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ДОСТУПУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ КРРТ 

Анотація. У статті проведено аналіз стану мережі Львівської філії 
КРРТ, існуючого обладнання. Проаналізовано сучасні технології, розроблено  
засоби аналізу стану мережі передачі даних і забезпечення абонентського 
доступу до інформації. На основі аналізу стану мережі Львівської філії КРРТ 
виявлено проблемні ланки мережі та запропоновано шляхи та перелік 
обладнання для удосконалення її функціонування. Проведено відповідні 
розрахунки та аналіз трафіку. 

Ключові слова: мережа передачі даних, протокол TCP/IP, 
телекомутаційне обладнання 

Надійна мережева інфраструктура є фундаментом для успішного 
розвитку бізнесу сучасного підприємства, незалежно від масштабу і роду 
діяльності. Основною тенденцією розвитку сучасних корпоративних 
інформаційних систем є централізація обчислювальних ресурсів з 
можливістю доступу до них з будь-якої територіально-віддаленої точки. 
Для реалізації даної архітектури, необхідно побудувати надійну, безпечну 
та продуктивну мережу, що охоплює всі віддалені підрозділи. Саме таку 
структуру має Львівська філія Концерну РРТ. 

Проведений аналіз технологій абонентського доступу (табл.1) до 
мереж передачі даних показує, що сьогодні існують три основні технології 
які можуть знайти застосування у мережі Львівської філії КРРТ. Однак, 
кожна технологія, з точки зору практичного застосування у філії має певні 
переваги і властиві їй недоліки.  Систематизація їх наведена у таблиці. 

Аналіз виробничих процесів Львівської філії КРРТ дозволяє 
сформулювати ряд особливостей, які необхідно враховувати при створенні 
систем передачі даних абонентського доступу, а саме:  

• бажано застосовувати технології, що забезпечують 
оперативність та простоту розгортання; 

• апаратні засоби системи при цьому, повинні бути максимально 
простими для забезпечення низької вартості; 

• виробничі підрозділи мають значну територіальну 
розосередженість. 
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Таблиця 1 – Аналіз технологій систем передачі даних для 
забезпечення абонентського доступу до мережі 

Технологія передачі даних Критерій  вибору 
технології  Проводова Оптоволоконна Безпроводова 
Специфікація 10Base-T 

100Base-TX 
1000Base-T 

1000Base-CX 

10Base-F 
100Base-FX 
1000Base-X 

1000Base-LX 

ІЕЕЕ 802.11а 
ІЕЕЕ 802.11b 
ІЕЕЕ802.11g 
IEEE 802.11n 

Підтримка стеку 
протоколів 
TCP/IP 

так так так 

Складність 
реалізації 

низька висока висока 

Складність 
розгортання 

висока висока низька 

Вартість 
комутаційного 
обладнання 

низька висока середня 

Вартість мереж 
доступу 

висока висока низька 

Відстань 
передачі даних 

середня висока низька 

 
Усім цим вимогам з точки зору створення каналу абонентського 

доступу не відповідає якась одна технологія. Суттєвою перевагою сьогодні 
у використанні будь-якої є доступність відповідного обладнання для 
побудови мереж.  

Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що створення 
засобів абонентського доступу до мережі передачі даних необхідно 
розглядати у кожному конкретному випадку окремо. Крім того, у багатьох 
випадках застосування певної технології неможливе у зв’язку з фізичними 
обмеженнями та територіальним розташуванням.   

Як показав аналіз, сьогодні у Концерні РРТ діє внутрішня мережа 
передачі даних, яка дозволяє вирішувати питання забезпечення роботи та 
розвитку Системи комплексної автоматизації господарської діяльності з 
консолідованим обліком та звітністю, забезпечує поступове впровадження 
системи диспетчеризації та моніторингу об'єктів Концерну РРТ і перехід 
на додаткові телекомунікаційні сервіси.  

Львівська філія Концерну РРТ є структурним підрозділом Концерну 
РРТ, а її мережа (рис.1) є цілісною системою радіорелейних мереж, 
супутникових станцій, передавальних засобів для контролю 
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розповсюдження телепрограм і радіопрограм у м.Львові і Львівській 
області.  

 

 
Рисунок 1 –  Аналіз сучасного стану мереж Львівської філії  

Концерну РРТ 
 
Вказана мережа побудована за топологію типу зірка, у центрі якої 

знаходиться комутаційне обладнання дирекції Львівської філії Концерну 
РРТ. На його серверах  зосереджено усі інформаційні та мережеві ресурси. 
До обладнання дирекції Концерну РРТ за допомогою каналів доступу 
під’єднано підрозділи ЛФ Концерну РРТ.   

У табл.2 наведено результати аналізу типів каналів передачі даних  
мережі Львівської філії Концерну РРТ. Видно, що основну частину 
складають ВОЛЗ та РРЛ. 

Створення та розвиток мережі передачі даних Львівської філії 
Концерну РРТ почався із появою на ринку персональних комп’ютерів ІВМ 
РС, які були об’єднані в дирекції філії у першу локальну комп’ютерну 
мережу за допомогою комутатора за топологією «зірка».  

У зв’язку із необхідністю підключення та об’єднання комп’ютерних 
мереж з віддаленими об'єктами Львівської філії КРРТ для обміну 
службовими даними виникла проблема удосконалення. Згодом було 
створену нову мережу обміну даними із центром обміну даними, Інтернет-
шлюзом та поштовим сервером у дирекції філії та зв’язками за допомогою 
VPN-тунелів із віддаленими об’єктами підприємства.  Однак, у зв’язку з 
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впровадженням цифрового телебачення стандарту DVB-T2 у існуючу 
мережу потрібно було інтегрувати нову техніку та створювати засоби 
візуального контролю за обладнанням, до чого дана комп’ютерна система 
була не готова.  

 
Таблиця 2 – Аналіз типів каналів передачі даних  мереж  

Львівської філії Концерну РРТ 
Тип каналу зв'язку Протяжність, км Процентне 

співвідношення, % 
Вита пара 8 1,29 

ВОЛЗ (власна) 20,5 3,30 
ВОЛЗ (оренда) 326 52,45 

РРЛ 195 31,38 
Wi-Fi 72 11,58 

Загалом: 621,5 100 
 
В мережі налічується близько 10 серверів, конфігурація яких 

напряму залежить від поставленої задачі – поштовий сервер, Log-сервер, 
сервери мультикастних та юнікастних потоків передачі даних та інші.  
Мережа передачі даних та засоби абонентського доступу Львівської філії 
КРРТ побудовані переважно на мережевому обладнанні таких компаній 
виробників мережевого обладнання як Cisco та Mikrotik. 

Cisco Systems — світовий лідер у галузі мережевих технологій. 
Головні причини використання даного обладнання є: 

а) висока продуктивність (яка досягається за допомогою внутрішніх 
технологій та протоколів маршрутизації OSPF, IGRP, IGMP snooping, …); 

б) модульна архітектура (яка легко та швидко дозволяє 
розширювати мережу передачі даних); 

в) апаратна підтримка засобів забезпечення захисту (за допомогою 
резервування мережі, контролю доступу в мережу (NAC), забезпечення 
реєстрації подій та застосуванню внутрішніх криптографічних стандартів 
VPN-IPSec); 

г) можливість використання технології передачі електроенергії по 
мережах Ethernet (PoE використовується для впровадження IP-телефонії). 

Фірма Mikrotīkls Ltd відомий у всьому світі латвійський виробник 
обладнання для комп'ютерних мереж. Компанія розробляє і продає 
проводове та безпроводове мережеве обладнання, зокрема 
маршрутизатори, мережеві комутатори (свічі), точки доступу, а також 
програмне забезпечення – операційні системи та допоміжне ПЗ. Головні 
причини використання даного обладнання є: 

а) різноманітні функціональні можливості; 
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б) стабільність та надійність роботи обладнання; 
в) можливість масштабування обладнання; 
г) ціна. 
Обладнання забезпечує передачу потоків даних з швидкістю до 2 

Гбіт/с у центрі і до, як мінімум, 512 кбіт/с на рівні доступу абонентів.  
Аналіз дозволяє зробити висновок, що мережа передачі даних 

Львівської філії КРРТ і відповідні засоби доступу побудована на 
комутаційному обладнанні компаній-виробників мережевого обладнання 
– Cisco та Mikrotik, які при правильних внутрішніх налаштуваннях 
створюють високонадійну, захищену, відмовостійку мережу побудовану із 
застосуванням VLAN, що при необхідності дозволяє перебудувати мережу 
передачі даних з необхідними параметрами  без фізичного переміщення 
пристроїв. 

У зв’язку зі значною розрізненістю технологій, що використовуються 
сучасна мережа є розгалуженою і різноманітною, що вимагає постійного 
моніторингу її стану і стану засобів абонентського доступу кожного 
окремого виробничого підрозділу Львівської філії КРРТ. 

З метою адміністрування та візуального контролю обладнання, у 
процесі експлуатації мережі підприємства нами запропоновано 
використання системи моніторингу в режимі реального часу мережі 
передачі даних Львівської філії КРРТ, для чого проведено пошук та аналіз 
необхідних засобів.  

Виходячи з аналізу мережевого обладнання, яке використовується на 
Львівській філії КРРТ запропоновано використовувати наступні програмні 
засоби моніторингу та аналізу: Cisco Network Assistant (CNA) та Algorius Net 
Viewer.  

Основними чинниками вибору Системи мережевого керування Cisco 
Network Assistant (CNA) для аналізу мережі Львівської філії Концерну РРТ є 
повна сумісність із обладнанням компанії Cisco, що використовується на 
підприємстві, забезпечення детального виявлення і вирішення проблем у 
функціонуванні мережі, отримання звітів по обладнанню, можливість 
оновлення ПЗ, а також можливість безкоштовного використання цього 
мережевого аналізатора. 

Для забезпечення ефективного пошуку збоїв в роботі та аналізу 
роботи в програмному засобі CNA нами було створено мережеву карту 
обладнання Cisco на Львівській філії КРРТ (рис.2). Її створено за 
допомогою детального сканування пристроїв з операційною системою 
Cisco IOS в заданому діапазоні IP-адрес. При цьому, забезпечується 
можливість спрощеного конфігурування обладнання на базі ОС Cisco IOS за 
допомогою графічного інтерфейсу програми CNA, можливість отримання 
повідомлень про події що відбуваються, а також, забезпечення оновлення 
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ПЗ мережевого обладнання на базі OC Cisco IOS - це і комутатори від 2 
рівня і маршрутизатори. 

 

 
Рисунок 2 –  Створена мережева карта обладнання Львівської філії  

Концерну РРТ у Cisco Network Assistant (CNA) 
 
Дана система управління мережею дає можливість аналізувати 

комп’ютерну мережу за допомогою різноманітних діагностичних тестів та 
звітів в режимі реального часу для інвентаризації, аналізу стану 
обладнання і статистики списку управління доступом ACL  (рис.3). Засоби 
моніторингу забезпечують аналіз (рис.4) використання смуги 
пропускання та QoS графік вхідних-вихідних юнікастних та мультикастних 
пакетів за пріоритетами CoS. 

 

 
Рисунок 3 –  Дані моніторингу обладнання Львівської філії  КРРТ  

 
Забезпечення такого моніторингу у реальному часі дозволяє 

оперативно виявляти проблемні ділянки мережі, аналізувати «слабкі» 
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місця і надавати практичні та обґрунтовані рекомендації щодо 
вдосконалення окремих визначених фрагментів мережі. 

 

 
Рисунок 4 – Дані моніторингу смуги пропускання мережі  

 
Повна топологія мережі передачі даних Львівської філії КРРТ (рис.5) 

була нами створена у дизайнері карт телекомунікаційної мережі Algorius 
Net Viewer шляхом повної інвентаризації мережевого обладнання, каналів 
зв’язку та їх різновидів для забезпечення належного контролю за усією 
мережею передачі даних ЛФ КРРТ. 

 

 
Рисунок 5 –  Карта телекомунікаційної мережі Львівської філії  КРРТ  

у Algorius Net Viewer  
 
Algorius Net Viewer – ефективний і зручний інструмент для 

візуалізації, адміністрування, моніторингу та інвентаризації комп’ютерної 
мережі довільного рівня. Використання створеної інтерактивної карти дає 
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можливість оперативно визначати по Львівській філії активність 
обладнання, визначати стан каналу зв’язку його стабільність та 
навантаження, а також показувати інформацію та повний звіт про 
використання конкретного обладнання чи групи обладнання і заносити її 
на Log-сервер підприємства. 

Такий підхід дозволяє оперативно аналізувати нашу мережу передачі 
даних і надавати рекомендації щодо усунення збоїв, аварій, впливу 
погодних факторів. 

На вищенаведених слайдах, показано структуру мережі 
абонентського доступу ЛФ КРРТ у CNA та ANV, аналіз яких показує, що у 
певні моменти часу зростає навантаження на пропускну здатність каналу 
зв’язку на певних фрагментах і, в результаті, не забезпечується 
стабільність передачі потоків трансляції радіопрограм, мультикастних 
телевізійних програм IPTV та внутрішньомережевого контенту.  

Для забезпечення зменшення впливу цих факторів сьогодні 
необхідне  ввелення адміністратором відповідної політики, яка описується 
правилами QoS (англ. Quality of service, укр. Якість обслуговування), у 
широкому значенні — якість послуг, які надає комунікаційна мережа. QoS є 
необхідним для пакетних мереж, які використовуються для сервісів 
працюючих у режимі реального часу, насамперед VoIP. Мережеві 
протоколи, які обслуговують сервіси реального часу є чутливими до якості 
обслуговування, а саме до втрати пакетів даних, затримок у передачі 
пакетів та нерівномірності цих затримок). Однак, необхідність у 
застосуванні цих правил, вказує на існування проблем із шириною каналу 
на окремих фрагментах мережі.  

З метою вдосконалення доступу до мережі і усунення вказаних 
обмежень на основі проведеного аналізу доступних технологій 
модернізації абонентського доступу, територіального розміщення об’єктів 
РРС-3 смт. Підбуж і РРС-4 м. Турка та їх особливостей, нами запропоновано 
рішення для удосконалення  абонентського доступу виробничого 
підрозділу РРС-4 в м.Турка до мережі передачі даних Львівської філії КРРТ.  

Пропонується застосування дальнобійних мостових систем для 
передачі даних, що працюють на частоті 5 ГГц на базі обладнання фірми 
Ubiquiti, а саме: промислових точок доступу Ubiquiti Rocket M5 та 
направлених антен  Ubiquiti RocketDish 5G-30. 

Професійний діапазон 5 ГГц, абсолютно вільний від перешкод, 
створюваних аматорським Wi-Fi обладнанням, адже практично всі 
звичайні безпровідні модеми, роутери та інші пристрої працюють у 
діапазоні 2,4 ГГц. 

Пряма відстань між даними об’єктами – 29 км. Враховуючи специфіку 
рельєфу даного регіону (об’єкти РРС3 (смт.Підбуж), РРС4 (м.Турка) – 
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вважаються гірськими об’єктами) – будівництво ВОЛЗ – є не раціональним 
та дорогим. 

Два комплекти Ubiquiti RocketDish 5G і Rocket M5 здатні 
підтримувати безпроводовий канал зв’язку на відстані до 50 км, з 
пропускною здатністю каналу близько 150 Мбіт/с. 

 

 
Рисунок 6 – Рівень сигналу по трасі 

 
Проведено необхідний розрахунок якісних показників проектованої 

цифрової лінії зв’язку, а саме, профіль прольоту ЦЛЗ та радіус мінімальної 
зони Френеля, мінімально допустимий множник послаблення ЦЛЗ, 
стійкість роботи лінії та норми на показники помилок у цифровому тракті, 
які виконано згідно вимог КНД 45-074-97 «Системи передавання цифрові. 
Норми на параметри основного цифрового каналу і цифрових трактів 
первинної мережі зв'язку України». 

Візуалізацію результатів розрахунків показано на рис.6-8. Їх 
виконано на базі проведених розрахунків з використанням програмного 
комплексу RadioMobile з додатковим модулем карт RM-Pass, що дозволяє 
візуалізувати результати на рельєфі розрахованої ділянки.  
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Рисунок 7 – Переріз  траси  

 

 
Рисунок 8 – Розподіл інтенсивності сигналу 

 
Отже, проведені розрахунки доводять працездатність мережі та 

створеного цифрового каналу зв’язку. а побудова вказаної цифрової лінії 
зв’язку вирішить завдання абонентського доступу підрозділу Львівської 
філії КРРТ та дозволить зекономити витрати на отримання ліцензії за 
користування радіочастотним ресурсом України, що станом на сьогодні є 
не дешевим та  забезпечує економічну доцільність проекту. 
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Висновки 
• проведено аналіз та систематизацію сучасних технологій та 

відповідних засобів передачі даних; показано, що кожна технологія, з 
точки зору її практичного застосування у мережі Львівської філії КРРТ, має 
певні переваги і властиві їй недоліки;  

• проведено аналіз каналів передачі даних та 
телекомунікаційного обладнання мережі Львівської філії КРРТ;  

• виконано аналіз засобів моніторингу та аналізу параметрів 
функціонування мережі передачі даних та засобів абонентського доступу 
філії; 

• розроблено програмні компоненти для онлайн моніторингу 
існуючої мережі передачі даних та телекомунікаційного обладнання 
Львівської філії Концерну РРТ; 

• проведений аналіз результатів онлайн моніторингу дозволив 
виявити фрагменти мережі, що потребують удосконалення з метою 
підвищення пропускної спроможності та надійності функціонування; 

• на основі проведеного аналізу запропоновано шляхи 
модернізації фрагменту мережі передачі даних для удосконалення 
абонентського доступу, вибрано обладнання і виконано необхідні 
розрахунки. 

 
Одержано 27.12.2016 

 
 


