерфейсів пристроїв телемеханіки, а саме те, що веб–сервер 

повинен функціонувати з використанням протоколу HTTPS. Четверта і основна 

вимога яка стосується теми моєї дипломної роботи – передача данних. Вони 

повинні передаватись без затримок, навіть при великій кількості змінюваних 
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об’єктів на сторінці, а також мати змогу функціонувати при великій кількості 

клієнтів. 

 Зі списку менш важливіших вимог, які ставились до розробляємого 

програмного забезпечення були: 

 Уміння считувати список шляхів до статичних файлів, які в подальшому 

будуть повертатись в якості відповіді на запити 

 Список користувачів буде отримуватись від основного програмного 

забезпечення 

 Автоматична спроба відновити з’єднання з основним програмним 

забезпеченням 

 Враховуючи попередній досвід розробки з’явилась можливість врахувати 

всю нюанси, а також розробити гідне програмне забезпечення, яким будуть 

користуватись інженери. 

 

 3.5Проектування нового програмного забезпечення 

 

 Перш ніж перейти до розробки програмного забезпечення його необідно 

правильно спроектувати. Грамотно спроектоване програмне забезпечення має 

більше шансів на успіх, а також це дає змогу уникнути багато практичних 

помилок, з якими можливо зіткнутись при розробці. 

 

 3.5.1 NodeJs 

 Почнемо з того, що нам потрібен інструмент для розробки, за допомогою 

якого ми і будемо створювати наше нове програмне забезпечення. Існує багато 

варіантів доступних технологій, але в моєму випадку найкраще підходив NodeJs. 

Node.js — платформа з відкритим кодом для виконання високопродуктивних 

мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript. Засновником платформи є 

Раян Дал (Ryan Dahl). Якщо раніше Javascript застосовувався для обробки даних в 

браузері користувача, то node.js надав можливість виконувати JavaScript–скрипти 

на сервері та відправляти користувачеві результат їх виконання. Платформа 
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Node.js перетворила JavaScript на мову загального використання з великою 

спільнотою розробників. 

Node.js має наступні властивості: 

 асинхронна одно–нитева модель виконання запитів; 

 неблокуючий ввід/вивід; 

 система модулів CommonJS; 

 рушій JavaScript Google V8; 

 Основна ідея Node.js: використовувати неблокуючий подієво–орієнтований 

ввід/вивід, щоб залишатися легковажним і ефективним при поводженні з 

додатками, що обробляють великі обсяги даних в реальному часі. По суті, це 

означає, що Node.js не є платформою на всі випадки життя, яка буде домінувати в 

світі веб–розробки. Навпаки, це платформа для вирішення строго визначених 

завдань. Зрозуміло, не варто використовувати Node.js для операцій, які інтенсивно 

навантажують процесор, більш того – застосування Node.js в важких обчисленнях 

фактично анулює всі його переваги. Node.js дійсно хороший для створення 

швидких масштабованих мережних додатків, оскільки дозволяє одночасно 

обробляти величезну кількість з'єднань з великою пропускною здатністю, що 

рівноцінно високою масштабованості. 

 Тонкощі роботи Node.js «під капотом» досить цікаві. У порівнянні з 

традиційними варіантами веб–сервісів, де кожне з'єднання (запит) породжує 

новий потік (Малюнок 3.3), навантажуючи оперативну пам'ять системи і, врешті–

решт, розбираючи цю пам'ять без залишку, Node.js набагато економічніше: він 

працює в єдиному потоці (Малюнок 3.4), при викликах використовує 

неблокуючий ввід/вивід, дозволяє підтримувати десятки тисяч конкурентних 

з'єднань (які існують в циклі подій). 

 Простий розрахунок: припустимо, кожен потік потенційно може зажадати 2 

Мб пам'яті і працює в системі з 8 Гб оперативної пам'яті. В такому випадку ми 

теоретично можемо розраховувати максимум на 4000 конкурентних з'єднань плюс 

витрати на перемикання контексту між потоками. Саме з таким сценарієм 

доводиться мати справу при використанні традиційних веб–сервісів. Node.js, 
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уникаючи всього цього, може масштабироваться більш ніж до мільйона 

конкурентних з'єднань (в якості експерименту для підтвердження концепції [7]). 

 

Малюнок 3.3 Робота з запитами традиційних варіантів веб–сервісів 

 

Малюнок 3.4 Однопоточна обробка запитів NodeJs 

 Обговорюючи Node.js, просто необхідно згадати існуючу в ньому 

вбудовану підтримку управління пакетами, для якої застосовується інструмент 

NPM, за замовчуванням присутній в будь–яку установку Node.js. Ідея модулів 

NPM – набір загальнодоступних компонентів для багаторазового використання, 

які легко встановити через онлайновий репозиторій; для них підтримується 

управління версіями і залежностями. За допомогою менджеру пакетів npm ми і 

будемо завантажувати необхідні пакети щоб зекономити час на реалізацію деяких 

програмних компонентів, та витратити його на більш пріорітетніші завдання. 

 



63 
 

 3.5.2 Express 

 В якості основи для нашого веб серверверу буде використовуватись Express. 

Express.js, або просто Express, фреймворк web–додатків для Node.js, реалізований 

як вільне і відкрите програмне забезпечення під ліцензією MIT. Він 

спроектований для створення веб–додатків і API. Де–факто є стандартним 

каркасом для Node.js. Автор фреймворка, TJ Holowaychuk, описує його як 

створений на основі написаного на мові Ruby каркаса Sinatra, маючи на увазі, що 

він мінімалістичний і включає велику кількість додаткових плагінів. Express може 

бути backend'ом для програмного стека MEAN, разом з базою даних MongoDB і 

каркасом Vue.js, React або AngularJS для frontend'а. За допомогою Express ми 

пропишему логіку обробки всідних запитів. В цьому фреймворкі є все необхідне 

для роботи з HTTP запитами.  

 

 3.5.3 IPC 

 Для комунікації з основним програмним забезпеченням будем 

використовувати IPC. Взаємодія між процесами (англ. Inter–Process 

Communication, скорочено англ. IPC) — набір засобів обміну повідомленнями між 

процесами [8]. 

 Засоби IPC можуть використовуватись для взаємодії процесів: 

 які виконуються на одному комп'ютері (для багатомашинних систем — під 

управлінням однієї операційної системи), також відомі як власне IPC; 

 які виконуються на різних комп'ютерах (для багатомашинних систем — під 

управлінням окремих операційних систем), також відомі як засоби 

міжмашинної взаємодії; 

 для забезпечення взаємодії процеса з самим собою — наприклад, для 

синхронізації або обміну даними між різними нитками одного процесу. 

 Для взаємодії процесів, що виконуються на одному комп'ютері (під 

управлінням однієї операційної системи) використовують (механізми взаємодії 

забезпечуються ядром операційної системи, в якій виконуються процеси): 
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 сигнали — асинхронні (неочікувані) повідомлення, що не передають дані 

між процесами, а сповіщають про подію (надзвичайну ситуацію), на яку 

процес має відреагувати виконанням наперед визначеної дії (функції або 

команди залежно від використаних засобів програмування); 

 неіменовані та іменовані канали (англ. pipes) передачі даних як синхронних 

(очікуваних) повідомлень; відправлення повідомлення відбувається подібно 

до операції запису в файл, отримання — подібно до читання даних з файлу, 

якщо канал порожній — процес, що очікує дані призупиняється до 

надходження даних в канал. 

 черги повідомлень — пакети даних, що передаються між процесами з 

увідомленням отримувача про надходження пакету; 

 сегменти подільної пам'яті — засіб, що дозволяє кільком процесам сумісно 

використовувати (поділяти) фрагмент оперативної пам'яті з метою обміну 

даними; відправлення даних відбувається шляхом запису в пам'ять, 

отримання — читанням з пам'яті. 

 Для даного проекту найкраще підходить використання іменованого 

каналу. По цьому каналу веб–сервер буде обмінюватись повідомленнями з 

основним програмним забезпеченням і отримувати необхідні дані від нього. З 

розробником основного програмного забезпечення було узгоджено, що мій веб–

сервер буде виступати в ролі клієнту, який буде підключатися до серверу по 

іменованому каналу. Всі команди відправки повідомлень на сервер також були 

узгодженні. Він зі своєї сторони реалізував обробку кожної з команд. 

 

 3.5.4 WebSocket 

 Для реалізації обміну данними в режимі реального часу ми будемо 

використовувати WebSocket.  

 Нам необхідний буде WebSocket сервер який буде обслуговувати з’єднання 

користувачів. При підключенні користувача необхідно видати йому весь пакет 

даних. Для кожного нового користувача веб–сервер по іменованому каналу буде 

посилати команду на основне програмне забезпечення для отримання всіх 
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актуальних даних. Для кращої швидкодії і зменшення кількості даних, які будут 

передаватись по іменованому каналу, буде використовуватись алгоритм передачі 

тільки змінених значень. Так як у нас буде одна приймальна сторона WebSocket 

сервер це вирішить проблему через яку раніше доводилось відмовитись від цієї 

розробки. Змінені дані будуть поступати не на пряму до клієнту, а через Web 

сервер. Він буде отримувати змінені дані і пересилати ці дані одразу всім 

клієнтам, з’єднання яких активне в даний момент. Після відключення останнього 

клієнта по іменованому каналу буде йти команда на завершення приймання 

змінених даних. 

 Таким чином WebSocket сервер буде оперувати меншою кількістью даних, і 

за своєї ініціативи відправляти дані клієнту, без запитів з клієнтської сторони. Час 

доставки даних буде мінімальним, всі клієнти будуть отримувати найактуальніші 

дані відразу, як вони змінились. Зменшиться і загрузка на основне програмне 

забезпечення. Процесу не доведеться прериватись на виконання обробки HTTP 

запитів, так як внутрішнього веб–сервера вже не буде. Крім цього основному 

програмному забезпеченню не потрібно буде готувати одні і тіж самі дані для 

кожного з клієнтів. Він буде працювати з одним клієнтом – WebSocket сервером. 
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4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 4.1 Установка nodejs  

 

 Скачати і установити NodeJs ми можемо з оційного сайту[9]. При установці 

NodeJs на контролер в мене виникли проблеми. Ці проблеми були пов’язані з тим, 

що процесор підтримує операції з плаваючаю комою тільки за допомогою 

програмних засобів, а не фізично. Методом спроб я вже ж таки підібрав версію 

NodeJs яка успішно встановилась в систему. Разом з NodeJs був встановлений 

менджер пакетів nmp. При моїй розробці буде використовуватись NodeJs v0.10.48. 

 

4.2 Установка необхідних пакетів 

 

 Я вирішив почати з створення HTTPS сервера для початку. В якості 

розташування серверу був вибраний каталог /home/node_server. Для кращого 

розуміння я розбив частини програми по різним каталогам, в залежності від їх 

призначення. Каталог /home/node_server всередині став містити наступні 

каталоги: 

 debug 

 key 

 localSocket 

 requestHandler 

 views 

 webSocket 

 Далі в ході розробки я буду працювати з кожним з їх. Почну свою роботу з 

каталогу key. В цьому каталозі будуть зберігатися два файли: ключ шифрування, 

сертифікат безпеки. Ознайомитись як я створив ключ і сертифікат можна в 

Додатку А. Вони потрібні для функціонування захищеного протоколу HTTPS. 

 Наступним кроком буде створення файлу, який буде відповідати за місце 

запуску програми. Я назву його main.js і створю в каталозі /home/node_server. В 
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цьому файлі будуть підключатись основні модулі програми і запускатись веб–

сервер. 

 Перш ніж перейти до створення захищеного HTTPS сервера на потрібно 

дещо зробити, а саме – зробити і запустити звичайний HTTP сервер. При 

проектуванні було визначено, що цю роль в моєму програмному забезпеченні 

буде виконувати express. Установити його можна з віддаленого репозиторію за 

допомогою менджера пакетів npm. 

 Щоб встановлювати за допомогою npm додаткові пакети в проект спочатку 

необхідно ініціалізувати npm в корневому каталозі. Для цього виконується 

команда: 

npm init 

 В результаті виконання цієї команди буде створенно файл з іменем package–

lock.json який буде зберігати інформацію про версії скачаних пакетів, а також їх 

залежності.  

Щоб встановити всі необідні для проекту пакети потрібно виконати команду  : 

npm install express fs ip https events net readline websocket os url body–parser 

 В результаті виконання програми буде створений каталог з іменем 

node_module в який будуть завантажені всі перераховані пакети, а також всі 

необхідні пакети для їх функціонування. Всі необхідні додаткові пакети можна 

переглянути в файлі package–lock.json. Ось приклад необхідних пакетів для 

функціонування express, а також інформація щодо самого пакету: 

"express": { 

  "version": "4.16.4", 

  "resolved": "https://registry.npmjs.org/express/–/express–4.16.4.tgz", 

  "integrity": "sha1–/d72GSYQniTFFeqX/S8b2/Yt8S4=", 

  "requires": { 

    "accepts": "~1.3.5", 

    "array–flatten": "1.1.1", 

    "body–parser": "1.18.3", 

    "content–disposition": "0.5.2", 
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    "content–type": "~1.0.4", 

    "cookie": "0.3.1", 

    "cookie–signature": "1.0.6", 

    "debug": "2.6.9", 

    "depd": "~1.1.2", 

    "encodeurl": "~1.0.2", 

    "escape–html": "~1.0.3", 

    "etag": "~1.8.1", 

    "finalhandler": "1.1.1", 

    "fresh": "0.5.2", 

    "merge–descriptors": "1.0.1", 

    "methods": "~1.1.2", 

    "on–finished": "~2.3.0", 

    "parseurl": "~1.3.2", 

    "path–to–regexp": "0.1.7", 

    "proxy–addr": "~2.0.4", 

    "qs": "6.5.2", 

    "range–parser": "~1.2.0", 

    "safe–buffer": "5.1.2", 

    "send": "0.16.2", 

    "serve–static": "1.13.2", 

    "setprototypeof": "1.1.0", 

    "statuses": "~1.4.0", 

    "type–is": "~1.6.16", 

    "utils–merge": "1.0.1", 

    "vary": "~1.1.2" 

  } 
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 4.3 Main.js 

 

 Для підключення необхідних пакетів в NodeJs використовується команда 

require. За допомогою цієї команди в файлі main.js підключаються всі необхідні 

пакети: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

var express = require('express');  

var fs = require('fs'); 

var ip = require('ip'); 

var https = require('https'); 

var Emitter = require('events').EventEmitter; 

var localSocketClient = require('./localSocket'); 

var webSocket = require('./webSocket'); 

var requestHandler = require('./requestHandler'); 

var Debuger = require('./debug'); 

 

 Пакети які починаються з символів «./» являються локальними модулями, 

а їх назва відповідає назві каталогу в корневому каталозі проекту. За умовчанням 

NodeJs підключить файл з іменем index.js, який находиться в каталозі модулю, 

який ми підключаємо. Одже розберемо що і навіщо ми підключили, намер строки 

коду відповідає номеру перечислення: 

1. Підключаємо модуль express до нашої програми. Він потрібен для 

створення екземпляра об’єкту, за допомогою якого ми будем обробляти 

HTTP запити. 

2. Підключаємо модуль fs до нашої програми. Він потрібен для дій з 

файловою системою. 

3. Підключаємо модуль ip. Він потрібен для отримання IP адресу пристроя. 

4. Підключаємо модуль https. Він потрібен нам для встановлення захисту 

поверх звичайного http. 
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5. Підключаємо конструктор об’єкту EventEmitter. Він потрібен нам для 

зв’язку між різними модулями. Він досволяє використовувати подійну 

архітектуру в середині програмного забезпечення. 

6. Підключаємо модуль localSocket. В ньому буде реалізована логіка 

міжпроцесорної взаємодії для зв’язку з основним програмним 

забезпеченням. 

7. Підключаємо модуль webSocket. В ньому буде реалізована логіка роботи 

WebSocket сервера. 

8. Підключаємо модуль requestHandler. В цей модуль буде винесена обробка 

запитів за допомогою express. 

9. Підключаємо конструктор об’єкту Debug. Він знадобиться для 

включення\виключення режиму відображень програмних повідомлень в 

консолі. 

 Після підключення всіх необхідних модулів створемо екземпляри об’єктів 

модулів, які того потребують, з цією інформацією можна ознайомитись в 

документації до пакету: 

1 

2 

3 

4 

 

var logger = new Debuger(); 

var app = express(); 

var eventEmitter = new Emitter(); 

var globalUserList = []; 

 

Розглянемо дії: 

1. За допомогою конструктора ми створили екземпляр об’єкту Debuger. 

2. За допомогою конструктора створили екземпляра об’єкту express, за 

допомогою якого ми будем обробляти HTTP запити. 

3. За допомогою конструктора створили екземпляр об’єкту Emitter, за 

допомогою якого ми будемо імітувати події, та створювати прослуховувачів 

подій. 



71 
 

4. Створюємо глобальний масив. В ньому будуть зберігатись об’єкти классу 

User. 

 Наступними діями буде зупуск і ініціалізація всіх необідних для роботи 

веб–серверу модулів: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

logger.initDebugMode(); 

localSocketClient(eventEmitter, globalUserList); 

var HTTPSServer = https.createServer({ 

    key: fs.readFileSync("/home/node_server/key/server.key"), 

    cert: fs.readFileSync("/home/node_server/key/server.crt") 

}, app);   

 

requestHandler(app, globalUserList, eventEmitter); 

webSocket(eventEmitter, HTTPSServer); 

HTTPSServer.listen(443, ip.address(),  function () {  

    logger.showMessage((new Date()) + ' Listening on port ' + 443 + '! Go to 

https://'+ip.address()+'/'); 

}); 

Розглянемо що відбувається в коді: 

1. Викликається метод initDebugMode об’єкту logger. Виклик цього методу 

ініціалізує режим відладкі для подальшого виведення повідомлень 

програми. В разі, якщо необхідно відключити вивід потрібно просто 

закоментувати команду. 

2. Викликається функція, яка була повернута при підключенні модулю 

localSocket і збередена в змінну localSocketClient. Тому через ім’я змінної 

Викликається ця функція і в ней передаються необхідні параметри, а саме 

eventEmitter – для відслідковування і імітації подій, а також globalUserList – 

для заповнення масиву і в подальшому використовуванні його при 

аутентифікації. Функція служить для запуску модуля localSocket. 

3. Включно до 6 рядка. Викликається метод createServer об’єкту https для 

створення HTTPS серверу. В якості параметрів передається об’єкт з 



72 
 

влативістю key і cert. Ці властивості отримують за допомогою модулю fs і 

мутоду readFileSync, який відповідає за синхроне считування файлу з 

жорсткого диску, файл сертифікату і ключа безпеки, які необхідні для 

функціонування HTTPS серверу. Наступним параметром метод отримує 

екземпляр express, який ми зберігли в змінну app. Він являється обробником 

звичайних HTTP запитів. Тобто цією командою ми створили захищений 

сервер поверх звичайного HTTP – HTTPS. 

8. Викликається функція, яка була повернута при підключенні модулю 

requestHandler для запуску модуля. В модулі буде прописана логіка обробки 

HTTP запитів. Тому крім globalUserList і eventEmitter в якості параметру 

передаєтсья об’єкт app. 

9. Викликається функція, яка була повернута при підключенні модулю 

webSocket для запуску модуля. В якості параметрів передається eventEmitter 

для роботи з подіями та екземпляр HTTPS серверу – HTTPSServer. Він 

потрібен для webSocket модулю, так як WebSocket працює поверх 

протоколу HTTP/HTTPS. Використовувати ми будемо захищений 

WebSocket протокол WSS, який працює тільки з HTTPS. 

10. Включно до 12 рядка. Викликається метод listen об’єкту HTTPSServer. Він 

активує сервер кажучі йому по якому порту та IP адресі приймати 

з’єднання. В якості першого параметру передається порт. В якості другого 

параметру, за допомогою модулю ip та методу address передається IP адреса 

пристрою по якій HTTPS сервер буде приймати з’єднання. Третім 

параметром є анонімна функція зворотнього виклику, яка буде визвана, 

якщо метод listen відпрацює нормально. В самой функції Викликається 

метод showMessage об’єкту logger. Він просто виводить повідомлення в 

консоль. Він працює або не працю в залежності від того, чи була виконана 

команда logger.initDebugMode. На цьому більше зупинятись не будемо. 

 З файлом main.js закінчено. Тепер перейдемо до реалізації модулів, які 

приймають участь в роботі програмного забезпечення. 
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 4.4 реалізація  модулю Debug 

 

 Даний модуль буде використовуватись для виводу інформації в консоль. 

При тестуванні він нам знадобиться, але при роботі багато інформації в консолі є 

лишнім. Тому, щоб за мінімальний час виключити всі виводи інформації в 

програмі був створений даний модуль. В каталозі debug в корньовому каталозі 

проекта створимо файл index.js. При підключенні модулю debug за умовчанням 

NodeJs шукає в каталозі файл з іменем index.js, хоча сама назва підключаємого 

модулю буде відповідати назві каталогу – debug. Ознайомимось з кодом даного 

модулю:  

  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

 

function ConsoleLoger() { 

    this.debugMode = false; 

    this.initDebugMode = function(){ 

    this.debugMode = true; 

    }; 

    this.showMessage = function(message){ 

    if(this.debugMode){ 

    console.log(message); 

    }  

    }; 

}; 

module.exports = ConsoleLoger; 

 В даному коді створюється конструктор об’єкту ConsoleLoger (1 – 11 

рядок). Всередині конструктору створюється одна властивість debugMode, яка 

буде провірятись перед виводом повідомлення в методі showMessage. 

showMessage служить для виводу повідомлень і саме його ми будемо 

використовувати в коді. Метод initDebugMode служить для ініціалізації режима 

відладки. Він встановлює значення true в властивість debugMode. Якшо даний 
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метод не буде викликаний, то властивість debugMode буде мати значення false, і 

метод showMessage не буде виводити повідомлень. 

 Об’єкт  module являється вбудованим в NodeJs і служить для роботи з 

модулями. Його властивість exports говорить програмі, що екпортувати на верх. 

Під верхом розуміється та частина програми, яка буде підключати модуль. В 

рядку 12 ми екпортуємо конструктор об’єкту. Тобто, при підключенні модуля  

DEBUG в іншій частині програми ми отримаємо саме цей конструктор. 

 

 4.5 Реалізація  модулю Localsocket 

 

 Localsocket модуль буде містити реалізацію взаємодії з основним програмни 

забезпеченням. В даному модулі буде використовуватись механізм 

міжпроцесорної взаїмодії по іменованому каналі. Сам модуль буде виступати в 

ролі клієнта, який підключається до серверу, який находиться в основном 

програмном забезпеченні.  

 В основний перелік вимог до модуля входить: отримання списку 

користувачів; можливість перепідключення; надсилання необідних команд в 

іменований канал; отримання даних від основного програмного забезпечення.  

В каталозі localSocket в корньовому каталозі проекта створимо файл index.js. Це 

буде основним файлом модуля, саме в ньому буде запуск всіх необідних для його 

роботи модулів.  

 Почнемо розбір коду файлу index.js з функції init яка експортується, та 

отримується нашим головним файлом main.js: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

var eventEmitter = {}; 

var globalUserList =[]; 

function init(emitterObj, userArray){ 

    eventEmitter = emitterObj; 

    globalUserList = userArray; 

    connectToLS(); 
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7 

8 

} 

module.exports = init; 

 Саме цю функцію ми викликаємо в main.js після підключення модулю. Вона 

приймає два параметри, які ми передаємо з main.js. Ці параметри emitterObj та 

userArray передаються в функцію для того, щоб зберегти їх в локальній області 

бачення самого модулю, так як різні частини програми працюють саме з цими 

об’єктами. Для цього в рядку 1 та 2 було створено об’єкт та масив. Сама функція 

init зберігає отриманий з верху масив та об’єкт в якості параметрів в свої локальні 

змінні, для того щоб після виконання функції не втратити їх. В JavaScript всі 

об’єкти передаються в функції по посиланню, тому фактично ми зберігли 

посилання на ці два об’єкти. Таким чином реалізується робота різних частин 

програми зі спільними об’єктами. 

 Перш ніж перейти до розбору функції connectToLS з 6 рядку, спочатку 

розглянемо всі необхідні підключення модулів та оголошення змінних крім вище 

розглянутих: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

var net = require('net'); 

var parseUserList = require('./parseUserList'); 

var SyncManager = require('./syncManager'); 

var Debuger = require('../debug'); 

var logger = new Debuger(); 

var optionsForLS = { 

    allowHalfOpen: false, 

    readable: true, 

    writable: true 

}; 

var socketPath = "/var/run/mysocket"; 

var syncController = new SyncManager(); 

Розглянемо по номеру рядку призначення кожного рядка: 
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1. Підключення модулю net. Він реалізує інтерфейс для підключення до 

іменованого каналу. 

2. Підключення модулю parseUserList. Відповідає за створення об’єктів класу 

User. 

3. Підключення модулю SyncManager. Модуль призначений для синхронізації 

виконуваних дій. Так як точка отримання даних одна, а по своїй суті дані 

можуть бути різні, то був створений даний модуль. Всередині себе він 

реалізує конструктор об’єкту SyncManager. Він допомагає синхронізувати 

запит, який буде надсилатись в іменований каназ, з даними якій будуть 

очікуватись. 

4. Підключення модулю debug 

5. Cтворення екземпляру об’єкта Debuger. 

6. Включно до 10. Об’єкт налаштувань підключення до іменованого каналу. 

11. Шлях до іменованого каналу. 

12. Створення об’єкту  SyncManager за допомогою конструктору. 

 Тепер можемо розглядати основну функцію цього модулю, а саме 

connectToLS. 

Функція відповідає за підключення до іменованого каналу за допомогою модулю 

net. Модуль net при роботі з іменованим каналом надає для розробника подійний 

інтерфейс. Для кращого ознайомлення з модулем net необіхдно прочитати 

документацію на офіційному сайті NodeJs [10]. Код функції: 

function connectToLS(){ 

    var localSocketConnection = new net.Socket(optionsForLS); 

    var funcForWriteInLS; 

    localSocketConnection.connect(socketPath); 

    funcForWriteInLS = bindConnectForWriteInLS(localSocketConnection, 

syncController); 

    var connectHandler = function () {     

    logger.showMessage((new Date()) + ' NODEJS connect to UNIX 

socket server.'); 
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    funcForWriteInLS("/GetUserList"); 

    eventEmitter.emit('aliveLS', true); 

    eventEmitter.on('sendCommandToLocalSocket', 

funcForWriteInLS);//add  

    }; 

     var receiveDataHandler =  function (data) { 

     

    if (syncController.sendGetUser) {      

    syncController.setGetUserFlag(false); 

    parseUserList(data, globalUserList); 

      } else if (syncController.sendGetAll) { 

    syncController.setGetAllFlag(false); 

    eventEmitter.emit('emergenceGetAllData', data); 

    } else if(syncController.sendRC){ 

    syncController.setRCFlag(false); 

    eventEmitter.emit('emergenceRCRespond', data); 

    } else if(syncController.sendSV){ 

    syncController.setSVFlag(false); 

    eventEmitter.emit('emergenceSVRespond', data); 

    } else { 

    eventEmitter.emit('emergenceGetChangeData', data); 

    } 

    }; 

    localSocketConnection.on('connect', connectHandler); 

    localSocketConnection.on('data', receiveDataHandler); 

    localSocketConnection.on('close', function(){ 

    eventEmitter.emit('aliveLS', false); 

    eventEmitter.removeListener('sendCommandToLocalSocket', 

funcForWriteInLS); 

    }); 
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    localSocketConnection.on('close', connectToLS); 

     

    localSocketConnection.on('error', function (error) { 

     logger.showMessage(error.message); 

    });      

} 

 Давайте розглянемо, що відбувається всередині цієї функції. Для початку 

створюється клієнт з визначеними параметрами для іменованого каналу new 

net.Socket(optionsForLS) і зберігається в змінну localSocketConnection. Потім 

виконується метод connect клієнту з параметром шляху до іменованого каналу 

localSocketConnection.connect(socketPath) для підключення до сервера основного 

програмного забезпечення. Сам об’єкт клієнту має подійну архітектуру, тому для 

відслудкувування подій, що відбуваються з ним необіхдно ініціалізувати обробку 

кожної події. Для цього за допомогою методу on об’єкта localSocketConnection 

вказуються функції зворотнього виклику для обробки подій. Першим параметром 

метод отримує назву події, а другим параметром функцію зворотнього виклику 

(обробник), яка буде виконуватись, якщо відбудеться подія. В данному коді для 

об’єкта localSocketConnection будуть відслідковуватись наступні події: 

1) connect – спрацьовує після успішного підуключення до серверу. 

2) data – спрацьовує після отримання даних від серверу 

3) close – спрацьовує після закриття з’єднання 

4) error – спрацьовує після виникнення помилки 

 Після виклику localSocketConnection.connect(socketPath) за допомогою 

подій ми можемо відслідкувати стан з’єднання. Якщо з’єднання встановлено 

відбудеться подія connect, а в наслідок події виконається заданий обробник. Якщо 

станеться помилка при підключенні виникнуть одразу дві події: close та error. 

Взагалі, у нас нема обмежень по установленню обробників на кожну подію. Це 

означає, що ми можемо установити два або більше обробника на кожну подію. Їх 

порядок виконання буде зверху до низу. 
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 Таким чином за допомогою подій ми будемо відслідковувати роботу 

нашого клієнта взагалі. А за допомогою обробників задавати логіку роботи для 

певних ситуаціяй. 

 Перш ніж перейти до обробників подій, спочатку розглянемо дуже 

важливу функцію, яка об’явлена в даному файлі: 

function bindConnectForWriteInLS(activeLocalSocketConnection, syncController) { 

    return function (command) { 

  /*Тіло функції, яке використовує об’єкти activeLocalSocketConnection та    

    syncController */ 

    }; 

} 

 Замикання bindConnectForWriteInLS (Додаток Б) повертає в змінну 

funcForWriteInLS функцію, за допомогою якої буде виконуватись відправка 

повідомлення в іменований канал. В подальшому функція funcForWriteInLS буде 

приймати один параметр – команду, яку необідного відправити в іменований 

канал.Реалізується це за допомогою замикання bindConnectForWriteInLS, яке 

замикає localSocketConnection і syncController в функції, а потім повертая 

функцію з замкненими в ній об’єктами. Саме функція, яку повернуло замикання 

bindConnectForWriteInLS і зберігається в змінній funcForWriteInLS. Робиться це 

для того, щоб можна було відправляти повідомлення на сервер з різних областей 

видимості. Це необхідна умова для того, щоб з обробників викликати функцію 

відправки, яка використовує для цього об’єкти localSocketConnection та 

syncController. Так як в області видимості обробника не буде об’єктів 

localSocketConnection і syncController, то неможливо буде виконати операції з 

цими об’єктами. Замикання дає змогу інкапсулювати об’єкти в функцію, та 

викликати функцію, навіть коли зовні об’єктів вже не буде існувати, а в середині 

функції вони всеодно будуть зберігати свій стан. 

 Для початку розглянемо обробник події connect, який спрацює при 

вдалому підключенні до серверу: 

var connectHandler = function () {     
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 funcForWriteInLS("/GetUserList"); 

 eventEmitter.emit('aliveLS', true); 

 eventEmitter.on('sendCommandToLocalSocket', funcForWriteInLS);//add  

}; 

Який назначається командою: 

localSocketConnection.on('connect', connectHandler); 

 При вдалому підключенні перше, що необхідно зробити – запросити 

список користувачів. Робиться це за допомогою команди “/GetUserList”, яка 

посилається на сервер за допомогою функції funcForWriteInLS. Всередині функції 

funcForWriteInLS реалізується механізм синхронізації, тому при отриманні даних 

ми будемо знати, що очікуються саме дані по користувачам. Наступною дією 

виконується імітація події aliveLS командою eventEmitter.emit, яка другим 

параметром приймає данні, які передадуться в обробник події. В даному випадку 

передається значення true, яке говорить, що з’єднання активне. Це необхідно для 

модулю webSocket, в якому встановлено прослуховування події aliveLS. Якшо не 

буде з’єднання з основним програмним забезпеченням, то не буде звідки 

отримувати данні, і тоді нема сенсу приймати з’єднання на WebSocket сервер. 

Наступна команда eventEmitter.on('sendCommandToLocalSocket', 

funcForWriteInLS) встановлює прослуховування події sendCommandToLocalSocket  

і функцію обробника цієї події. В даному випадку це робиться для того, що б з 

різних частих програми можна було посилати команди в основне програмне 

забезпечення за допомогою функції funcForWriteInLS. 

 Логічно припустити, що після запиту списку користувачів ми  отримаємо 

відповідь на цей запит. В випадку, коли отримуюється інофрмація від сервера 

спрацьовує подія data. Розглянемо обробник цієї події: 

var receiveDataHandler =  function (data) { 

 if (syncController.sendGetUser) {      

  syncController.setGetUserFlag(false); 

  parseUserList(data, globalUserList);  

 } else if (syncController.sendGetAll) { 
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  syncController.setGetAllFlag(false); 

  eventEmitter.emit('emergenceGetAllData', data); 

 } else if(syncController.sendRC){ 

  syncController.setRCFlag(false); 

  eventEmitter.emit('emergenceRCRespond', data); 

 } else if(syncController.sendSV){ 

  syncController.setSVFlag(false); 

  eventEmitter.emit('emergenceSVRespond', data); 

 } else { 

  eventEmitter.emit('emergenceGetChangeData', data); 

 } 

}; 

Яки назначається командою: 

localSocketConnection.on('data', receiveDataHandler); 

 При отриманні даних від серверу, за допомогою syncController 

перевіряється, яка команда була відправлена на сервер. В нашому випадку 

спрацює перший блок if, який визве команду syncController.setGetUserFlag(false), 

щоб скинути флаг відправленої команди, а потім функцію parseUserList(data, 

globalUserList), яка в свою чергу розбере дані зі змінної data, створить об’єкти 

класу User, та помістить їх в глобальний масив globalUserList. Інші умовні блоки 

процюють за тієюж логікою, тільки в їх викликаються відповідні імітації подій. 

Події залежать від відправленої на сервер команди. Саме за допомогою цих 

імітацій і будуть передаватися отримані дані з основного програмного 

забезпечення в webSocket модуль, де будуть ініціалізовані прослуховувачі кожної 

з подій.  

 І на кінець розберемо обробники подій close та error. В коді вони 

ініціалізуються командами: 

localSocketConnection.on('close', function(){ 

 eventEmitter.emit('aliveLS', false); 
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 eventEmitter.removeListener('sendCommandToLocalSocket', 

funcForWriteInLS); 

}); 

localSocketConnection.on('close', connectToLS); 

localSocketConnection.on('error', function (error) { 

 logger.showMessage(error.message); 

});      

 З подією error все просто, обробник просто виводить повідомлення 

помилкі в консоль. 

 Для події close задано два обробника. Перший командою 

eventEmitter.emit('aliveLS', false); імідує подію, яка каже нашому модулю 

webSocket, що з’єднання з основним програмним забезпеченням відсутнє. Другою 

командою eventEmitter.removeListener('sendCommandToLocalSocket', 

funcForWriteInLS); ми видаляємо активних прослуховувачів події 

'sendCommandToLocalSocket'. Це робиться для того, щоб видалити з  пам’яті 

прослуховувача події. Якщо цього не робити вони будуть накопичуватись, 

частина з їх буде вже не актуальною, і вони будуть заберати пам’ять програми. 

Нам цього не потрібно, тому ми видаляємо прослуховувачів, яких назначили при 

підключенні до каналу зв’язку. Друга команда localSocketConnection.on('close', 

connectToLS); 

 Відповідає за виклик функції connectToLS, яку ми розглядали вище. Такий 

підхід дає змогу автоматично перепідключатись до серверу, якщо з’єднання не 

буде встановлено, або розірветься. 

 На останок, для кращого рощуміння розберемо два додаткових модулі, які 

підключаються в даному файлі: parseUserList та syncManager. Ці модулі винесені 

в окреми файли, знаходяться вони в каталозі localSocket, та мають назви файлів 

parseUserList.js та syncManager.js. 

 Вміст файлу parseUserList.js: 

module.exports = function (jsonUserListString, globalUseList) { 

    try { 
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    var objUserList = JSON.parse(jsonUserListString); 

    } catch (e) { 

    console.log(e.message); 

    } 

    var quantityUsers = objUserList.length; 

    if(quantityUsers === 0){ 

    console.log('User list is empty!'); 

    } 

    else{ 

    for (var i = 0; i < quantityUsers; i++) { 

    globalUseList[i] = new User(objUserList[i]); 

    } 

    } 

}; 

function User(userStruct){ 

    this.id = userStruct.i; 

    this.login = userStruct.lo; 

    this.pass = userStruct.pa; 

    this.tuAccess = userStruct.tu; 

} 

 Даний модуль експортує на верхній рівень функцію задача якої створити 

об’єкти класу User з отриманої від основного програмного забезпечення 

інформації. Сервер передає інформацію про користувачів в форматі json. Функція 

виконує команду JSON.parse(jsonUserListString), яка обернена в блок try, для 

уникнення помилок, якшо json буде з помилками. Команда конвертує json об’єкт в 

об’єкт JavaScript. Потім виконується перевірка на розмір об’єкту. Якщо є дані 

хоча б про одного користувача, то в циклі виконується перебір масива (в 

JavaScript з об’єктами можна працювати як з масивами), який ми отримали. Для 

кожного користувача викликається конструктор об’єкту User. Новостворений 

об’єкт посміщається у глобальний масив globalUseList. 
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 Вміст файлу syncManager.js: 

function SyncManager() { 

    this.sendGetAll = false; 

    this.sendGetUser = false; 

    this.sendRC = false; 

    this.sendSV = false; 

    this.setGetAllFlag = function(value){ 

    this.sendGetAll = value; 

    }; 

    this.setGetUserFlag = function(value){ 

    this.sendGetUser = value;     

    }; 

    this.setRCFlag = function(value){ 

    this.sendRC = value; 

    }; 

    this.setSVFlag = function(value){ 

    this.sendSV = value; 

    }; 

}; 

module.exports = SyncManager; 

 Даний файл екпортує на верхній рівень конструктор об’єкту SyncManager. 

Об’єкт має властивості, які відповідають основним командам які відправляються 

в основне програмне забезпечення, та методи для установки їх значень. При 

відправки команди, за допомогою методів у відповідну для команди властивість 

встановлюється флаг true. При одержанні даних від основного програмного 

забезпечення перевіряється значення кожної властивості, щоб визначити яка саме 

команда була відправлена. Після того, як була визначена команда її значення 

властивості встановлюється в значення false.  

 Таким чином дясогається синхронізація між відправленими командами та 

одержаними данними. 
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 4.6 Реалізація модулю Requesthandler 

 

 Модуль requestHandler відповідає за обробку HTTP запитів. Цілком з 

логікою обробки кожного запиту ми розбиратись не будем. Щоб детально 

розібратись з логікою роботи модуля слід використовувати офіційну 

документацію по Express [11].  Ми розберемось в загальному, як працює модуль, і 

що він робить.  

 Відразу слід взвернути увагу на функцію експорту:  

module.exports = function (app, globalUserList, eventEmitter) { 

 /*Тіло функції*/ 

} 

 В даному випадку на верхній рівень експортується відразу вся функція. В 

якості параметрів вона приймає екземпляр об’єкту express – app, глобальний 

масив користувачів, та  eventEmitter для роботи з подіями. 

 В середині функції ініціалізуються обробники на маршрути запитів. Для 

прикладу розглянемо таку частину коду в цій функції: 

var homePage = '/usr/www/index.html'; 

app.get('/', function (req, res) {  

 pageFile = fs.readFileSync(homePage); 

 res.end(pageFile); 

});  

 За допомогою методу get екземпляру app ми вклазуємо, що це обробник 

HTTP методу GET. Метод приймає два параметри: маршрут та функцію обробник 

для цього маршруту. В даному випадку ми вказуємо, що на запит по маршруту  

«/» потрібно считати файл домашньої сторінки і відправити його в якості 

відповіді на запит.  

 В якості першого параметру можна передавати регулярні вирази. Якщо 

при запиті певного маршруту він підійде для двох обробників, то вони 

виконаються обоє, в порядку зверху в низ. Функція обробник примає два 

параметри res та req. Ці параметри відповідають потокам запиту та відповіді. 
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Вони мають певні властивості та методи. Основне що необхідно знати, це те що 

обробка запиту не буде завершена без методу end об’єкта res. В якості параметра 

для методу передається відповідь на запит. Якщо не викликати даний метод 

браузер буде очікувати відповідь на запит. 

 

 4.7 Реалізація модулю Websocket 

 

 Модуль webSocket відповідає за створення захищеного серверу 

WebSocket, який працює за протоколом WSS://. Розберемо які модулі 

підключаються до даного модулю: 

var WebSocketServer = require('websocket').server; 

var WebSocketClientManager = require('./webSocketClientManager'); 

var Debuger = require('../debug'); 

 

var logger = new Debuger(); 

var clientManager = new WebSocketClientManager(); 

 В даному коді підключається конструктор об’єкту WebSocketServer, а 

також модуль WebSocketClientManager, який служить для маніпулювання 

списком клієнтів, які підключені до WebSocket–серверу. Далі в коді зустрічаються 

такій команди: 

var LsServer = {"alive":false}; 

var eventEmitter = {}; 

var https_server = {}; 

function checkAliveLS(LsServer,eventEmitter){ 

    return function(state){ 

    LsServer.alive = state; 

    eventEmitter.emit('changeStateLS'); 

    } 

} 
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function init(emitterObj, httpsServObj){ 

    eventEmitter = emitterObj; 

    https_server = httpsServObj; 

    createWSServer(); 

} 

 Тут створюється об’єкт LsServer з властивістю alive, яка спочатку має 

значення false. Саме значення цієї властивості змінює подія aliveLS, імітація якої 

виконується в localSocket модулі.  

 Функція init працює аналогічно, як в модулі localSocket. Вона зберігає 

необхідні об’єкти в області видимості модулю, для роботи з їми. 

 Замикання checkAliveLS замикає необхідні для роботи функції об’єкти, і 

повертає функцію, яка приймає один параметр –  булеве значення стану зв’язку 

модулю localSocket, яке вона зберігає у властивість  alive об’єкту LsServer. Після 

цього імітується подія changeStateLS, призначення якої ми розглянемо пізніше. В 

функції createWSServer  виконується прослуховування події aliveLS, імітація якої 

виконується в localSocket модулі,  обробником якої буде функція повернута 

замиканням checkAliveLS: 

var setterLsState = checkAliveLS(LsServer,eventEmitter); 

eventEmitter.on('aliveLS', setterLsState); 

  Тепер розглянемо функцію createWSServer  і те, що в ній відбувається.  З 

самого початку створюється об’єкт WebSocketServer, в конструктор якого 

передаються 2 параметра: HTTPS сервер, та значення режиму автоматичного 

причому з’єднань:   

var wsServer = new WebSocketServer({ 

    httpServer: https_server, 

    autoAcceptConnections: false 

}); 

 Слід зауважити, що сервер WebSocket, який ми створили прцює за 

подійною архітектурою. Далі в коді назначаються обробники на кожну із подій: 

wsServer.on('request', requestHandler);  
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wsServer.on('connect', connectedHandler);  

wsServer.on('close', function (webSocketConnection, closeReason, description) { 

    logger.showMessage((new Date()) + ' Peer ' + 

webSocketConnection.remoteAddress + ' disconnected.'); 

    clientManager.removeClient(webSocketConnection); 

}); 

wsServer.on('error', function (error) { 

 logger.showMessage((new Date()) + ' ERROR: ' + error.message + '.'); 

}); 

 Подія request спрацьовує коли до WebSocket–серверу приходить запит на 

з’єднання. Тут пропиуються дії, які необхідно виконати при отриманні запиту на 

з’єднання. Так як в конфігурації створюваного WebSocket–серверу ми вказали, що 

не будем автоматично приймати з’єднання, то саме в обробнику цієї події буде 

реалізована логіка погодження або відмови запиту на з’єднання. Розглянемо 

обробник:  

var requestHandler = function(request) { 

    if(LsServer.alive){ 

  request.accept(null, request.origin);//1:"echo–protocol" 

  logger.showMessage(" Accept request from origin: "+request.origin); 

    }else{ 

     request.reject(); 

     logger.showMessage((new Date()) + ' Connection from origin rejected. Not 

have local socket client connection.'); 

    } 

 }; 

 Тут спочатку перевіряється стан зв’язку з основним програмним 

забезпеченням. Якщо його нема то ми відмовляємо всім клієнта на встановлення 

з’єднання за допомого методу reject об’єкта request.. Якщо зв’язок активний, то 

приймаємо з’єднання за допомого методу accept об’єкта request. 
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 При спрацюванні події close, за допомогою методу removeClient об’єкту 

clientManager видаляємо з’єднання зі списку активних клієнтів. Подія close 

спрацьовує коли користувач зі своєї сторони закриває з’єднання. 

 Після підтвердження прийому з’єднання в обробнику події request 

спрацьовує подія connect. Основна логіка роботи з клієнтом описана в обробнику 

цієї події. В якості параметру у функцію оброник ми отримуємо об’єкт з’єднання 

webSocketConnection, за допомогою якого ми будемо надсилати дані клієнту, або 

отримувати дані від нього. Сам об’єкт webSocketConnection також має подійну 

архітектуру. Давате розглянемо код обробника події connect, а також 

ознайомимось з логікою роботи: 

    var connectedHandler = function(webSocketConnection) {    

    logger.showMessage((new Date()) + ' Connection accepted.'); 

    logger.showMessage("Quantity client: " + clientManager.quantityClients);  

    var senderAllData = reqAllDataHandler(webSocketConnection, 

eventEmitter); 

    var senderChangeData = reqChangeDataHandler(webSocketConnection); 

    var connectBreaker = closeWSConnect(webSocketConnection); 

    var getChangeInterval; 

    clientManager.addClient(webSocketConnection); 

    eventEmitter.on('changeStateLS',connectBreaker);   

    eventEmitter.emit('sendCommandToLocalSocket', "/GetAll"); 

    eventEmitter.once('emergenceGetAllData', senderAllData);     

    eventEmitter.once('overGetAllData', function () { 

    if(clientManager.quantityClients == 1){ 

    eventEmitter.emit('sendCommandToLocalSocket', 

"/RunChange"); 

    } 

    }); 

    eventEmitter.on('emergenceGetChangeData', senderChangeData); 

    webSocketConnection.on('close', function (reasonCode, description) { 
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    logger.showMessage((new Date()) + ' Connection closed.'); 

    eventEmitter.removeListener('emergenceGetChangeData', 

senderChangeData); 

    eventEmitter.removeListener('changeStateLS',connectBreaker); 

    if(clientManager.quantityClients === 0){ 

     if(LsServer.alive){ 

    eventEmitter.emit('sendCommandToLocalSocket', 

"/EndChange"); 

    } 

    } 

    }); 

    webSocketConnection.on('error', function (error) { 

    logger.showMessage((new Date()) + ' Connection error: ' + 

error.message); 

    });       

 Замикання reqAllDataHandler і reqChangeDataHandler повертають функції 

обробники, яки приймає один параметр – інформацію, яку необідно відправити 

клієнту. Коди цих замикань відрізняються однією частиною, а саме в  функції 

повертаємої замиканням reqAllDataHandler є додаткова команда: 

eventEmitter.emit('overGetAllData'); 

Вона для того, щоб зімітувати подію, яка слухається в обробнику події сервера 

connect, а служить для того, щоб зрозуміти, коли клієнт отримав всі данні. 

 Наступною командою виконується замикання closeWSConnect. Воно 

служить для того, що закрити з’єднання і очистити список активних з’єднань, 

якщо зв’язок з основним програмним забезпеченням був втрачений. 

 Далі за допомогою методу addClient об’єкту clientManager зберігається 

з’єднання клієнта. 

 Тепер розберемо загалом логіку роботи. Ітак, коли клієнт підключається в 

основне програмне забезпечення посилається команда на отримання всіх даних. 

Після відправки всіх даних клієнту імітується подія, яка свідчить про закінчення 
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операції відправки всіх даних. В обробнику данної події перевіряється кількість 

клієнтів. У випадку, якщо це перший клієнт програма посилає в основне 

програмне забезпечення команду, за якої основне програмне забезпечення 

переходить у режим відправки тільки змінених даних. Це зменшує обсях 

передаваємої інформації до мінімуму. Такий механізм не можливо було 

реалізувати в клієнтській частині за стосунку через не можливість працювати з 

декількома клієнтами. В даний момент клієнт один і це розробляєме програмне 

забезпечення. 

 При відключенні останнього клієнту посилається команда на припинення 

відправки змінених значень. 

 

 4.8 Реалізація скрипту клієнтської частини 

 

 Реалізація клієнтської частини дуже проста. З кодом можна ознайомитись в 

Додатку. Реалізована по принципу який описується в 2 розділі. 

 Встановлюється з’єднання з WebSocket–сервером по протоколу WSS://. 

Визначаються обробники подій. Головним обробником є обробник події 

onmessage, яка спрацьовує при отриманні інформації від сервера. Обробник 

розташовує отриману інформацію на екрані користувача. 
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ВИСНОВКИ 

 

 В ході виконання дипломної роботи було проаналізована чимало 

теоретичного та практичного матеріалу щодо технології WebSocket. На основі 

цього були визначені переваги технології WebSocket в порівнянні з іншими 

технологією AJAX і іншими технологіями передачі даних в веб–середовищі. Крім 

цього були досліджені фактори, що впливають на затримку у веб–середовищі. 

Проаналізовані способи оптимізації веб–застосунків.  

 WebSocket ефективний для проектів, тому що час передачі даних при його 

використанні мінімальний. На відміну від технології AJAX не використовує 

запити зі сторони клієнта, для отримання інформації. Дає змогу серверній частині 

за своїм бажанням ініціювати відправку даних клієнту. Крім цього, в порівнянні з 

іншими технологіями передачі даних, технологія використовує двонаправлений 

канал зв’язку. За допомогою технології WebSocket можна будувати 

двонаправленні застосунки, які працюють в режимі реального часу. 

 В роботі проаналізовано ефективність використання платформи NodeJs для 

проектів. Розібрано, що саме ефективного в цій технології в порівнянні з 

традиційними серверами.  Як можливо застосовувати менджер пакетів nmp для 

свого проекта і чим він корисний. Розглянуто способі створення сертифікатів 

безпеки, а також ключа шифрування для захищеного протоколу HTTP – HTTPS. 

 В роботі були виконані наступні завдання. По–перше, були детально 

проаналізовані вимоги до розробки програмного забезпечення. По–друге, на 

основі вимог було ретельно спроектоване програмне забезпечення. По–третє, 

розроблено і перевірено на ефективність і швидкодію нове програмне 

забезпечення. В результаті роботи нове програмне забезпечення з використанням 

технології WebSocket змогло значно покращити швидкість передачі даних. Навіть 

при великій кількості інформаційних об’єктів затримок не спостерігалось. В 

наслідок реалізація всього необхідного функціоналу в новому програмному 

забезпеченні, а також в наслідок покращення швидкості передачі даних у веб–

середовищі старе програмне забезпечення було вилучено з пристрою. 
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 Розробка для пристрою КПЛ-32 була повністью протестована і 

налагодження.  Два екземпляри такого пристрою з новим програмним 

забезпеченням зараз працюють на двох енергетичних об’єктах нашої країни, і 

допомагають інженерам і пуско–налагоджувальникам відслідковувати значення 

величин, які передають пристрої телемеханіки передають. 

 Загалом, існують альтернативи технології WebSocket. Кожна технологія 

вирізняється по своєму. WebSocket – технологія яка закріпилась в світі розробки і 

яку будуть використовувати, тому що єдентичних реалізацій не існує. Всі 

технологія якими можна замінити WebSocket мають свої унікальності, але не одна 

не дає тих привілегій, які дає WebSocket. 

 Від вдалого вибору технології для передачі даних залежить ефективність 

реалізації серверного програмного забезпечення. Рекомендую підбирати 

технологію в залежності від вимог. Якщо обіг інформації не такий великий 

підійде використання технології AJAX. Якщо потрібне постійне з’єднання, 

можливість ініціювати відправку зі сторони сервера то підійде використання 

технології SSE. У випадку коли потрібно програмне забезпечення, в якому 

актуальність і час доставки даних дуже важливий, то технологія WebSocket 

підійде в самий раз.  
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