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мерзімді ортада таралуын зерттеудегі ғылыми қызығушылық жартылай өткізгіш материалдардың 

электрлік және жылулық қасиеттерінде акустикалық фонондардың рөліне байланысты. Фонон 

кристалдары кеңістіктегі дыбыс үшін мерзімді құрылымдардан мәліметтерді өңдеу немесе 

интегралды схемаларда жылу нондық реттеуге арналған нанометрлік құрылымдарға дейінгі кең 
ауқымды қамтиды. Мақалада фонон кристалдарындағы толқындардың таралуы қысқаша 

сипатталған, акустикалық бос орындардың пайда болуын талдау және диапазондағы алшақтықты 

құрудағы резонанстардың рөлі. Фондық ғылымда фонондық тыйым салынған аймақтарды қолдану 
және тыйым салынған аймақтың ені бар материалдарды жасау салалары сипатталған. Фонондық 

туындыларды талдау кезінде механикалық жүйелердегі толқындардың қозғалысы, электр 

желілеріндегі электр энергиясы және кристалдардағы электронды толқын функциясы үшін 

толқынды теңдеулердің ұқсастығы туралы қорытындылар жасалды. Жақсы сипаттамалары бар 
материалдарды жасау үшін жаңа қасиеттерді іздеу. 

Түйін сөздер: фонон, тыйым салынған аймақтар, мерзімді құрылымдар, дыбыстық толқын. 
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Hompysh Ardabek, Institute of Information and Computational Technologies SC MES RK, 

Kazahstan, ardabek@mail.ru. 
Abstract. The protection of confidential information, which is based on cryptographic protection, 

allows you to receive data related to open and ordinary orders that determine the sequence of their use. 

Methods of cryptographic protection of information are diverse depending on functional tasks. 
Cryptographic algorithms are being applied in an increasing number of devices to satisfy their high 

security requirements. Cryptographic encryption algorithm ModNPSS14 is another type of block 

cipher and designed by Institute of Information and Computational Technologies SC MES of Kazakhstan. 

The article examines the encryption algorithm ModNPSS14 using differential  cryptographic 
analysis. As part of the study, the transformation functions of the algorithm were analyzed separately and 

in aggregate, including binary addition – XOR, bit shift to the left by three digits, and S-box. Based on 

the results obtained, the cryptographic strength of the algorithm against the specified cryptographic 
attacks was evaluated. When evaluating, examples were given taking into account various small changes 

in the input data – pairs of plaintexts and the original key. The third part of the article discusses the 

implementation of one of the most important cryptographic properties of any encryption algorithm – the 
criterion of "avalanche effect". According to the results of the analysis, it was found that this algorithm 

satisfied the strict avalanche criterion when changing one input bit of plaintext or key. The article 

provides several examples for analysis. 

Keywords: encryption, linear and differential cryptanalysis, statistic cryptanalysis,  cryptographic 
strength. 
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Д. Дюсенбаев1, К. Алғазы1, Қ. Сақан1, А.Хомпыш1  

1ҚР БжҒМ ҒК, Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты, Қазақстан 

 

 «MODNPSS14» ШИФРЛАУ АЛГОРИТМІНЕ  

КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 
 

Аңдатпа. Аталған еңбекте «ModNPSS14» шифрлау алгоритміне сызықтық және 

дифференциалдық криптографиялық талдаулар жүргізілген. Жүргізілген талдау 

барысында осы алгоритмнің сызықтық және дифференциальдық криптоталдауларға 

төзімділік деңгейі анықталады.  Еңбекте шифрлау алгоритмінің биттік шашыратуы 

туралы да зерттеулер жүргізілген, бірнеше мысалдар келтірілген.  

Түйінді сөздер: Шифрлау, сызықтық криптоталдау, дифференциальдық 

криптоталдау, шифрлау алгоритмінің төзімділігі.  

 

Криптографиялық талдау – 

криптографиялық жүйенің сенімділігін 

бағалайды, шифрдың анализдік 

тұрақтылығын бағалаудағы немесе 

шифрды шешудегі әртүрлі айла-тәсілдер. 

Криптоталдаудың мақсаты – кілтті табу 

мүмкіндігі кілтті толық теру мүмкіндігінен 

жоғары немесе төмен екенін бағалау. 

Статистикалық криптоталдаудағы 

(сызықтық немесе дифференциалдық) 

статистикалық мәндер, S-box сызықтық 

емес түрлендіруге тікелей қатысты. 

Сондықтан, шифрды статистикалық 

бағалағанда, бағалауға алынған шифрдың 

кірісінен шығысына дейінгі аралықтағы 

шифрдың орындалу тізбегіне қатынасатын 

S-блоктардың санына қатысты 

статистикалық мән есептеледі, ол осы 

тізбек арқылы кілттердің кейбір 

элементтерін анықтау ықтималдылығын 

көрсетеді.  

Осы айтылғандарды тексеру үшін 

мәселені келесі екі есеп ретінде 

қарастырайық. Біріншіден шифрда 

қолдаңылатын әрбір фунция үшін жеке 

статистикалық талдаулар жүргізу. 

Екіншіден, бірінші есеп нәтижелерін есере 

отырып, алгоритмге бүтіндей талдау 

жасау, жоғарыдан бағалау арқылы бізге 

қажетті тізбекті анықтау мүмкіндігін 

қарастыру, яғни алгоритмге жасалған 

шабуылдың қандайда бір жағдайда кілт 

элементтерін анықтау мүмкіндігінің 

ықтималдылығы. 

«ModNPSS14» алгоритмінің 

жалпы схемасы 
Криптографиялық талдау 

жүргізуден бұрын алдымен «ModNPSS14» 

алгоритмінің құрылысын еске түсірейік. 

Төмендегі 1-суретте «ModNPSS14» 

алгоритмінің жұмыс істеу схемасы 

көрсетілген: 

Алгоритмның құрылысы Фейстель 

желісіне негізделген. Блоктың ұзындығы 

128 бит, олар 64 биттен екіге бөлініп, оң 

және сол жақ болып Фейстель желісінің 

ережесі бойынша жұмыс істейді. Желінің 

құрамында орындалатын функциялар: 

«XOR» биттік қосу амалы, «S-box» 

кездейсоқ алмастыру түрлендіруі, қадам 3 

бойынша циклді солға жылжыту 

опреациясы және «NPSS» позициялық 

емес санау жүйесі (ПЕСЖ).  
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1-сурет. «ModNPSS14» алгоритмінің жұмыс істеу схемасы 

Figure 1 - The scheme of algorithm "ModNPSS14" 

 

 «ModNPSS14» алгоритміне 

дифференциалдық криптоталдау 
Дифференциалдық криптоталдауды 

алгоритмге толық жүргізуден бұрын, 

алдымен алгоритмның құрамындағы әрбір 

алгоритмге жеке талдау жасайық және 

оның нәтижелерін ескере отырып, 

раундтар бойынша жүргізейік. Төмендегі 

сызықтық функциялар үшін 

дифференциалдық талдаудың 

ықтималдылығы 1-ге тең, яғни: 

- «XOR» биттік қосу амалы үшін 

, 

яғни XOR функциясының кірісіне бірдей 

мәндерді қосқаннан кірісінің айырымдары 

мен шығысының айырымдары өзгермейді; 

- «XOR» биттік қосу амалы үшін 

, яғни XOR функциясының кірісіне бірдей 

мәндерге еселеп артырғаннан кірісінің 

айырымдары мен шығысының 

айырымдары сонша мәнге еселеп артады; 

- қадам 3 бойынша солға циклді 

жылжыту үшін:  

 

 

 болды; 

- позициялық емес санау жүйесі үшін:  
 

,  
 

мұндағы, 

; 

Енді «S-box» түрлендіруіне талдау 

қарастырылады. Таңдалған «S-box» 
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алмастыруының талдау нәтижесіндегі 

айырымдардың кездесуі 2-ге және 4-ке тең. 

Әрбір кіріс айырымдарына сәйкес шығыс 

айырымдары 4 рет кездесуі ең үлкен 

ауытқуы болғандықтан, осы 

 ықтималдылығын аламыз.  

Дифференциалдық талдауды бір раунд 

үшін қарастырайық. Мысалға бір жұп 

ашық мәтінді қосқанда, фейстель желісінің 

сол жақ айырымдары 

0x0000000000000001-ге тең және оң жақ 

айырымдары 0x0000000000010000-ге тең 

болсын. Сол жақ бөлігі айырым 

байттарының алғашқы жетеуі нөл болса, 

онда «S-box» функциясының шығысында 

да алғашқы жеті байт нөл болады. Ал 

сегізінші байттың кірісі 0х01-ге тең 

болғандықтан, ең үлкен статистикалық мән 

4-ті қабылдау үшін шығысы 0хА1-ге тең 

болуы қажет (0x00000000000000A1). 

Схема бойынша сол жақ бөлігіне циклді 

солға жылжыту функциясынан кейін 

0x0000000000000508 мәніне ие болады. Оң 

жақ айырым үшін ПЕСЖ-ін ережесін 

ескерсек, онда 0x00000000 0000-ге 

тең болады.  

Осыдан шығатыны, бірінші раундтан 

кейінгі дифференциалдық талдау келесідей 

болады. Бірінші раундтан кейінгі ашық 

мәтін жұбының айырымына сәйкес 

шифрмәтіннің айырымының сол жақ бөлігі 

0x00000000 0000-ге 1 

ықтималдылықпен тең болады. Шифрмәтін 

жұбының айырымының оң жақ бөлігі 

0x0000000000000508-тің және 

0x00000000 0000-нің биттік 

қосындысына  ықтималдылықпен 

0x00000000 0508 мәніне тең. 

Екінші раунд үшін талдау жүргізейік. 

Екінші раунд кірісінің сол жақ бөлігі 

айырымы 0x00000000 0000-ге 1 

ықтималдылықпен тең болса, онда «S-box» 

түрлендіруінің шығысында 

0x00000000 0000-ге  

ықтималдылықпен тең болады. Осыған 

циклді солға жылжыту бойынша 

операцияны қолдансақ, 

0x000000 0000 болады. Оң жақ 

бөлігінің 0x00000000 0508 айырымы 

 ықтималдылықта болса, онда ПЕСЖ-

ден кейін 0x00000000 -ге  

ықтималдылықпен тең, ал мұңдағы  

 және  

. 

Екінші раунд шығысының сол жақ 

бөлігінің айырымы 

0x00000000 -ге  

ықтималдылықпен тең, ал оң жақ бөлігінің 

айырымы 0x000000 -ге  

ықтималдылықпен тең және мұндағы 

 . 

Үшінші раундтың кірісінің сол жақ 

бөлігінің айырымы екінші раундтың 

шығысының сол жақ бөлігінің айырымына 

тең, ал үшінші раундтың кірісінің оң жақ 

бөлігінің айырымы екінші раундтың 

шығысының оң жақ бөлігінің айырымына 

тең екендігі схемадан белгілі. 

Осы айтылғандарды ескере отырып, әрбір 

раундтағы шығысының ықтималдылығын 

ғана санайық, өйткені бізге бағалау үшін 

оның әрбір раундтағы статистикасы керек. 

1-суреттегі схемадан көргендей, 

статистикалық өзгеріс тек «S-box» 

түрлендіруінен өткенде және XOR 

функциясынан (сол және оң жақ бөліктерін 

қосқанда) өткенде ғана болады. 

Сондықтан, үшінші раундтың шығысының 

сол жақ айырымы  тең, ал оң жақ 

айырымы үшін «S-box»-тан және XOR-дан 

өткеннен кейін  болады. Дәл осылай 

тәртіппен төмендегі 1-кестедегі мәндерді 

ала аламыз: 
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1-кесте. Әрбір раундтығы кіріс және шығыс айырымдарының кілтті анықтаудағы 

бағалануы. 

Table 1 - Evaluation of each round input and output differences in the definition of the key. 
 

Раундтар № Сол жақ айырым ықтималдығы Оң жақ айырым ықтималдығы 

1 
кіріс 1 1 

шығыс 1  

2 
Кіріс 1  
Шығыс   

3 
Кіріс   
Шығыс   

4 
Кіріс   
Шығыс   

5 
Кіріс   
Шығыс   

6 
Кіріс   
Шығыс   

7 
Кіріс   
Шығыс   

8 
Кіріс   
шығыс   

 

Берілген кілт пен ашық мәтін 

жұптарының айырымдарына қатысты 

сәйкесінше шифрмәтін жұптарының 

айырымдарын мысалдар арқылы 

бақылайық. 

1-мысал. Кілт екі бөліктен тұрады, 

бірінші 128 бит немесе 16 байт (біздің 

мысалда он алтылық санау жүйесінде 

берілген), ал екінші бөлігі ондық санау 

жүйесінде берілген 16 дәрежелі 

келтірілмейтін көпмүшеліктердің нөмерін 

көрсетеді. 

Кілттің бірінші бөлігі: b8 7f 0b 39 b8 

7f 0b 39 b8 7f 0b 39 b8 7f 0b 39 

Кілттің екінші бөлігі 

(Келтірілмейтін көпмүшеліктердің 

индекстері): 23 453 2135 171 

Берілген 16 байтты кілттен раундты 

кілттер төмендегідей шартпен алынады: 

1. Кілттің барлық байттары «S-

box»-тан өткізіледі: 
 

. 
 

2. LT деп аталатын сызықтық 

түрлендіруі орындау үшін 16 байтты кілтті 

4x4 өлшемді матрица ретінде өрнектеледі: 
 

 
 

2.1.  Келесі раундтың кілттерін 

табу үшін, матрицаның элементтерін 

циклді түрде барлық жол бойынша бір 

айналым жасаймыз: 

 

 
 

2.2. Келесі раундтың кілттерін 

табу үшін, матрицаның элементтерін 

циклді түрде барлық баған бойынша бір 

айналым жасаймыз: 
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Осы түрлендірулерден кейін төмендегідей раундтық кілттер аламыз: 
 

b8 7f 0b 39 b8 7f 0b 39 b8 7f 0b 39 b8 7f 0b 39 

f7 2d 4b 70 43 b1 27 30 e9 73 15 90 3c d4 0c c0 

1b db 92 27 72 2d 8b dd 9a 52 fa 38 4a 22 b7 52 

b1 8a c1 75 57 b0 8c 56 d7 7c d1 df 80 dd a3 9b 

d2 97 03 d1 ce 64 68 cc 45 2d ab e2 0e d2 b7 14 

b0 65 85 84 2d 25 cd e4 b6 ce 78 84 c2 8d fa 06 
 

Берілген нөмір бойынша 

келтірілмейтін көпмүшеліктердің 

коөффициенттерін аламыз: 
 

10000000111000111 

10001110101010011 

11000011000011001 

10000101110010001  

Алынған раундтық кілттердің 

алғашқы 16 байты және соңғы 16 байты 

сәйкесінше алгоритмнің басында және 

соңында биттік қосатын кілттер. Ортаңғы 

16 байттық кілттің әр тобын екіге бөліп, 

ПЕСЖ-сінде қолданылатын кілт ретінде 

пайдаланамыз. 
 
 

f72d 4b70 43b1 2730 e973 1590 3cd4 0cc0 

1bdb 9227 722d 8bdd 9a52 fa38 4a22 b752 

b18a c175 57b0 8c56 d77c d1df 80dd a39b 

d297 03d1 ce64 68cc 452d abe2 0ed2 b714 

 

Төмендегі мысалдарда әртүрлі 

ашық мәтіннің жұптары және оған сәйкес 

шифрмәтін жұптарының айырымы 

көрсетілген: 
 

1): 

1-ші ашық мәтін: 81 75 4b 8c 67 1b e3 06 ad ee 86 fc 52 17 4d cd 

2-ші ашық мәтін: 81 75 4b 8c 67 1b e3 06 ad ee 86 fc 52 17 4d cc 
 

Осыған сәйкес шифрмәтін жұптарының айырымы:  
 

00 00 42 af d0 83 73 9f 00 00 3b fa f7 6d 06 5f 
 

Берілген ашық мәтін жұптарының 

айырымдарына сәйкес алгоритмнің әрбір 

жұмыс істеу қадамындағы айырымдары 

көрсетілген:    

Кілттің бірінші және екінші бөліктері: 
 

b8 7f 0b 39 b8 7f 0b 39 b8 7f 0b 39 b8 7f 0b 39 

23 453 2135 171 - келтірілмейтін көпмүшеліктердің индекстері 
 

Ашық мәтін жұбы: 
 

81 75 4b 8c 67 1b e3 06 ad ee 86 fc 52 17 4d cd 

81 75 4b 8c 67 1b e3 06 ad ee 86 fc 52 17 4d cc 

 

1-раунд. 1-қадам. Ашық мәтін 

жұбының айырымы: 

сол жақ айырымы    оң жақ айырымы 

2-қадам. Оң жақ айырымы, олар 

әрқайсысы 16 биттен тұратын 4 айырым: 
00 00 00 01 

3-қадам. S-box-тан өткен сол жақ 

айырымы: 00 00 00 00 00 00 00 00 

4-қадам. Солға циклдік 

жылжытудан кейін: 00 00 00 00 00 00 00 00 

5-қадам. ПЕСЖ түрлендіруінен 

алынған айырым: 00 00 00 2730 

Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

схемада осы айырымды қабылдайды: 00 00 

00 2730 

Келесі Фейстель желісіндегі  оң жақ 

бөлігінің айырымы 4-қадамнан шыққан 

айырымға 5-қадамнан шыққан айырымды 
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биттік қосқанда шығады, сонда: 00 00 00 

2730 

2-раунд: Фейстел желісінің сол 

жағы үшін: 

«S-box»-тан өткеннен шыққан 

айырым: 00 00 00 00 00 00 9c 33  

Циклдық жылжытудан кейінгі 

айырым: 00 00 00 00 00 04 e1 98  

Фейстел желісінің оң жағы үшін: 

ПЕСЖ түрлендіруінен алынған 

айырым: 00 00 00 86b0 

Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 00 

86b0 

Фейстель желісіндегі оң жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 04 

6728. 

3-раунд: Фейстел желісінің сол 

жағы үшін: 

«S-box»-тан өткеннен шыққан 

айырым: 00 00 00 00 00 00 18 82  

Циклдық жылжытудан кейінгі 

айырым: 00 00 00 00 00 00 c4 10  

Фейстел желісінің оң жағы үшін: 

ПЕСЖ түрлендіруінен алынған 

айырым: 00 00 4ead 5b64 

Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 4ead 

5b64 

Фейстель желісіндегі оң жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 4ead 

9f74 

4-раунд: Фейстел желісінің сол 

жағы үшін: 

«S-box»-тан өткеннен шыққан 

айырым: 00 00 00 00 0f 43 28 39  

Циклдық жылжытудан кейінгі 

айырым: 00 00 00 00 7a 19 41 c8  

Фейстел желісінің оң жағы үшін: 

ПЕСЖ түрлендіруінен алынған 

айырым: 00 00 0800 e9aa 

Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 0800 

e9aa 

Фейстель желісіндегі оң жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды:   00 00 7219 

a862 

5-раунд: Фейстел желісінің сол 

жағы үшін: 

«S-box»-тан өткеннен шыққан 

айырым: 00 00 00 00 02 00 96 74  

Циклдық жылжытудан кейінгі 

айырым: 00 00 00 00 10 04 b3 a0  

Фейстел желісінің оң жағы үшін: 

ПЕСЖ түрлендіруінен алынған 

айырым: 00 00 c02c 9b6e 

Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 c02c 

9b6e 

Фейстель желісіндегі оң жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 d028 

28ce 

6-раунд: Фейстел желісінің сол 

жағы үшін: 

«S-box»-тан өткеннен шыққан 

айырым: 00 00 00 00 b9 9f 60 f5  

Циклдық жылжытудан кейінгі 

айырым: 00 00 00 05 cc fb 07 a8  

Фейстел желісінің оң жағы үшін: 

ПЕСЖ түрлендіруінен алынған 

айырым: 00 00 59e6 4404 

Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 00 59e6 

4404 

Фейстель желісіндегі оң жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 05 951d 

43ac 

7-раунд: Фейстел желісінің сол 

жағы үшін: 

«S-box»-тан өткеннен шыққан 

айырым: 00 00 00 00 d4 b7 d1 b7  

Циклдық жылжытудан кейінгі 

айырым: 00 00 00 06 a5 be 8d b8  

Фейстел желісінің оң жағы үшін: 

ПЕСЖ түрлендіруінен алынған 

айырым: 00 0c95 aacf 9b01 

Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды:00 0c95 aacf 

9b01 

Фейстель желісіндегі оң жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 0c93 f71 

16b9 

8-раунд: Фейстел желісінің сол 

жағы үшін: 

«S-box»-тан өткеннен шыққан 

айырым: 00 00 0f 2a a4 fd ce b8  

Циклдық жылжытудан кейінгі 

айырым: 00 00 79 55 27 ee 75 c0 

Фейстел желісінің оң жағы үшін: 

ПЕСЖ түрлендіруінен алынған 

айырым: 00 42af d083 739f 
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Фейстель желісіндегі сол жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды:00 42af 

d083 739f 

Фейстель желісіндегі оң жақ бөлігі 

мына айырымды қабылдайды: 00 3bfa f76d 

065f 

Раундтар соңында алынған айырым 

мына түрде болады:  

 
00 00 42 af d0 83 73 9f 00 00 3b fa f7 6d 06 5f 
 

Қорытынды. Жүргізілген 

дифференциалдық криптоталдаулар 

нәтижесі бойынша аталған «ModNPSS14» 

шифрлау алгоритмі осы талдаулауға 

төзімдігі жоғары екендігі көрсетілді. 

Алдағы уақытта ортаңғы раундтық 

кілттердің екі байттық бөліктерінің 

(жұмыс негіздеріне сәйкес келетін кілттер) 

мәндерінің барлығы 0-ге тең болмауы 

шартын есептеулер жүргізу барысында 

қадағалап отыруымыз қажет. Ал, 0-ге тең 

болып қалған жағдайда, бұл кілт шарт 

орындалғанға дейін қайта есептеу жалғаса 

береді.  
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Аннотация. В статье проведено исследование алгоритма шифрования «ModNPSS14» 

методами дифференциального и линейного криптографического анализа. В ходе работы функции 

преобразования алгоритма: битовое сложение – «XOR», битовый сдвиг влево на три разряда и S-

блок были анализированы по отдельности и в совокупности с другими. На основе полученных 
результатов произведена оценка криптостойкости алгоритма к указанным криптографичеким 

атакам. При оценке приведены примеры с учетом различных малых изменений входных данных – 

пар открытых текстов и первоначального ключа. В третьей части статьи рассмотрено выполнение 
одного из важных криптографических свойств любого алгоритма шифрования – критерия 

«лавинного эффекта». По итогам анализа установлено, что данный алгоритм удовлетворяет 

строгому лавинному критерию при изменении одного входного бита открытого текста или ключа. 

Ключевые слова: шифрование, линейный и дифференциальный криптоанализ,  
статистический криптоанализ, критерий лавинного эффекта, криптографическая стойкость 

алгоритма.  
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Absytract. This article discusses Cisco Systems, which is the world leader in manufacturing 
systems for building data networks. With the help of Cisco equipment, we build a secure we connect the 

system to IP telephony. Cisco Unified Communication Manager This hardware and software system 

provides reliability and allows you to configure many parameters, such as call forwarding or voice menu.  

The main system capabilities of Cisco CallManager are as flexible options for setting up a 
numbering plan and routing rules for phone calls, creating different numbering plans for different groups 

of devices, restricting access of specified devices to certain phone numbers, creating call distribution 

groups, automatic selection of alternative phone connection routes. Using the Cisco Call Manager IP 
telephony telephone exchanges, telephony functionality is significantly expanded, internal 

communications are improved in the company, telephone equipment administration is simplified, 

expansion and modernization of the telephone network is simplified, operating costs, long-distance and 

international calls, travel expenses The VPN server is also very affordable and has a fast video 
connection, and multimedia conferencing. Cisco Unified Communication Manager (CallManager) - 

designed more for large networks of up to 30,000 subscribers. This hardware and software system ensures 

reliability of operation and allows you to configure many parameters, such as call forwarding or voice 
menu. There is also a “lightweight” express version intended rather for small offices.  

Of the benefits of Cisco CallManager, first of all, we should mention the famous Cisco technical 

support. With the help of Cisco IP telephony services, you can clearly see which features and functions, 
as well as how many subscribers, can connect to the head office. With an appropriate level of service 

contract, any problem, starting with tuning questions and ending with the failed equipment, will be solved 

almost instantly. Therefore, Cisco CallManager is suitable for companies willing to pay a lot of money, 

but also to receive the highest quality of service. 
Key words: Cisco Systems , CallManager, Cisco AVVID, digital communication, subscriber, IP 

- telephony, VPN, telephone network. 
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