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1. Вимiрювання параметрiв, значения яких використовуються для розрахунку 
показникiв доступностi та повноцiнностi падания послуг передачi даних та доступу до 
мережi Iнтернет 

1.1 Порядок вимiрювань 

Вимiрювання параметрiв, значения яких використовуються для розрахунку показникiв 
доступностi та повноцiнностi надання послуги iз доступу до Iнтернету здiйснювалось 
методом тестових контрольних викликiв. 

Вимiрювання параметрiв виконувалось сертифiкованим вимiрювальним приладом типу 
Measurement Instrument JУУ-МNIЗЗ (надалi - Прилад) шляхом встановлення тестових 
сеансiв на тестовий сервер, що знаходиться на технiчному майданчику Державного 
пiдприемства «Украi"нський державний центр радiочастот» (надалi- сервер УДЦР). 

Прилад було пiд'еднано через зовнiшнiй роз 'ем з типом iнтерфейсу Rj-45 до мережi 
передачi даних оператора шляхом пiд'еднання до порту комутатора та наданнi статичноi" 
внутрiшньо1 адреси пiд час конфiгурування Ethemet-aдaптepa припаду. 

Вимiрювання проводилися з 11:56 02.10.2018 року до 03:11 03.10.2018 року. За час 
проведения вимiрювання було проведено 1000 тестових сеансiв. 

Тестовi сеанси на сервер УДЦР здiйснювались через мережеве обладнання з IР

адресою 194.50.254.10, яке належить оператору. 

Вимiрювання виконувались вiдповiдно до рекомендацiй ETSI (€вропейського 

iнституту стандартiв у сферi телекомунiкацiй) EG 202 057-1 (2008-07), EG 202 057-4 (2008-
05), EG 202 009-2 (2007-01) та галузевого стандарту Украi"ни СОУ 61 -34620942-011:2012, 
затвердженого наказом Адмiнiстрацii" Держспецзв'язку вiд 12.09.2012 № 517 (11адалi - СОУ 
61 - 34620942 - 011 :2012). 

1.2.Результати вимiрювань 

Пiд час випробування якосп телекомунiкацiйно1 послуги (11адалi - ЯТП) 

здiйснювалося вимiрювання наступних параметрiв: 

для показникiв, якi характеризують доступнiсть послуг iз доступу до Iнтернету: 
✓ «Вiдсоток успiшних реестрацiй в мережi для послуг iз доступу до Iнтернет (Q11p.,J»: 

NyctLPM - кiлькiсть успiшних спроб реестрацii" в мережi за перiод 
випробування; 
Ncnp_PM - загальна кiлькiсть спроб реестрацi1 в мережi за перiод 
випробування; 

✓ «Вiдсоток вiдмов для послуг iз доступу до Iнтернету (Q,;t>..J» : 
Тнедост - сукупний час, протягом якого мережа передач~ даних е 

недоступною; 

Т,ипр - тривалiсть перiоду випробування; . 
✓ «Вiдсоток реестрацiй, якi вiдповiдають нормам за часом реестрацii" в мереж~ для 

послуг iз доступу до Iнтернету (Qчщ)» : 
Т"1,к - час реестрацii" в мережi; 
N"618 - кiлькiсть реестрацiй , якi вiдповiдають нормам за часом ресстрацiУ в 
мереж~; 

~ ,,.n,,..- з на кiлькiсть реестрацiй, зроблених за перiод випробування ; 

. ~.018р. ~ / ~~/~ ---,;;;, /?' ~~ 
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T,unp - тривалiсть перiоду випробування; 

для показникiв, якi характеризують повноцiннiсть надання послуг: 
✓ «Вiдсоток незадовiльних з ' еднань за швидкiстю передавання даних для послуг iз 

доступу до Iнтернету (Qнзш,J» : 
Rш,_лд - швидкiсть передавання даних; 

Nне1_ш, - кiлькiсть випадкiв, коли послуга, що надаеться споживачевi, не 
вiдповiдае встановленим нормам за швидкiстю передавання даних; 

Nнад_посл - загальна кiлькiсть наданих послуг (встановлених з ' еднань, 

сеансiв, переданих файлiв); 
T,unp - тривалiсть перiоду випробування; 

✓ «Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз доступу до Iнтернету 
(Тпер)» 

lприйн_пак - момент прийняття вiдповiдi на повiдомлення запиту луни (Echo 
Response); 
t,iдпр_па,г момент вiдправлення повiдомлення запиту луни (Echo Request). 

Вимiрювання параметрiв значения яких використовуються для розрахунку показникiв 
доступностi та повноцiнностi падания послуги iз доступу до Iнтернету виконувалось 
Приладом автоматично. Результати вимiрювання протягом зазначеного перiоду зведенi до 
Таблицi 1.1, Таблицi 1.2, Таблицi 1.3, Таблицi 1.4 та Таблицi 1.5 вiдповiдно. 

Таблиця 1.1 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 
показника «Вiдсоток успiшних реестрацiй в мережi для послуг iз доступу до Iнтернет (Qпр,.,)» 

Параметри , що вимiрюються Назва показника 

Загальна кiлькiсть спроб Кiлькiсть успiшних спроб «Вiдсоток успiшних 
реестрацi'i в мережi за реестрацi'i в мережi за реестрацiй в мережi для 
перiод випробування перiод випробування послуг iз доступу до lнтернет 

(Nспр....РМ} (Nусп_рм) (Qпрм}» 

1 2 3 

1000 1000 100,00 % 

Таблиця 1.2 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 
показника «Вiдсоток вiдмов для послуг iз доступу до Iнтернету (Q.;a.J» 

Параметри, що вимiрюються Назва показника 

Тривал iсть перiоду 
Сукупний час, протягом 

«Вiдсоток вiдмов для послуг 
випробування 

якого мережа передачi 
iз доступу до lнтернету 

(Т,uпр) , (год.:хв. :с) 
даних е недоступною 

(Qе/дм}» 
(Тн~т) , (год.:хв.:с) 

1 2 3 

15:14:39 0:00:00 0,00% 
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Таблиця 1.3 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 
показника «Вiдсоток реестрацiй, якi вiдповiдають нормам за часом реестрацii' в мережi для 
послуг iз доступу до Iнтернету (Q"13.)» 

Параметри, що вимiрюються ** Наэва показника 

«Вiдсоток 

реестрацiй, я кi 
Кiлькiсть реестрацiй, Загальна кiлькiсть вiдповiдають 

Нормований час якi вiдповiдають реестрацiй, 
реестрацi)' у мережi нормам за часом 

нормам за часом 

зроблених за nepioд 
(Тнпрм) * реестрацiт в мережi 

реестрацi'i в мережi 
випробування (N,кпе) 

(N"o,e) 
для послуг iз 
ДОСТУПУ ДО 

lнтернетv (Q"o,nJ» 
1 1 з 4 

1000 не бiльше як 30 с 1000 100,00 

Примiтка: 

• - рiоень показника (параметра), остановлен и!-\ ЦОВЗ (наказ Адмiнiстрацii Держспецзо'язку оiд 28.12.2012 № 803. 
Заресстрооано о Мiнюстi 21.01.2013 за N 135/22667); 

•• - параметр «Час ресстрацii' о мережi (Т ..,.,,)» оимiрюсrься пiд час кожfюrо тестового сеансу та додасrься до: 
«загuлыюi' кiлькостi ресстрацil-\, зроблених за перiод оипробуоання (N,к~.J» ; 
«кiлькостi ресстрацin, якi оiдповiдають нормам за часом ресстрацii' n мережi (N.,,.))) у вишщку 

вiдпооiдностi 1-\oro значения оимоrам зазначеним о колонцi 2 Таблицi 1.3. 

Таблиця 1.4 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 

показника «Вiдсоток незадовiльних з' Е:днань за швидкiстю передавання даних для послуг iз 

доступу до Iнтернету (Qюш,J» 

Параметри, що вимiрюються ** Назва показника 

Кiлькiсть випадкiв, 

Загальна кiлькiсть 
коли послуга, що 

«Вiдсоток 

наданих послуг Нормований рiвень 
надаеться 

незадовiльних 
споживачевi , не Напрямок ( встановлених швидкостi 

вiдповiдае 
з'еднань за швидкiстю 

тестування з'еднань, сеансiв , передавання даних 
встановленим нормам 

передавання даних 

переданих файлiв) (Rнршп) * 
за швидкiстю 

для послуг iз доступу 

(Nнаt,...11осл) 
передавання даних 

до lнтернету (QнзшrJ» 

(Nu~ шq) 

1 2 з 4 

Завантаження 1000 
не менше нiж 

о 0,00 
даних 56 кбiт/с 

Вiдвантаження 1000 
не менше нiж 

о 0,00 
даних 56 кбiт/с 

Прим/тки: 
• - рiвень показника (параметра), ncтait00J1e11иn ЦОВЗ (наказ Адмiнiстрацi'i Держспецзо'язку 11 iд 28.12.2012 № !ЮЗ. 

Заресстрооано в Мiнюстi 21.01 .2013 за N 135/22667); 
•• - параметр «Швидкiсть передавання даних (R,..._,щ)» оимiрюсrься пiд час кожноr-о 1'С(,-Гоно1 ·u сеансу n 1 

додасrься до: 

Протокол N~ 65-

~ 

«заrальноУ кiлькостi наданих послуr (осто11овле1шх з'с,ц11а111,. ce1111cio. 11ередш111х ф11nJ1i11) (N.,,,J_~..,,-J»; 
«кiлькостi випnдкiв, коли послуrо, що над11сrьс11 спожио11че1Ji, не вiдпооiдuс останоопе111~м 11орм11м за 
шоидкiстю передаоа~11111 доних (N.,._,...)» у оипrщку 11еоiд11ооiд11остi lloro з1ш•1е111111 шшun1м 

зазначеним в кононцi 2 Табницi 1.4. 

18р. 
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Таблиця 1.5 - Результати вимiрювання параметрiв, що використовуються для розрахунку 
показника «Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз доступу до Iнтернету 

(Тпер)» 

Показник «Час эатримки (час передавання в один бiк) 
для послуг iэ доступу до lнтернету (Т""" »*,мс 

Мiнiмальне значення (Т.,,,_.,,;н}, мс Максимальне значення (Т.,,, макс}, мс Середн& эначення (Тщ_щ), мс 

1 2 3 

11,5 320 13,0045 

Примiтка: 
• - рiвень nоказника (параметра), не встановлений ЦОВЗ (наказ Aдмiнicтpauii Держсnеuзв'язку вiд 28.12.20 12 № 

803. Заресстровано в Мiнюстi 21 .01 .2013 за N 135/22667); 
Показник «Час затримки (час nередавання в один бiк) для послуг iз доступу до lнтернету (Т ,щ,)» розраховусrься на 

основi вимiрюваних параметрiв «Момент приl\няпя вiдповiдi на повiдомлення запиту луни (Echo Response) (1.рмин_пок)» та 
«Момент вiдправлення повiдомлення запиту луни (Echo Request) (t,;,,.,_,.,,,,)» пiд час кожного тестового сеансу. 

Мiнiмальне, максимальне та середнс значения показника «Час затримки (час передавання в один бiк) для nocлyr iз 
доступу до lнтернету (Т ,.,,,)» розраховусrься за перiод виконання вимiрювання параметрiв (для всiх тестових сеансiв). 

1 .1 . 0 18р. 5 
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1.3 Розрахунок показникiв якостi телекомунiкащиноi послуги, якi характерюують 
повноцiннiсть та доступнiсть падания послуги iз досrупу до Iнтернел 

Вiдповiдно до (-3) Таблицi 2 наказу Адмiнiстрацii' Держспецзв'язку вiд 28.12.201 2 № 
803, зареестрованого в Мiнюстi 21 .01 .2013 за N 135/22667 резу ль тати спостережень повиннi 
забезпечувати вiдносну точнiсть не менше 20 % з рiвнем довiри не менше 80 %. 

При здiйсненнi вимiрювання параметрiв якостi з кiнцевого обладнання споживачiв 
телекомунiкацiйних послуг або з точки пiд'еднання кiнцевого обладнання споживачiв до 
телекомунiкацiйного мережi результати спостережень повиннi забезпечувати вiдносну 
точнiсть не менше 60 % з рiвнем довiри не менше 80 %. 

А тому, враховуючи вищесказане, мiнiмальна кiлькiсть сеансiв, необхiдна для 
спостереження при обранiй точностi оцiнювання - 60 % та рiвнi довiри 95 % буде складати 
203 сеаиси вiдповiдно до (Б. 5) ДОДА ТКУ Б СОУ 61 - 34620942 - О 11 :2012. 

Вiдповiдно до Б.5 ДОДА ТКУ Б СОУ 61 - 34620942 - О 11:2012 загальна кiлькiсть 
сеансiв виконаних пiд час спостереження може бути вищою нiж 203 сеанси, що, в свою 

чергу, забезпечить пiдвищення рiвня точностi вимiрювання та, як наслiдок, додаткових 

витрат. 

За перiод випробування було здiйснено 1000 тестових сеансiв, що вiдповiдае 
вiдноснiй точностi оцiнки 27,0 % . 

Розрахунок показникiв ЯТП, якi характеризують повноцiннiсть та доступнiсть 
надання послуги iз доступу до Iнтернету здiйснювався програмним забезпеченням Приладу 
на основi вимiряних параметрiв автоматично, вiдповiдно до пунктiв 7.3 .1.1.1, 7.3 .1.1.2, 
7.3.1.2.2, 7.3.2.1.2 та 7.3.2 .1.3 СОУ 61-34620942-011:2012 вiдповiдно. 

Результати розрахунку показникiв ЯТП, якi характеризують повноцiннiсть та 

доступнiсть надання послуги iз доступу до Iнтернету приведенi в колонцi 3 Таблицi 1.1, 
Таблицi 1.2, колонцi 4 Таблицi 1.3, Таблицi 1.4 та колонках 1, 2, 3 Таблицi 1.5 вiдповiдно. 

В Таблицi 1.5 приведено мiнiмальне, максимальне та середне значения показника 
«Час затримки (час передавання в один бiк) для послуг iз доступу до Iнтернету ( Т11ер)» за 

перiод виконання вимiрювання параметрiв (для всiх тестових сеансiв). 

Узагальненi результати розрахунку показникiв ЯТП, якi характеризують 

повноцiннiсть та доступнiсть надання послуги iз доступу до Iнтернету зведенi до Таблицi 2.1. 
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1. Результати розрахунку показникiв ЯШ, якi характеризують 
повноцiннiсть та доступнiсть надання послуги iз доступу до Iнтернету 

Таблиця 2.1 - Результати розрахунку показникiв ЯТП, якi характеризують повноцiннiсть та 
. . Iн 

доступюсть надання послуги 1з доступу до тернету 

Назва показника 
Нормований 

Вимоги до 
Фактичнi Висновок про 

(параметру) 
рiвень значення 

показникiв 
значення вiдповiднiсть 

параметра показникiв вимогам НПА 

1 2 3 4 5 
1. Показники, якi характеризують 

доступнiсть послуг iз передачi даних та 
доступу до lнтернету 

1.1. Вiдсоток успiwних реестрацiй у 

мережi (log-in) ( «Qnoм») для: 

- послуг передачi даних; не менше 90% 

- доступу до /нтернету не менше 90% 100,00% вiдповiда& 

1.2. Вiдсоток 
послуг iз: 

вiдмов ( «Qе/дм») для 

- передачi даних; не бiльше 10% 

- доступу до /нтернету не бiльше 10% 0,00% вiдповiда& 

1.3. Вiдсоток реестрацiй, якi 
вiдповiдають нормам за часом 

реестрацii в мережi («Q"838») , для послуг 
iз: 

- передачi даних; не бiльше 30 с не менше 90% 

- доступу до lнтернету не бiльше 30 с не менше 90% 100,00% вiдповiда& 

2. Показники, якi характеризують 
повноцiннiсть надання послуг 
2.1. Вiдсоток незадовiльних з'еднань за 

швидкiстю передачi даних («Qн3wn») для 
послуr iз: 

- передачi даних; 
не менше 56 

не бiльше 10% ~ 56 Кбiт/с вiдповiда& 
Кбiт/с 

- доступу до lнтернету 
не менше 56 

не бiльше 10% 0,00% вiдповiда& 
Кбiт/с 

2.2. Час затримки (час передачi в один 
бiк) ( << Tneo») для послуг iз: 

- передачi даних; не встановлено 

- доступу до lнтернету: 

- (Т ,.,,._м1.); 23 -
не встановлено 

- (Т ,.,,._.......,.); 320 -
- (Тпq, щ) 13,0045 -
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Вuсновки: - За результатами проведених вимiрювань параметрiв якостi 

Додатки: 

послуг передачi даних та доступу до Iнтернет на мережi оператора ПП 
«ЦИФРОВI КОМУШКАЦii>► встановлено, що в перiод проведения 
вимiрювання, показники: 

- «Вiдсоток успiшних рее:страцiй в мережi для послуг iз доступу 
до Iнтернет (Qnp..J» вiдповiдас; 

- «Вiдсоток вiдмов для послуг iз доступу до Iнтернету (Q.;д_.J» 
вiдповiдас; 

- «Вiдсоток рее:страцш, якi вiдповiдають нормам за часо:-.1 

рее:страцii в мережi для послуг iз доступу до Iнтернету (Qчщ)» вiдповiдас; 

- «Вiдсоток незадовiльних з 'е:днань за швидкiстю передавання 

даних для послуг iз доступу до Iнтернету (flюш,J» вiдповiдас 

встановленим рiвням якостi послуrи iз доступу до Iнтернету, що 

затвердженi наказом Адмiнiстрацii Держспецзв' язку вiд 28.12.2012 № 803. 

1. Загальний звiт приладу Measurement Instrument JУУ-МNIЗЗ результатiв розрахунку 
показникiв якостi послуги iз доступу до Iнтернету на 1 арк. 

2. Витяг iз детального звiту приладу Measurement Instrument JУУ-МNIЗЗ результатiв 
вимiрювання параметрiв якостi послуrи iз доступу до Iнтернету на 1 арк. 

3. Графiк швидкостi передачi даних (завантаження та вiдвантаження) на 1 cтopiнni 
4. Графiк часових характеристик мережi передачi даних (затримки, джитер та час 

реестрацii в мережi) на 1 сторiнцi. 

Протокол складено на 12 (дванадцяти) аркушах у 4 примiрниках. 

Голова кoмicii: 

Члени кoмicii: 

04.10.2018 

04.10.2018 

04.10.2018 ~ 

3 протоколом ознайомлений та примiрник 
~ 

/ -
Директор -'": 
ПП «ЦИФРОВI КОМУНIКАЦII» d'I. 1~1~ 

(даI;!)_ ' 

Протокол № 65-2893-IТ/ХР вiд 04. 10.201 8р. 

М.В . Чолушкiн 

М.М. Яки..,1енко 

В.М. Загребенюк 
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Додаток 1 
Загальний звiт приладу Measurement lnstrument JУУ-МNIЗЗ результатiв розрахунку показникiв якостi послути iз доступу до Iнтернету 

ПП «ЦИФРОВI 

Назва оператора KOMYHIKAЦI.I» 

lнженер, який провiв вимiрювання Овчиннiков Д. М . 

Сервер, на який проводилися вимiрювання Server SB Odesa 

Дата та час початку вимiрювання 02.10.2018 11:56 

Дата та час закiнчення вимiрювання 03.10.2018 3:11 

Кiлькiсть проведених вимiрювань 1000 

Нормованi Всього Вiдсоток 

Успiшнi реестрацii у мережi 1000 1000 100 

В iдмови мережi 0:00:00 15:14:39 о 

В iдповiдають нормам за часом реестрацii в мережi 1000 1000 100 

Незадовiльнi з 'еднання за швидкiстю передачi да них (завантаження) о 1000 о 

Незадовiл ьнi з 'еднання за швидкiстю передач i да них (вiдвантаження) о 1000 о 

018р. 

~ 
~ 



Вит 
• , - - - - - --· • J •• .., ........... т }-'~-> J , .......... ., uжн•Hl-'<VDaпnл. нс11л:1мс;1р11::1 >I.KUCTI ПОСЛ"ГИ 13 доступу до lнтернету 

Швидкiсть 

м 1 
Додаток2 

JУУ-МNIЗЗ 

Час завантаження Швидкiсть Середня Мiнiмальна Втрата 

ре€страцii (бiт на вiдвантаження затримка Jitter затримка Максимальна пакетiв 
Дата та час в мережi секунду) (бiт на секунду) (мс) (мс) (мс) затримка (мс) {%) IP клi€нта IP сервера 

02.10.2018 11:56 00:06,8 9437352 9253683 26 165 24 191 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 11:57 00:06,8 9436184 9017754 26 224 24 250 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 11:58 00:06,6 9436184 9227469 27 228 24 255 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 11:59 00:06,2 9121996 9279898 25 93 24 118 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 12:00 00:06,4 9436184 9306112 25 75 24 100 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 12:01 00:06,3 9435534 9253683 24 24 24 48 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 12:01 00:06,3 9437576 9306112 28 84 24 112 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 12:02 00:06,5 9436184 9332326 28 363 24 391 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 12:03 00:06,2 9016292 9332326 24 45 24 69 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 12:04 00:06,6 9331648 9279898 25 117 24 142 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

02.10.2018 12:05 00:12,1 9331064 9253683 25 125 24 150 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:01 00:06,7 9436954 9410970 29 249 23 278 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:02 00:06,0 9436184 9489613 31 339 24 370 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:02 00:06,3 9437104 9279898 32 432 24 464 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:03 00:06,2 9436768 9358541 32 259 24 291 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:04 00:06,3 9331648 9306112 25 120 24 145 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:05 00:06,1 9436184 9306112 32 349 24 381 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03 .10.2018 3:06 00:06,6 9436530 9227469 27 178 24 205 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:07 00:06,0 9435600 9306112 25 100 24 125 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:08 00:06,4 9436184 9332326 24 21 24 45 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:09 00:10,3 9331900 9358541 28 418 24 446 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:10 00:06,5 9437076 9279898 30 570 23 600 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

03.10.2018 3:11 00:06,2 9331064 9148826 30 194 24 224 О 194.50.254.10 85.238.104.207 

.- 0~ 

у 
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Додаток 3 
Графiк швидкостi передачi даних (завантаження та вiдвантаження) 

111 Гр•Ф•км n•~~i• waiwcocтeй 
а х 

~nd 

; 51: 827 
■Тестоп J888ИТ'U(II041nTtCТ08e .,ДUНТ8ХР4Н_. ~rri1if1i~~ J~ ~ . ~,~A~f~~ч(~V,)"fv~~ 

7 б'\2 662 1 

5 :-os ~96 

3 еJб 331 

, ;о;: ,е~ 

с 

~;_ •:J 2:J1B 11 .56 30 02102018 ~ .59.25 02.1:J.2018 18{)2 21 0210 2018 21.05:17 03.10.2018 C:vS:13 03.10 ; 
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Додаток4 

111 '\ Гр•фiосм часоаих nар•м~• 
Графiк часових характеристик мережi передачi даних (затримки, джитер та час реестрацii" в мережi) 

1:11 х 

~ 
61~ ■ 31тримо (м<) 8 Jitter (о,,с) 

.:за 

355 1 1 1 -

2t.L \ , Н 'rll-lc· -1·11 Н· Н 1 1 НН -4 -~1 -а.-

12: l~JJ!Uf 2:'::~: ~ .:=.JL.-; . , , . . , . . . . . . . . . . , . . . 
1 j1 .~J 1 ~-1,.:[--- .. 
~ПУ:~. , ru, 
1 , 1:~.. ·~;, \•. 5- • i"' ! 

02.102018 '1:55:30 с2.1-,2:)1а 1.i:59:25 02.102v1в 1а:02:21 02.10.2018 21:(Б:17 03.10.201В C:CS:13 03.10~ 

Legend 

157:)2 
■ Чк ре«JРац,1 о r,epe,od (мс) 

1L4L9 

121:?б 

9;43 

7690 

~ 
543; 1 • • - 1 .... • • ' ' "' ... - • - , 11' • ' • - - • , • • • • -... - • 1 • • - 1 ... 1 , 

02 1:).2018 11':б 30 :,2.10.2010 ~ :5;:25 02.1·~.2018 18:02:21 02.10 2018 21:05:17 03.10.2018 0:08:13 оэ.10 ; 

1 8р. 
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