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ВСТУП 

 

Сьогодні обчислювальні мережі розвиваються досить швидко. Розрив між 

глобальними і локальними мережами постійно скорочується в основному за 

рахунок появи високошвидкісних територіальних каналів зв’язку, які не 

поступаються якістю кабельним системам локальних мереж.  

Основною технологією з’єднання у мережах є технологія Ethernet. Під цим 

терміном ховається цілий спектр різних технологій. У найбільш широкому змісті 

під Ethernet операторського класу розуміють як послуги Ethernet, так і технології, 

за допомогою яких організуються ці послуги. У ці технології входить 

удосконалена версія Ethernet, а також MPLS і технологи первинних мереж. 

Технологія Ethernet розроблялася як технологія локальних мереж, і 

донедавна мережі цього класу й були одною областю її застосування. Однак 

безперечний успіх Ethernet у локальних мережах, де вона витиснула всі інші 

технології, привів до ідеї про використання цієї технології у глобальних мережах. 

Кмпїютерна мережа несе в собі багато потенційних можливостей а також 

прискорення виробничого процесу. Це дозволяє нам приймати мережі до 

розробки й активно застосовувати їх на практиці. Рішення питаннь з побудови 

мережі на базі програмного й технологічного комплексу який відповідає сучасним 

технічним вимогам, з визначенням зростаючих потреб і подальшим розвитком 

мережі у зв’язку з виникненням новіших технічних та програмних засобів 

дозволить нам позитивно взяти учать у сучасному ринку мереж доступу. 

В даній дипломній роботі досліджені можливі варіанти рішень для 

побудови оптимальної мережі у м. Бобровиця та забезпечення високошвидкісним 

трафіком користувачів. Серед них: 

1) сучасні технології доступу до глобальної комп'ютерної мережі Internet 

вибір обладнання та розробка структурної схему його комутації; 

2) організований захист інформації всередині мережі; 

3) розроблена система відмовостійкості; 
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1. ЗАГАЛЬНА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТОПОЛОГІЇ, СФЕРИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ДАННОЇ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАННИХ 

 

 

Комп'ютерні мережі - це сукупність персональних компїютерів, 

розподілених на території і з’єднанних для спільного використання деяких 

ресурсів[1]. 

Головна мета об'єднання у мережу обчислювальних пристроїв це надання 

доступу до різних інформаційних ресурсів багатьом користувачам, розподіленим 

по цих комп'ютерах, і їх спільного використання. Широта території впливу - 

важлива характеристика для усіх комп'ютерних мереж. Широта охоплення 

визначаться взаємної віддаленістю комп'ютерів, що складають мережу, і, отже, 

впливає на технологічні рішення, обрані при побудові мережі. 

Комп'ютерні мережі доступу це результатом революції на інформаційному 

полі, які утворили основний засіб комунікації. По всьому миру іде об'єднання 

комп'ютерів у спільну мережу, що обгрунтовано такими причинами, як 

прискорення передачі інформації та повідомлень, швидкий обмін інформацією 

між серверами, обробка і передача повідомлень, беспосередньо на робочому 

місця, а також миттєвий доступ до будь-якої інформації незалежно від 

розташування, обмін інформацією між серверами різних фірм-виробників, 

використовучих різне програмне забезпечення. 

 

1.1 Види та особливості мереж передачі данних 

 

Сучасні мережі доступу розділяють за територіальною ознакою: 

1) Локальні мережі (або LAN). До них відносять мережі у яких комп'ютери 

розташовані на невеликих територіях (до 2000 м). Наприклад, локальною 

мережою є мережа малого підприємства, яке розташовано в декількох будівлях. 

Для побудови LAN використовують дорогі технології через, що забезпечує 
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високу швидкість роботи мережі та обмвну інформацією між комп'ютерами; 

2) Глобальні мережі (або WAN) - побудовані за допомогою комутованих 

або маршрутизованих каналів попередніх мереж або побудована з використанням 

наземних та супутникових ліній зв'язку). До них відносяться мережі, задача яких 

складається з об'єднання комп'ютерів і локальних мереж, розташованих а великій 

відстані один від одного. В глобальних мережах часто використовуються вже 

здійснені лінії зв’язку, які не призначені для побудови мереж доступу через великі 

затрати на побудову нових високоякісних ліній зв'язку на великі відстоні. Через 

це швидкість передачі даних в глобальних мережах значно нижче, ніж в 

локальних. Саме при побудові глобальних мереж були вперше запропоновані і 

відпрацьовані основні ідеї і концепцій сучасних комп’ютерних мереж. Такі, 

наприклад, як багаторівнева побудова комунікаційних протоколів, технологія 

комутації пакетів, маршрутизація пакетів у різнорідних мережах [2]; 

3) Регіональні мережі (MAN). Ці мережі доступу побудовані в межах одного 

регіону. Кожна мережа долучається до глобальної мережі але специфікацією від 

глобальної мережі не відрізняється. Для побудови регіональних мереж 

використовують якісні канали та лінії зв'язку, які дозволяють прискорювати 

взаємодію на досить високих швидкостях порівнюючи з глобальними мережами. 

Мережу доступу провайдера ми відносимо до третього типу; 

Одною з важливих відмінностей між мережами доступу є їх топологія. Під 

топологією розуміють взаємне розташування вузлів мережі відносно один одного. 

Комп'ютери, свитчи, концентратори, маршрутизатори та точки відносяться до 

вузлів мережі в. 

Топологія - це комутація фізичних з’єднань між вузлами мережі. Від типу 

топології, яку використовує провайдер, залежать характеристики мережі. вибір 

топології може впливати на: 

1) на модель мережевого обладнання, яке необхідно у цьому випадку; 

2) на технологічні можливості мережевого обладнання; 

3) на резервування пропускної здатності для розширення мережі; 

4) на засоби управління мережею. 
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Існують наступні види топологій: кільце, шина, зірка, решітка. Інші є 

комбінаціями цих топологій. Це змішані або гібридні. 

Шина. На мережі з топологією шини використовують лінійний моноканал 

передачі даних, з термінаторами (спеціальні заглушки) на кінцях. Вони необхідні 

для погасіння сигналу. 

 

 

Рисунок 1.1. – Шинна топологія 

 

недолікі шинної топології: 

1) передані по кабелю данні доступні всім підключеним пристроям; 

2) через пошкодження шини перестає функціонувати вся мережа. 

Кільце - у цій топології кожен пристрій з'єднаний з двома іншими сусідами 

за допомогою ліній зв'язку: він отримує інформацію, та передає її іншому, 

здійснює механізм передачі: дані послідовно передаються від одного комп'ютера 

до наступного, доки не досягнуть необхідного комп'ютера. 

 

 

Рисунок 1.2. – Кільцева топологія 

 

Топології "кільце" має ті ж нідоліки, що і топологія "шина": 

1) неконтролюєма загальнодоступність даних; 

2) відсутність резерва передачі данних. 

Зірка - це топологія мережі доступу з окремим центром, який може 

називатись мережевим концентратором, до якого підключаються всі інші пристої. 



13 

 

Від стану цього концентратора залежить функціональність мережі. У топології 

"зірка" не зарезервовано з’єднання комп'ютерів в мережі. Є можливість 

відокремлення загальнодоступних даних, та також підвищується відмовостійкість 

до пошкоджень каналів зв’язку 

 

 

Рисунок 1.3. – Топологія типу "зірка" 

 

Топологія дерева - ця мережева топологія схожа на зіркову, але в цій мережі 

окремі мережеві пристрої можуть працювати з данними тільки з одним основним 

мережевим пристроєм в напрямку до центрального мережевого пристрою (рис. 

1.4). В класичній топології «зірка» окремі мережеві пристрої ізольовані від мережі 

внаслідок наявності лише одного зв'язку (гілки). У випадку аварії на лінії у мережі 

з топологією дерева відключиться уся гілка починаючи з проблемного пристою. 

Проведений один канал зв’язку допристрою, який є коренем дерева. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Топологія дерева 

 

Змішана (гібридна) топологія - це з’єднання декількох або більшої кількості 
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топологій мереж(рис. 1.5). Існують випадки, коли дві об'єднані схожі мережеві 

топології не змінюють характер топології мережі отже не створюють гібридної 

топології мережі. Тому гібридна топологія мережі виникає тільки, коли дві 

сполучені мережі з основними топологіями створюють у результаті мережу, 

зтопологією, що не є жодною з основних топологій. Наприклад, дві мережі із 

зірковою топологією утворюють мережу з продвинутою гібридною топологією 

при об'єднанні. Також гібридна топологія мережі з’являється при сполученні 

мереж з різними основними видами топологій. 

 

 

Рисунок1.5. – Змішана топологія 

 

У порівнянні з основними видами топологій змішана топологія має більшу 

надійність. Несправність одного з компонентів мережі в звичайно не впливатиме 

на загальну працездатність мережі. В роботі використано змішану топологію 

через поєднянная переваг надійності та економічності використання. 

 

1.2 Технологія з’єднання між мережевим обладнанням 

 

Одночасно забезпечити найкращі параметри всіх характеристик кабелю 
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неможливо. Це основна складність при виборі відповідного типу кабелю. 

Коаксіальний кабель будується з цільного або крученого центрального 

провідника, надійно оточеним шаром діелектрика. Також присутній провідний 

шар металевого обплетення та алюмінієвої фольги, або їх комбінації щільно 

оточує діелектрик і виконує роботу як екран проти наведень. Зовнішню оболонку 

кабелю утворює загальний ізолюючий шар. 

Коаксіальний кабель використовується у різних системах та каналах 

передачі даних: без модуляції сигналу і з наявністю модуляції. З модуляційним 

сигналом випадку цифровий канал використовується в такому стані, в якому він 

приходить з ПК, і передається по кабелю на прийомну станцію. Кабель 

використовує один канал передачі данних зі швидкістю до 10 Мбіт / с і 

максимальний радіус прокладки до 2000 м. У іншому випадку цифровий з 

наявністю модуляції сигнал перетворюють в аналоговий без модуляції і 

направляють його на необхідну станцію, де він перетворюється на цифровий. 

Перетворення сигналу наявністю модуляції виконується модемом; кожна станція 

повинна мати свій модем. Цей спосіб передачі без наявності модуляції є 

багатоканальним). Цей способом можна передавати звуки, повідомлення, 

відеосигнали та різноманітні дані. Довжина кабелю з’днання може досягати 50 

км. 

Оптоволоконний кабель існує як більш новітня технологія, яку 

використовуюсь в мережах. Інформацію передає світловий промінь, з яким 

відбувається модулювання і він приймає форму сигналу. Оптичні волокна 

знаходять призначення як середовище передачі данних на волоконно-оптичних 

телекомунікаційних мережах доступу різних рівнів: від основних 

міжконтинентальних магістралей до окремих домашніх комп'ютерних мереж. 

Застосуються оптичні волокна для ліній зв'язку через те, що оптичне волокно 

надійно забезпечує високу захищеність від втручання та несанкціонованого 

доступу, а завдяки низькому затуханню сигналу в каналі зв’язку при передачі 

інформації можлива на великі відстані і здійснений спосіб оперувати з високими 

та стабільними швидкостями передачі.  
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У 2006-го року досягнули стабільна частота модуляції 111 ГГц [3] [4], коли 

швидкості 10 і 40 Гбіт / с признані вже стандартними швидкостями передачі 

данних по одному каналу оптоволоконного каналу. Волокно може передавати 

Терабіти в секунду. У 2008 року була встановлено швидкість 10,72 Тбит / с , а до 

2012 - 20 Тбіт / с [3] [4]. Останній рекорд швидкості - 255 Тбіт / с. До недоліків 

оптоволоконного кабелю ми віднесемо велику вартість, а також складність 

обслуговування. 

У магістральних лініях прагнуть, щоб регенераційні ділянки лінії вийшли 

максимально довгими. Цо дозволяє зменшити число ретрансляторів і знизити 

вартість обслуговування лінії. [5] 

Радіохвилі використовують для передачі данних у середовищах в 

бездротових локальних мережах доступу або для зв'язку між локальними 

мережами. Максимальна відстань між станціями досягає 200-300 м, або відстань 

прямої видимості. Можлива швидкість передачі даних - до 2 Мбіт / с. 

Бездротові локальні мережі розробляються як перспективний напрямок 

розвитку комп'ютерних мереж доступу. До їх переваг віднесемо простоту і 

мобільність. Відсутні проблеми з прокладкою і монтажем кабельних з'єднань, - 

досить встановити інтерфейсні плати на робочі станції, і мережа готова до роботи. 

Вита пара - це кабель, може бути екранованим і неекранованим, виконаний 

у форматі скрученої пари проводів. Екранований кабель набагато стійкіший до 

електромагнітних перешкод. Тип з’єднання Вита пара найкращє підходить для 

малих відстанєй. Недоліками даного кабелю вважаємо високий коефіцієнт 

загасання сигналу та підвищена чутливість до електромагнітних перешкод. Через 

це максимальна відстань можлива між активними пристроями в локальної мережі 

доступу при використанні витої пари складає не більше 100 м. 

Основні категорії: 

1. 10BASE-T , 100BASE-T4 Ethernet - 4-парний кабель, використовується 

при побудові телефонних і локальних мереж 10BASE-T, підтримує швидкість 

стабільної передачі даних до 10 Мбіт / с або 100 Мбіт / с за технологією 

100BASE-T4 на відстані не далі 100 метрів [6] .Відповідає вимогам стандарту 
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IEEE 802.3 На відміну від попередніх двох. Використовується зараз в основному 

для телефонних ліній. 

2. Fast Ethernet (100BASE-TX), Gigabit Ethernet (1000BASE-T) - 4-парний 

кабель, використовується при прокладені локальних мереж 10BASE-T , 100BASE-

TX і 1000BASE-T а також для прокладки телефонних ліній, може підтримувати 

стабільну швидкість передачі даних до 100 Мбіт / с при застосуванні 2 пар і до 

1000 Мбіт / с при застосуванні 4 пар. 

Порівняльні характеристики ліній зв'язку представлені в табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 Характеристики ліній зв'язку 

Тип лінії зв'язку 
Швидкість, 

Мбіт / с 
Завадостійкість 

Радіохвилі До 2 Низька 

Коаксіальний 

кабель 
До 10 Висока 

Кручена пара 10-1000 Низька 

Оптоволоконний 

кабель 
Більше 200 Найкраща 

 

1.2.1 Аналіз технологій FTTx та PON. 

 

 Технологію передачі інформації за допомогою світла практикували 

ще у стародавні часи, але тільки з набуттям прогресу ця ідея почала реалізовувати 

свій потенціал. Напівпровідникові лазери а також волоконні світловоди з 

невеликим загасанням були винайдені в середині 70-х років XX століття. Перші 

лазери для ВОЛЗ мали довжину хвилі випромінювання 0,85 мкм, що визначало 

перше вікно прозорості волокна, але були неефективними. ВОЛЗ показали 

переваги перед мідними проводами, але загасання сигналу значно обмежувало 

очікуванні відстані, а багатомодовість не забезпечувала належної швидкості. Ще 
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однією проблемою в перших ВОЛЗ була тимчасова дисперсія проходження 

оптичного сигналу по волоконному тракту, що не дозволяло досягти очікуваних 

результатів. Через це перші волоконні багатомодові світловоди зі східчастим 

профілем показника заломлення мали смугу пропускання не більше 20 МГц. 

Розробка багатомодових волоконних світловодів з градієнтним профілем 

показника заломлення дозволила подолати цю проблему, забезпечив збільшення 

смуги пропускання до 160 МГц. 

Наступним етапом розвитку ВОЛЗ стало збільшення дальності передачі 

інформації шляхом зниження загасання оптичного сигналу в волоконному тракті. 

Розробка прийомо-передавальної апаратури, що працює в другому спектральному 

діапазоні , або вікні (1,3 мкм), дозволила знизити загасання в багатомодових 

волокнах з 3 дБ/км (0,85 мкм) до 1 дБ/км (1,3 мкм). У багатомодових волокон 

одночасно підвищилася до 500 МГц смуга пропускання. 

Подальший розвиток ВОЛЗ, що був спрямований на підвищення швидкості 

та дальності зв’язку, пов'язано з розробкою одномодових волокон. 

Використання оптичних підсилювачів можна вважати наступним етапом 

розвитку ВОЛЗ. Вони дозволили помітно збільшити дальність та завадостійкість 

передачі. ВОЛЗ з оптичними підсилювачами (ОУ) і волокном G.653 

забезпечували стабільну передачу корисної інформації зі швидкостями до 40 

Гбіт/с на відстань більше ста кілометрів. (DWDM і HDWDM), в свою чергу, 

вимагає вирішення ряду фундаментальних питань. 

Проблема чотирихвильового змішання. Найбільш ефективне рішення 

побудови ВОЛЗ зі спектральним ущільненням це значне збільшення числа 

каналів. Але при великій дальності передачі з’являється ефект чотирихвильового 

змішування, коли в спектрі сигналу з'являються зайві складові, перехресні 

перешкоди. Для зменшення впливу четырехволнового змішування були 

розроблені волокна з ненульовою зміщеною дисперсією (G. 655) і технологія 

компенсації хроматичної дисперсії. 

Крім спеціальних оптичних волокон для DWDM-систем були винайдені 

високостабільні лазери з вузькою спектральної лінією, а також спектральні 
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мультиплексори/демультиплексоры. Цей цикл робіт зажадав значного просування 

у фізиці і технології лазерів і інтегрально-оптичних схем. Подальший розвиток 

ВОЛЗ йшов шляхом збільшення числа порівняно "низькошвидкісних" (кілька 

Гбіт/с) каналів в DWDM - і HDWDM-системах та подальшого збільшення 

швидкості передачі інформації в інформаційному оптичному каналі. 

Останнім часом увага приділяється не тільки високошвидкісним 

магістральним ВОЛЗ, але і локальним системам типу FTTx та PON, що 

призводить до підвищення швидкостей та комфорту роботи у звичайних 

користувачів. 

 На даному етапі розвитку міської інфраструктури складно уявити собі 

житлові або офісні приміщення, у яких немає підключення до мережі інтернет. 

Ми розглянемо дві технології побудування широкосмугової телекомунікаційної 

мережі передачі даних: FTTX та PON. 

FTTH (fiber to the home) — технологія, за якою оптичне волокно надається 

до приміщення. У ньому встановлюється термінал, а від терміналу кабель до 

кінцевого обладнання. Дане визначення виключає ті архітектури мережі, в яких 

оптичне волокно закінчується до досягнення житлових приміщень або офісного 

простору і лінія продовжується іншим фізичним середовищем, ніж оптичним. 

Ради Європи, Північної Америки і Азіатсько-Тихоокеанського регіону по FTTH в 

2006 році погодили між собою визначення FTTH і FTTB, для забезпечення 

стандартизації, а також для порівняння між країнами рівня проникнення FTTH. 

Останнє уточнення цих визначень проводилося в лютому 2015 року. 

Використання цієї технології надає ряд переваг, наприклад відстань до активного 

обладнання провайдера може значно перевищувати можливості підключення по 

мідному дроту або радіоканалу. Також до переваг FTTH можна віднести: 

• підтримка високої швидкості передачі даних  

• оперативність підключення нових абонентів до наявної мережі. 

• незалежність працездатності усієї мережі від справності 

абонентського оптичного терміналу. 

• Можливість віддалено локалізувати проблемні термінали. 
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Але для такої побудови мережі є і недоліки. Для класичного FTTH 

характерна велика кількість волокон (по одному на кожного споживача), що, в 

свою чергу, призводить до неефективного використання кабелю. При 

використанні багатоволоконних кабелів після послідовного підключення абонента 

його волокно залишається надалі в кабелі, але не використовується. Також до 

недоліків можливо віднести велику кількість проміжних активних пристроїв 

доступу та агрегації між провайдером і абонентом. Для підтримки їх 

працездатності необхідне регулярне обслуговування, безперебійність 

електроживлення та відповідні умови навколишнього середовища. 

Деякі з цих недоліків виправляє технологія GPON, представник пасивних 

технологій оптичних мереж доступуPON. Технологію специфіковано у 

рекомендації ITU-T G.984. Мережа PON складається з станційного терміналу 

OLT, Абонентського терміналу ONT та пасивної оптичної мережі між ними. 

Терміналу OLT містить у собі певну кількість портів GPON та порти Gigabit 

Ethernet або 10 Gigabit Ethernet для підключення до транспортної IP мережі. 

Пасивна оптична мережа, що підключається до портів GPON, розподіляється 

сплітерами з коефіцієнтом розділення від 1:2 до 1:64. Передача з OLT ведеться на 

довжині хвилі 1490 нм зі швидкістю 2,5 Гбіт/с, а прийом — на довжині хвилі 1310 

нм зі швидкістю 1,25 Гбіт/с. Асиметричність швидкостей потоку обумовлена 

характером трафіку низхідного протоку (закачування файлів, передача відео). 

Таким чином забезпечується робота системи по одному волокну за 

принципом WDM. При використанні технології GPON оптимізується 

використання оптичних ліній зв’язку, а невелика кількість активного обладнання 

позитивно відзначається на відмовостійкості системи. Але деякі особливості 

функціонування негативно впливають на її роботу. Оскільки PON використовує 

загальне середовище передачі, то необхідно шифрування всіх потоків даних, 

однак у технології GPON проводиться шифрування лише низхідного потоку. 

Також потрібно відзначити, що при некоректній роботі одного ONT, при якому 

він буде постійно передавати сигнал на вхідний порт ігноруючи відведений для 

нього час тим самим блокуючи передачу даних для всіх абонентів по цій лінії 
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зв'язку. А наявність пасивних сплітерів ускладнює діагностику оптичних ліній, 

що призводить до збільшення часу обслуговування мережі. 

При виборі технології побудови мережі передачі даних необхідно 

враховувати специфікацію призначення цієї мережі. На даний момент не існує 

технології без недоліків, але акцентуючи увагу на поставлених задачах потрібно 

вибирати рішення, яке впорається з ними належним чином. 

Таким чином для нашої мережі буде використано декілька типів ліній 

зв’язку: 

1) Вита пара Fast Ethernet (100BASE-TX) для підключення в 

багатоповерхових будинка 

 2) Вита пара Gigabit Ethernet(1000BASE-T) для зв’язку між комутаторами та 

маршрутизаторами нашої мережі, які знаходяться на відстані менше ста метрів 

3) Оптичне волокно для підключення абонентів, які знаходяться на відстані 

більше ста (100) метрів за допомогою технологій FTTx та PON та для зв’язку між 

комутаторами та маршрутизаторами на відповідній відстані. 

 

1.3.1 Мережеве устаткування і обладнання мережі 

 

Основними компонентами мережі є роутери, комутатори, сервери, що 

підключені за допомогою середовища передачі та іншого мережеве обладнання. 

Магістраль Інтернету складається з безлічі великих мереж, які з'єднуються 

один з одним. Ці великі мережі називаються постачальниками мережевих послуг 

або NSPs. Деякі з великих НПС-це UUNet, CerfNet, IBM, BBN Planet, SprintNet, 

PSINet, а також інші. Ці мережі взаємодіють один з одним для обміну пакетним 

трафіком. Кожен NSP потрібно для підключення до трьох точок доступу до 

мережі або Nap. Під час Nap пакетний трафік може перейти від однієї магістралі 

NSP до іншої магістралі NSP. НСП такжи в столичному районі обмін або Маєс. 

Мае служать тієї ж мети, що і НПД, але знаходяться в приватній власності. НПД 

були початковими точками підключення до інтернету. Як НПД, так і Мае 

називаються точками обміну даними через Інтернет або Ікс. NSPs також продають 
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пропускну здатність для невеликих мереж, таких як інтернет-провайдери і 

провайдери меншої пропускної здатності. Нижче наведено малюнок, що показує 

цю ієрархічну інфраструктуру. Це не є справжнім уявленням реальної частини 

Інтернету. Діаграма 4 призначена тільки для демонстрації того, як NSP можуть 

з'єднуватися один з одним і більш дрібними інтернет-провайдерами. Жоден з 

компонентів фізичної мережі не показаний на діаграмі 4 так, як на діаграмі 3. Це 

пов'язано з тим, що магістральна інфраструктура єдиного НСП сама по собі є 

складним кресленням. Більшість НПС публікують карти своєї мережевої 

інфраструктури на своїх веб-сайтах і можуть бути легко знайдені. Намалювати 

реальну карту Інтернету було б майже неможливо через його розміру, складності і 

постійно мінливої структури. Ці маршрутизатори є пакетними комутаторами. 

Маршрутизатор зазвичай з'єднаний між мережами для маршрутизації пакетів між 

ними. Кожен маршрутизатор знає про свої підмережі і які IP-адреси вони 

використовують. Маршрутизатор зазвичай не знає, які IP-адреси знаходяться 

"вище" його. Розглянемо діаграму 5 нижче. Чорні ящики, що з'єднують магістралі, 

є маршрутизаторами. Більші спинні кістки NSP у верхній частині з'єднані під час 

сну. Під ними знаходяться кілька підмереж, а під ними-ще більше підмереж. У 

нижній частині знаходяться дві локальні мережі з підключеними комп'ютерами. 

Коли пакет надходить на маршрутизатор, маршрутизатор перевіряє IP-адресу, 

поміщений туди рівнем протоколу IP на вихідному комп'ютері. Маршрутизатор 

перевіряє таблицю маршрутизації. Якщо мережа, яка містить IP-адресу, знайдена, 

пакет відправляється в цю мережу. Якщо мережа, яка містить IP-адресу, не 

знайдена, то маршрутизатор відправляє пакет за маршрутом за замовчуванням, 

зазвичай вгору по магістральній ієрархії до наступного маршрутизатора. 

Сподіваюся, що наступний маршрутизатор буде знати, куди відправити пакет. 

Якщо це не так, знову пакет направляється вгору, поки він не досягне магістралі 

NSP. Маршрутизатори, підключені до магістралей NSP, містять найбільші таблиці 

маршрутизації, і тут пакет буде направлений до правильної магістралі, де він 

почне свою подорож "вниз" через все менші і менші мережі, поки не знайде своє 

призначення. 
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1.3.2 Програмні компоненти мережі 

 

З розширенням всесвітньої павутини та Інтернету комп'ютерні мережі стали 

дуже великими і складними, що унеможливлює їх Ручне управління. У відповідь 

на це був розроблений пакет програмного забезпечення для управління мережею, 

покликаний допомогти знизити тягар управління зростаючою складністю 

комп'ютерних мереж. Програмне забезпечення для управління мережею зазвичай 

збирає інформацію про мережеві пристрої (які називаються вузлами), 

використовуючи протоколи SNMP, ICMP, CDP і т. д. Ця інформація потім 

представляється мережевим адміністраторам в зручному для розуміння і 

доступному вигляді, щоб допомогти їм швидко виявити і усунути проблеми. 

Проблеми можуть проявлятися у вигляді мережевих збоїв, вузьких місць у 

продуктивності, проблем з відповідністю вимогам і т. д. Деякі передові програми 

управління мережею можуть автоматично усувати помилки програмування. 

Програмне забезпечення для управління мережею може також допомогти у 

вирішенні завдань, пов'язаних з підготовкою нових мереж, таких як установка і 

настройка нових мережевих вузлів і т. д. Вони також можуть допомогти в 

обслуговуванні існуючих мереж, таких як оновлення програмного забезпечення 

на існуючих мережевих пристроях, створення нових віртуальних мереж і т. д. 

Ініціалізація: ця функція дозволяє мережевим менеджерам готувати нові 

мережеві пристрої в середовищі. Автоматизація цього кроку знижує вартість і 

виключає ймовірність людської помилки. 

Відображення або виявлення: ця функція дозволяє програмному 

забезпеченню виявляти функції цільової мережі. Деякі функції, які зазвичай 

виявляються: вузли в мережі, зв'язок між цими вузлами, типи постачальників і 

можливості для цих вузлів, характеристики продуктивності і т. д. 

Моніторинг: ця функція дозволяє програмному забезпеченню мережевого 

управління відстежувати мережу на наявність проблем і пропонувати поліпшення. 

програмне забезпечення може періодично опитувати пристрою або реєструватися 

для отримання сповіщень від мережевих пристроїв. Один з механізмів для 
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мережевих пристроїв, щоб добровільно надати інформацію про себе, - це 

відправка пастки SNMP. Моніторинг може виявити помилки в мережі, такі як 

відмовили або неправильно налаштовані вузли, вузькі місця продуктивності, 

шкідливі суб'єкти, вторгнення і т. д. 

Управління конфігурацією: ця функція дозволяє програмному забезпеченню 

гарантувати, що конфігурація мережі відповідає вимогам і відсутня зміщення 

конфігурації. 

Відповідність нормативним вимогам: ця функція дозволяє програмного 

забезпечення мережевого управління гарантувати, що мережа відповідає 

нормативним стандартам і відповідає чинним законам. 

Управління змінами: ця функція дозволяє програмного забезпечення 

гарантувати, що зміни в мережі здійснюються контрольованим і скоординованим 

чином. Управління змінами може включати контрольні журнали, які мають 

додатки під час судового розслідування після вторгнення в мережу. 

Управління Активами програмного забезпечення: ця функція дозволяє 

програмного забезпечення інвентаризувати програмне забезпечення, встановлене 

на вузлах разом з такими деталями, як версія і дата установки. Крім того, він 

також може забезпечити розгортання програмного забезпечення та управління 

виправленнями. 

Кібербезпека: ця функція дозволяє програмному забезпеченню 

використовувати всі дані, зібрані з вузлів, для виявлення загроз безпеки в ІТ-

середовищі. 

 

1.4 Віддалений доступ до мережевого обладнання 

 

Багаторівнева мережа доступу може росповсюджуватися на далекі відстані, 

тому для зручності регулювання роботи обладнання ми реалізували протоколи 

віддаленного управління TELNET та SSH. 

Призначення протоколу TELNET належить до організації спільного, 

двонаправленого, стабільного засобу зв'язку. Основне завдання протоколу полягає 
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в тому, щоб організувати термінальним пристроям і термінальним процесам 

можливість до взаємодії один з одним. Передбачається, що протокол TELNET 

може бути використаний для створення зв'язку виду термінал-термінал або для 

іншого зв'язку процес-процес  

Telnet - клієнт-серверний протокол, заснований на TCP, і клієнти в 

загальному випадку з'єднується з портом 23 на віддаленому комп'ютері, що надає 

таку послугу (хоча, подібно до багатьох протоколів, що використовуються в 

мережі Інтернет, який використовується для з'єднання порт можна змінити, 

іншими словами 23 номер порту - всього лише загальний випадок). Частково 

через конструкції протоколу і частково через гнучкості, зазвичай снабжаемой 

програмами telnet, можна використовувати програму telnet, щоб встановити 

інтерактивне підключення TCP з деякою іншою послугою віддаленого 

комп'ютера. Класичним прикладом такого використання клієнтської частини 

протоколу може послужити передача даних завдяки функції програми telnet з 

портом 25 віддаленого комп'ютера (де зазвичай знаходитися SMTP сервер) щоб 

налагодити сервер пошти. 

Протокол telnet може бути представлений у вигляді ядра і наборів 

доповнень. Деякі з доповнень були прийняті як стандарти Інтернет, деякі ні. IETF 

STD документи з номерами від 27 до 32 описують різні доповнення протоколу 

telnet (більшість з яких є надзвичайно загальними). З решти доповнень найбільш 

корисні ті, які знаходяться на розгляді IETF як майбутніх стандартів. 

Пояснення цьому факту буде дано пізніше, однак варто зауважити, що сам 

по собі протокол telnet дуже небезпечний, і слід уникати його використання. 

Використання цього протоколу в загальнодоступних місцях може призвести до 

серйозних проблем безпеки. 

Є три головних проблеми пов'язані з використанням telnet, роблячи його 

поганим вибором для сучасних систем з точки зору безпеки: 

1) Використовувані за умовчанням демони telnet мають декілька 

вразливостей, виявлених за ці роки, і ймовірно ще кілька досі існують; 

2) Telnet не шифрується ніякі дані, які надсилаються через встановлену 
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зв'язок (включаючи паролі), і таким чином стає можливим прослуховування 

зв'язку і використанні пароль пізніше для зловмисних цілей; 

3) Відсутність системи аутентифікації в telnet не дає ніякої гарантії, що 

зв'язок, встановлена між двома віддаленими хостами не буде перервана в 

середині. 

Однією з основних причин розробки віддаленого протоколу було те, що 

комп'ютерні системи в той час були ще дуже дорогими і не завжди доступними 

для всіх. Іншою причиною був їх екстремальний розмір, що означало, що вони 

були прив'язані до певних місцях. Для того щоб зробити комп'ютерні ресурси 

доступними в університетах і компаніях, Unix була розроблена наприкінці 1960-х 

років як відповідна операційна система, а Telnet-як відповідна протокольна 

служба. Це означало, що будь-який користувач, що має право авторизації, може 

запускати, управляти і використовувати програми на потужних великих 

комп'ютерах для власного особистого користування. 

Протягом багатьох років Telnet також відігравав важливу роль для установ, 

що працюють з великими базами даних: наприклад, в бібліотеках протокол був 

елементарним будівельним блоком онлайн-каталогів, опублікованих у 1980-х 

роках, які більш відомі як OPAC (Online Public Access Catalog). Спочатку ці 

цифрові бази даних публікацій, які слідували за традиційними картковими 

каталогами, все ще були доступні в локальних мережах бібліотек через термінали. 

По мірі того, як інтернет ставав все більш і більш успішним, до них також можна 

було отримати доступ через локальні веб-інтерфейси, засоби зв'язку яких у 

багатьох випадках підтримувалися протоколом Telnet. 

Іншим сценарієм розгортання, типовим для клієнтів Telnet, був доступ до 

текстових програм на сервері додатків. Наприклад, безкоштовний шаховий сервер 

інтернету все ще може використовуватися сьогодні через Telnet-з'єднання. 

Використовуючи текстовий ввід, ви можете вибрати з доступних супротивників, а 

також переміщати свої фігури по дошці. Між тим, графічні інтерфейси, такі як 

аплет Jin або Javaboard, які дозволяють переміщати ігрові фігури за допомогою 

миші, замінили текстовий enter. 
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Telnet завжди був практичним протоколом для адміністраторів мережі та 

сервера. Можливість віддаленого керування пристроями в мережі ідеально 

підходить для задач адміністрування, особливо тому, що протокол підтримується 

практично всіма пристроями. Він також може бути використаний для перевірки 

доступності визначених портів або для виявлення помилок на серверах 

електронної пошти (SMTP, порт 25) шляхом відправки електронної пошти 

безпосередньо з сервера. Рішення Telnet є ефективним методом налаштування 

серверів, наприклад веб-сервер: зміни структури каталогів, прав доступу до 

файлів або пароль можуть бути реалізовані швидко і легко. Блок даних процедури 

TELNET містить три байта і називається командою (Рис. 1.4.1) 

 

 

Рисунок 1.4.1 – Блок даних процедури TELNET 

 

Перший байт відповідно до таблиці містить 8 одиниць, далі йде байт 

команди. Третій октет служить для розміщення коду опції, він може й не бути. 

SSH (Secure Shell) - мережевий протокол з’єднання, що дозволяє 

здійснювати віддалене підключення та управління комп'ютером або серверу і 

передачу файлів. Цей протокол схожий з протоколом Telnet, проте використовує 

надійні алгоритми шифрування інформації. 

Окрема віддалена оболонка для виконання різних завдань є нормою, якщо у 

вас є кілька серверних машин у вашій інфраструктурі. Різні протоколи та 

інструменти були зроблені для виконання цього завдання взяття віддаленої 

оболонки. Хоча інструменти, зроблені в перші дні, були досить здатні виконувати 

необхідні завдання, пов'язані з оболонкою, були різні проблеми проектування, які 

призвели до досягнень та нових інструментів для виконання цього завдання. 

Протокол SSH є одним з інструментів, який був розроблений для усунення 
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недоліків у попередніх програмах віддаленої оболонки.  

Найголовніше - це конфіденційність спілкування. Це означає, що з'єднання, 

яке забезпечує віддалений вхід в оболонку, має бути шифрується, щоб запобігти 

підслуховування. Повинен існувати механізм перевірки того, чи не були дані, 

відправлені будь-якої зі сторін, змінені або підроблені. Коротше кажучи, 

перевірка цілісності є обов'язковим. Ідентичність як сервера, так і клієнта повинна 

бути надана один одному, щоб встановити правильну ідентифікацію. 

Окремо зауважимо, що Secure Shell (SSH) включає в себе всі перераховані 

вище характеристики, На додаток до деяких своїх власних унікальних 

особливостей. 

Механізми шифрування і аутентифікації, що надаються SSH, більшою 

мірою підвищують безпеку, оскільки в основному зв'язок відбувається через 

незахищене середовище(інтернет). Це в основному пов'язано з тим, що ssh був 

зроблений для заміни деяких небезпечних програм віддаленого входу,таких як 

rlogin, telnet і т. д. 

SSH надає кілька механізмів для аутентифікації сервера і клієнта. Два з 

найбільш часто використовуваних механізму аутентифікації-це аутентифікація на 

основі пароля і ключа. Хоча аутентифікація на основі пароля також безпечна, 

рекомендується використовувати аутентифікацію на основі ключа. Як я вже 

згадував раніше, є деякі додаткові функції, крім безпечної аутентифікації і 

шифрування даних, що надаються ssh. Деякі з відомих особливостей SSH 

згадуються нижче. 

SSH ніколи не довіряє мережі. Будь-який "злодій", що має доступ до мережі 

може лише насільно розірвати встановлене ssh з'єднання, але ніяк не 

розшифрувати його, викрасти або "обіграти". Все вищесказане ВІРНО лише при 

використанні шифрування. Однак Ssh має опцію шифрування " none ", яка 

необхідна лише для налагодження і ні в якому разі не повинна бути використана 

для звичайної роботи. 

Ssh не допоможе в разі порушення безпеки локальної машини іншими 

методами. Наприклад, якщо хакер зламав комп'ютер або отримав 
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прівелігірованний- root доступ зсередини, що дозволить йому змінити на свій лад 

і роботу ssh теж. Якщо який-небудь недоброзичливець має доступ в домашню 

директорію користувачів, то безпеку так же під питанням, однією з частих тому 

причин є, наприклад експортування домашньої директорії по NFS. Отже протокол 

ssh є приоритетним для використання, тому що 

Поточна версія SSH рекомендованадля організації безпечних з’єднань 

версія SSH-протокол версії 2.  

Таким чином для організації безпечного доступу до віддаленного 

управління мережою доступу ми використовуємо SSH, як протокол з 

шифруванням диних. 

 

1.5 Аналіз загроз безпеки мереж доступу. 

 

Коли мова йде про загрозу це може бути будь-яка людина або подія, яка 

може призвести до пошкодження даних або мережі. Загрози можуть бути 

природними, наприклад, вітер, блискавка, повінь або можуть бути випадковими, 

наприклад, випадкове видалення файлу. Уразливості визначаються як слабкі 

місця в будь-якій мережі, які можуть бути використані загрозою. Нещодавно 

практично у всіх сферах були застосовані мережеві технології, такі як банківська 

справа, оподаткування, електронна комерція. Ці програми складаються з різних 

мережевих пристроїв і комп'ютерів, і це дуже важливо щоб захистити ці додатки і 

пристрої від шкідливих хакерів, так що шанси використовувати уразливості 

можуть зменшуватися. Існують різні апаратні та програмні засоби, доступні в 

ринок для захисту від таких атак, як брандмауери, системи виявлення вторгнень 

(IDS), антивірусне програмне забезпечення та програмне забезпечення для 

сканування вразливостей.  

Однак використання цих апаратних засобів і програмне забезпечення не 

може гарантувати захист мережі від атак. "Єдиним по-справжньому безпечної 

системи є те, що який вимкнений-і навіть тоді у мене є сумніви", цитата 

провідного експерта з безпеки. Згідно зі статистикою зі звітів про ліквідацію 
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комп'ютерних аварій Команда / Координаційний центр (CERT/CC), кількість 

експлуатованих вразливостей збільшується різко. 

Якщо ви намагаєтеся отримати випадковий доступ до незахищеної 

бездротової мережі, ви можете бути арештовані на місці, навіть якщо у вас немає 

злочинних намірів (крім крадіжки їх пропускної здатності, звичайно). У Канаді це 

називається крадіжкою телекомунікацій . Головною перевагою будь-якої мережі є 

спільне використання ресурсів. В рамках мережі ми поділяємо різні види послуг, 

таких як загальний доступ до файлів і принтерів із-за загальних ресурсів будь-хто 

може спробувати отримати незаконний доступ, який може викликати 

несанкціонований доступ до мережі. Спільне використання паролів, вгадування і 

захоплення-це три поширених методу отримання незаконного доступу. Спільне 

використання паролів і вгадування не є новим засобом незаконного доступу, 

існують різні методи для вгадування пароля.  

Збираючи особисту інформацію, таку як день його народження, прізвища. 

Захоплення пароля-це метод, при якому хакер несвідомо краде ідентифікатор 

користувача і пароль. Троянський кінь програма призначена для цієї мети, яка 

може захопити пароль. Нижче наведені деякі основні відомості, які можуть 

запобігти несанкціонований доступ. Використовуйте надійні паролі, які містять 

не менше 10 символів, принаймні один альфа-символ, один числовий і один 

спеціальний символ, а також паролі, які не можуть містити словникові слова.  

Використовуйте апаратний і програмний брандмауер. Використовуйте програмне 

забезпечення для захисту від троянських програм, шпигунських програм, вірусів 

та інших шкідливих програм. Ретельно обробляйте електронні листи, зазвичай 

віруси, шпигунські програми та інші шкідливі програми поширюються через 

електронні листи, які мають вкладення електронної пошти. 

Несанкціонований доступ до ресурсів несанкціонований доступ 

відбувається, коли користувач намагається отримати доступ до ресурсу, який 

йому не дозволено. Це може статися із-за неправильного призначення 

адміністраторами ресурсів. Це також може статися, коли привілеїв недостатньо 

для користувача. Компанії, які мають різні відділи і користувачів, деякі 
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користувачі мають неприпустимий доступ до будь-яких мережевих ресурсів, в 

основному тому, що користувачі не з одного відділу або можуть бути такими 

користувачами, які знаходяться за межами компанії. Наприклад, доступ до даних 

бухгалтерії не допускається адміністраторами для користувачів, що належать до 

будь-якого іншого відділу. У цьому випадку адміністраторам необхідно надати 

більше прав доступу, ніж потрібно користувачеві. 

Розкриття даних у будь-якій організації деяка інформація, яка або 

зберігається на комп'ютері в Мережі, або передається, може вимагати певного 

рівня конфіденційності. Незаконний доступ відбувається, коли хтось, хто не має 

на це права, намагається прочитати дані. В основному це відбувається тому, що 

наша інформація не зашифрована. Існують різні схеми шифрування, які 

використовуються сьогодні, ми детально обговоримо їх у наступних главах. 

Несанкціоноване зміна несанкціоноване зміна даних є атакою на цілісність даних. 

Будь-яка зміна даних або програмного забезпечення може створити великі 

проблеми; можливо, може пошкодити бази даних, електронні таблиці або деякі 

інші важливі програми. Будь-яке несанкціоноване зміна програмного 

забезпечення майнера може призвести до пошкодження всієї операційної системи 

або всіх додатків, пов'язаних з цим програмним забезпеченням, і, можливо, буде 

потрібно переустановити програмне забезпечення з усіма пов'язаними додатками. 

Це може бути зроблено як неавторизованими, так і авторизованими 

користувачами. Будь-яка зміна в даних або в додатку може передати інформацію 

в інші пункти призначення. Ця інформація може бути використана будь-яким 

стороннім або хакером, який може внести деякі зміни і знову відправити за 

призначенням. Деякі причини, які можуть призвести до несанкціонованої 

модифікації . Відсутність шифрування даних користувач, який тільки вимагає 

дозволу на читання наданих дозволів на запис також. Механізм управління 

доступом, який дозволяє непотрібні дозволу на запис. Відсутність засобів захисту. 

Розкриття мережевого трафіку коли ми говоримо про безпеку даних, ми 

бачимо, що існує два різних типи даних: Перший тип даних, який знаходиться в 

системі або комп'ютерах, і другий тип даних, який передається від машини до 
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машини або спільно використовується користувачами мережі. Ці два типи даних 

підпадають під два типи безпеки: комп'ютерна безпека і мережева безпека. 

Засоби, призначені для захисту першого типу даних, що відносяться до 

комп'ютерної безпеки, в той час як захист даних під час передачі називається 

мережевою безпекою. Однак ми не можемо провести чіткої різниці між цими 

двома типами безпеки. Як ми обговорювали раніше, щоб користувачі знали, які 

дані типу є конфіденційними, також важливо підтримувати конфіденційність цих 

даних під час їх передачі. Дані, які можуть бути скомпрометовані, складаються з 

паролів, електронної пошти, імен користувачів або будь-якої іншої корисної 

інформації, яка може бути використана в майбутньому для негативних цілей. 

Навіть електронні листи і паролі, які зберігаються в зашифрованому вигляді в 

системі, вони також можуть бути захоплені під час передачі у вигляді відкритого 

тексту. 

Підміна мережевого трафіку під час передачі даних важливі дві речі, які 

гарантують цілісність даних: по-перше, дані надходять від довіреної хоста, а по-

друге, вміст даних не змінюється не змінюється. Підміна відбувається, коли хтось 

намагається прикинутися довіреним хостом. IP-спуфинг, спуфинг електронної 

пошти і веб-спуфинг і т. д. Це деякі види спуфинга. Повідомлення, що 

передаються по будь-якій мережі, складаються з деякої адресної інформації, 

адреси відправника і адреси одержувача. Зловмисник або будь хакер, який 

спочатку знаходить IP-адресу довіреної хоста після компрометації хоста, може 

змінити повідомлення (заголовок пакета) таким чином, щоб воно виглядало так, 

що повідомлення надходить від цього довіреної хоста, як показано на рис.3.2. Те 

ж саме відбувається і з електронною поштою, яка виглядає так, як вона прийшла 

від Боба, але насправді Боб не відправив ніякого листа. Хтось, хто прикидався 

Боном, відправив лист. У веб-спуфинге зловмисник створює веб-сторінку, таку як 

сайт банку або будь-яку електронну пошту, таку як веб-сторінка hotmail, але ця 

веб-сторінка в основному знаходиться під контролем зловмисника, тому, коли ви 

розміщуєте інформацію, вона переходить безпосередньо до зловмисника. За 

спуфингом варто кілька причин, наприклад передача мережевого трафіку у 
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відкритому тексті; не використовуйте ніякої метод автентифікації повідомлень. 

Порушення функціонування мережі основною функцією будь-якої мережі є 

спільне використання ресурсів та інформації. Збій відбувається, коли мережа не 

забезпечила необхідну функціональність вчасно. Переривання в мережі може 

вплинути на один тип функціональності або на різні функціональні можливості. 

Кілька причин можуть лежати за збоєм в мережі Мережа не має можливості 

виявити трафік, деякий час мережа йде вниз через непотрібного трафіку. Мережа 

з однією точкою відмови. Апаратний збій. Неправильне обслуговування 

мережевого обладнання. Несанкціонований доступ до мережевих компонентів 

може призвести до зміни конфігурації компонентів, які також порушують роботу 

мережі. 

Безпека-це безперервний процес і безперервна війна між нападником і 

захисником. Там немає механізму безпеки, який існує, який дає повний захист. 

Кілька типів атак можуть бути усунені, але їх місце займуть інші. Реалізація 

механізму безпеки деякий час коштувала надто дорого, тому деякі адміністратори 

просто терплять очікувані втрати і знаходять це найбільш економічне рішення. 

Нижче ми обговоримо деякі загрози і пов'язані з ними втрати, пов'язані з їх 

очікуваним зростанням. Перелік не є вичерпним деякі загрози можуть мати деякі 

загальні елементи з іншими областями. 

Помилки та упущення існує безліч ненавмисних помилок людини, які 

сприяють виникненню проблем безпеки. Вони можуть виникати в будь-якому 

місці системи. Іноді невелика помилка введення даних може привести до збою 

системи, деякі помилки виникають під час обслуговування або установки, які 

також можуть становити загрозу для безпеки.  Помилки являють собою серйозну 

загрозу цілісності даних.  Вони можуть ненавмисно створюватися операторами 

введення даних, системними операторами і розробниками.  Люди в основному 

припускають, що інформація, що надходить з комп'ютерної системи, є більш 

точною. В останні кілька років поліпшення якості програмного забезпечення 

знижує цю загрозу. Шахрайство і Крадіжка цілісність даних і конфіденційність 

інформації є ключовими особливостями будь-якої системи. У міру розвитку 
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інформаційних технологій зростає і загроза шахрайства і крадіжки. Зловмисники 

щодня використовують нові методи для експлуатації системи, ці махінації 

включають в себе невеликі суми грошей на велику кількість фінансових рахунків. 

Фінансові системи не лише є мішенню хакерів, системи, які мають які-небудь 

ресурси або засоби управління, піддаються атаці зловмисників, наприклад, 

система оцінки університетів, система інвентаризації, система відвідуваності 

людських ресурсів і т. д. Загроза шахрайства та крадіжки виходить як від 

інсайдера, так і від аутсайдера. Більшість злочинів вчиняється інсайдерами, тому 

що вони є авторизованими користувачами, і вони знають місця в системі, і вони 

знаходяться в кращому становищі, щоб скоїти злочин. Колишні співробітники 

будь-якої організації також можуть становити загрозу для компанії, якщо 

адміністратори не припинили свої облікові записи належним чином і вчасно. 

 

2 ВИБОР ОБЛАДНАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ 

ЗАСОБІВ МЕРЕЖІ 

 

 

Комутатори і маршрутизатори використовуються для побудови різних 

рівнів мережі, служать головними активними елементами і повністю регулюють 

трафік. Виходячи з розв'язуваної задачі, а також з огляду на розмір мережі, обсяг 

трафіку і необхідний функціонал, ми можемо підібрати необхідні комутатори для 

конкретних завдань. Залежно від рівня мережі ми можемо раціоналізувати затрати 

на закупівлю необхідного обладнання, залишаючи лише необхідний "запас 

міцності". Проаналізувавши значення конкретних вузлів визначити, яке 

обладнання оптимально використовувати для вирішення поставленого завдання в 

конкретній мережі. 

 

2.1 Обладнання рівня доступу 

 

 Розглянемо рівень доступу. Для цього рівня характерні великі 
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охоплені території та невеликий трафік на окремих комутаторах, тому не 

раціонально оснащувати його потужними комутаторами. Вендор Dlink, як не 

дорогий приклад, виконає поставленні задачі. На основі гіпотетечних умов нашої 

мережі був обраний D-Link 3200. 

Комутатори DES-3200 входять в лінійку керованих комутаторів D-Link 2 

рівня, призначену для мереж Metro Ethernet (ETTX і FTTX) і корпоративних 

мереж. Комутатори цієї серії оснащені 8/16/24/48 портами 10/100 Мбіт / с Fast 

Ethernet, а також 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet / SFP. Комутатори DES-

3200-10 / 18 виконані в корпусі шириною 9/11 дюймів і оснащені пасивною 

системою охолодження, що підходить як для настільного застосування, так і для 

установки в телекомунікаційних і розподільних шафах. Комутатори DES-3200-

26,28,28 / ME, 28F, 52 висотою в 1U призначені для установки в 19-дюймову 

стійку і забезпечують підключення по міді або з оптики (24/48 портів) на 

швидкості 100 Мбіт / c. Всі пристрої серії володіють практичним дизайном з 1, 2 

або 4 комбо-портами Gigabit Ethernet / SFP, які забезпечують смугу пропускання 

до 4 Гбіт / с і дозволяють використовувати дані комутатори в кільцевої топології. 

Комутатор DES-3200-28 / ME виготовлений спеціально для використання в 

телекомунікаційних шафах, де у операторів і інженерів є доступ тільки до 

передньої панелі пристрою і необхідний швидкий пошук і усунення 

несправностей. Всі інтерфейси розташовані на передній панелі DES-3200-28 / ME, 

включаючи роз'єм для підключення кабелю живлення, що відповідає вимогам 

великих мереж. Крім цього, комутатор DES-3200-28 / ME оснащений роз'ємом 

«сухі контакти» для виявлення подій і попереджувальної сигналізації. DES-3200-

28F є ідеальним рішенням для розгортання мереж FTTX, дозволяючи підвести 

оптоволоконну лінію безпосередньо до абонентського пристрою. За рахунок 

використання комутатором DES-3200-28F волоконно-оптичних ліній зв'язку для 

підключення абонентів істотно збільшується відстань передачі даних (до 20 км) і 

виключається вплив перехресних перешкод, властивих мідному кабелю. 

Комутатори DES-3200-28P / 52P відповідають стандартам PoE (подача 

електроживлення по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af і IEEE 802.3at і забезпечують 
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потужність до 15,4 Вт на порт і до 30 Вт на перших чотирьох / восьми портах. 

Підтримка технології PoE / PoE + такими пристроями, як відео / IP-телефони, 

бездротові точки доступу і IP-камери, дозволяє подати електроживлення на них 

безпосередньо від комутатора по Ethernet-кабелів, що значно спрощує 

розгортання мережі. Всі комутатори серії DES-3200 оснащені 2 або 4 гігабітними 

портами SFP, що надає можливість вибору типу топології мережі: «кільце», 

Безпека і надійність:  

Комутатори серії DES-HD3200 підтримує управління доступом 802.1x на 

основі порту / хоста, можливість створення гостьової VLAN, а також 

аутентифікацію RADIUS / TACACS / XTACACS / TACACS + при підключенні до 

комутатора. Функція IP-MAC-Port Binding забезпечує прив'язку IP-адреси і МАС-

адреси користувача до певного номера порту на комутаторі, забороняючи тим 

самим користувачеві самостійно змінювати мережеві настройки. Більш того, 

завдяки функції DHCP Snooping, комутатор автоматично визначає пари IP / MAC-

адрес виданих сервером, відстежуючи DHCP-пакети і зберігаючи їх в «білому» 

списку IMPB. Ці функції відіграють важливу роль у підтримці безпеки мережі. 

Вбудована функція D-Link Safeguard Engine забезпечує ідентифікацію і 

пріоритизації пакетів, призначених для обробки безпосередньо процесором 

комутатора, з метою запобігання зловмисних атак і нейтралізації впливу 

паразитного трафіку на CPU комутатора. Крім цього, DES-HD3200 підтримує 

Списки управління доступом (ACL). Даний функціонал надає адміністраторам 

можливість обмежити доступ до мережевих сервісів і не впливає на 

продуктивність комутатора. 

Відмовостійкість, висока продуктивність: 

Комутатори серії DES-HD3200 підтримує протоколи 802.1D-2004 edition, 

802.1w і 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколи STP дозволяють 

організувати резервний маршрут передачі даних, який використовується в разі 

виникнення несправності будь-якого комутатора на основному маршруті 

слідування мережевого трафіку. Комутаторитакож підтримують агрегування 

каналів на основі стандартів 802.3ad (LACP) і 802.1AX, що дозволяє об'єднувати в 
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групи кілька портів, збільшуючи при цьому смугу пропускання і підвищуючи 

відмовостійкість з'єднань між мережевими пристроями. Комутатори підтримують 

стандарт 802.1p для управління якістю обслуговування (QoS). На додаток до 

цього трафік може бути пріоритезувати на підставі міток TOS, DSCP, MAC-

адреси або IP-адреси клієнта, номера Вланєв, номера порту TCP / UDP, типу 

протоколу або на підставі вмісту пакета, що задається користувачем. Даний 

функціонал особливо актуальний при наданні послуг IPTV. Також серія DES-

HD3200 підтримує функціонал Voice VLAN, що вдає із себе окремий ВЛАН, в 

який автоматично поміщається голосовий трафік, з метою його подальшої 

обробки з більш високим рівнем пріоритету, ніж у решти трафіку. 

Управління трафіком і смугою пропускання: 

Функція управління смугою пропускання дозволяє мережевим 

адміністраторам визначати пропускну здатність для кожного порту з кроком аж 

до 8 Кбіт / с для вихідного та вхідного трафіку. Комутаторитакож підтримують 

функціонал захисту від шторму (Storm Control), який дозволяє позбавитися від 

зайвого широковещательного / многоадресного трафіку. Функція віддзеркалення 

портів спрощує діагностику трафіку, а також допомагає адміністраторам стежити 

за продуктивністю мережі. Комутатори серії DES-HD3200 підтримує маркери 

"Дві швидкості, Три кольори маркування" і "Одна швидкість, Три кольори 

маркування" (trTCM / srTCM), що дозволяють за рахунок розбиття потоків за 

пріоритетами гарантувати максимальну пропускну здатність важливого трафіку. 

Багатоадресна розсилка: 

Комутатори серії DES-HD3200 підтримує повний набір функцій L2 для 

роботи з многоадресной розсилкою, включаючи IGMP Snooping, IGMP filtering, 

Fast Leave. Завдяки підтримці даного функціоналу комутатор DES-3200 надає 

можливість роботи з IPTV-сервісами, які користуються попитом, що росте на 

ринку. IGMP / MLD Snooping на основі хоста забезпечує підключення декількох 

клієнтів многоадресной групи до одного мережевого інтерфейсу. При 

використанні функції ISM VLAN багатоадресний трафік з метою ефективного 

витрачання смуги пропускання передається в окремому Вланєв. Профілі ISM 
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VLAN дозволяють користувачам швидко і легко призначити / замінити попередні 

налаштування на портах передплатників під LGPL. 

 Комутатори серії DES-HD3200 підтримує функцію діагностики 

кабелю для перевірки стану мережевих кабелів і виявлення причини порушення 

працездатності кабелю. Функція 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) 

надає інструменти для ведення спостереження, а також для пошуку і усунення 

несправностей в комплексних Ethernet-мережах, дозволяючи провайдерам 

виконувати перевірку з'єднання і швидко локалізувати проблеми мережі, 

идентифицировав користувачів, які зіткнулися з даними проблемами. Функції 

802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp і D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) 

дозволяють поліпшити керованість мережі та підвищити стабільність з'єднання, а 

також виявляти несправності. 

 Комутатори серії DES-HD3200 підтримує стандартні протоколи 

управління такі, як SNMP, RMON, Telnet, SSH / SSL. Дружній користувачеві веб-

інтерфейс забезпечує простоту управління. Автоматична настройка DHCP є 

функцією розширеного управління, яка дозволяє адміністраторам заздалегідь 

встановити настройки і зберегти їх на TFTP-сервері і автоматично застосувати до 

комутаторів в процесі отримання IP-адреса з сервера, що робить настройку 

мережі більш простий і швидкою. Підтримка протоколів LLDP і LLDP-MED 

дозволяє виявляти використовується в мережі Ethernet обладнання. Відповідно до 

результату пошуку адміністратор може легко застосувати настройки до виявлених 

пристроїв і отримати графічне зображення топології за допомогою системи 

мережевого управління (NMS). 

Функція D-Link Single IP Management (SIM) спрощує і підвищує 

ефективність завдань управління, забезпечуючи можливість одночасної 

настройки кількох комутаторів, ведення спостереження і обслуговування з будь-

якого робочого місця за допомогою Web-браузера. Більш того, комутатори серії 

DES-HD3200 підтримує програмне забезпечення D-View 6.0. D-View 6.0 є 

системою мережевого управління, яка дозволяє поліпшити найбільш важливі для 

роботи мережі характеристики, такі як працездатність, надійність, 
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відмовостійкість і безпеку. D-View 6.0 надає мережевим адміністраторам набір 

корисних інструментів для ефективного управління настройками, продуктивністю 

і безпекою, а також виявлення помилок. 

Комутатори серії DES-3200 успішно пройшли сертифікацію IPv6 Ready 

Logo Phase 2, яка гарантує роботу комутаторів в мережах IPv6. Крім цього, дана 

серія підтримує функції обох стеків протоколів IPv4 / v6, дозволяючи комутаторів 

виступати в ролі моста між мережами IPv4 і IPv6. При постійному розширенні 

мережі проблема безпеки є найбільш гострою. Для її вирішення серія DES-

HD3200 підтримує такі функції, як IPv6 ACL, IMPBv6 і L3 Control Packet Filtering, 

призначені для захисту від мережевих атак в IPv6 мережах [11]. 

Подробна характеристика наведена у Додатку Б. 

 

2.2 Обладнання рівня агрегації 

 

Основні функції рівня поширення складаються в маршрутизації, фільтрації і 

доступі до регіональних мереж, а також у визначенні правил доступу пакетів до 

базового рівня. Рівень поширення зобов'язаний встановлювати найбільш швидкий 

спосіб обробки запитів до служб. Отже для цього ми обираємо фірму, яка надійно 

зазначила себе на світовому ринку, Cisco. Для нашої мережі були обрані 

відповідні моделі - Сisco Catalyst 2960 та Сisco Catalyst 2950. 

Комутатори Cisco Catalyst серії 2960-X - це стекові комутатори з 

фіксованою конфігурацією і підтримкою Gigabit Ethernet, що забезпечують доступ 

корпоративного класу для використання в комплексах будинків і філіях (рис. 1). 

Створені для забезпечення простоти експлуатації, що дозволяє знизити сукупну 

вартість володіння, ці комутатори забезпечують масштабованість, безпеку та 

енергоефективність завдяки інтелектуальним службам і цілої низки 

функціональних можливостей Cisco IOS. 

Характеристики комутаторів Cisco Catalyst 2960-X. 

1) 24 або 48 портів Gigabit Ethernet з високою пропускною 

спроможністю каналу 
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2) Висхідні канали типу SFP або 10G SFP + 

3) FlexStack Plus для об'єднання в стек до восьми комутаторів з 

пропускною спроможністю стека в 80 Гбіт / с (опція) 

4) Підтримка технології Power over Ethernet Plus (PoE +), що забезпечує 

до 740 Вт 

5) 24-портовий безвентиляторний комутатор PoE для розгортання поза 

комутаційної шафи 

6) Знижений енергоспоживання і поліпшені можливості управління 

енергоспоживанням 

7) Інтерфейси управління USB і Ethernet для спрощення експлуатації 

8) Моніторинг додатків і можливість планування потужності завдяки 

інтегрованим технологіям Full (Flexiable) NetFlow і NetFlow-Lite 

9) Функціональні можливості ПЗ Cisco IOS LAN Base або LAN Lite 

10) Розширена обмежена гарантія на весь термін служби, що передбачає 

заміну обладнання на наступний робочий день 

11) Визначення, класифікація і контроль довіреної трафіку внутрішньої 

мережі за моделлю «Система доменних імен як авторитетне джерело (DNS-AS)» 

Моделі Cisco Catalyst 2960-X також володіють наступними функціями: 

безперебійне живлення завдяки опціональним подвійним джерел живлення з 

можливістю заміни на місці; ПО IP Lite Cisco IOS з динамічної маршрутизацією і 

функціональними можливостями третього рівня. 

Високопродуктивна маршрутизація Cisco Catalyst 2960-X IP-Lite. Апаратна 

архітектура маршрутизації Cisco забезпечує виключно високу продуктивність IP-

маршрутизації в комутаторах Cisco Catalyst 2960-X IP-Lite. 

Протоколи одноадресної IP-маршрутизації (статична, протокол маршрутної 

інформації версії 1 [RIPv1], RIPv2, RIPng і EIGRP-Stub) підтримуються для 

додатків мережевої маршрутизації. 

Покращені протоколи одноадресної IP-маршрутизації (OSPF для 

маршрутизациї доступу) підтримуються для балансування навантаження і 

створення масштабованих локальних мереж. IPv6-маршрутизація (OSPFv3) 
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підтримується в апаратному забезпеченні для максимальної продуктивності. 

EIGRPv3-Stub і PIMv6-Stub підтримуються в рамках пакету маршрутизації IPv6. 

Маршрутизація з рівномірним розподілом витрат полегшує балансування 

навантаження на третьому рівні та забезпечення резервовану в стеці. 

Маршрутизація на основі політик (PBR) забезпечує підвищений контроль 

завдяки спрощенню перенаправлення потоків незалежно від використовуваного 

протоколу маршрутизації (і для IPv4, і для IPv6). 

Протокол маршрутизації з гарячим резервуванням (HSRP) і протокол 

резервування віртуальних маршрутизаторів (VRRP) забезпечують динамічне 

балансування навантаження і відновлення в разі відмови для маршрутизованих 

каналів.Протоколонезавісімая многоадресная передача (PIM) для групової IP-

адресації, включаючи розряджений режим PIM (PIM-SM), щільний режим PIM 

(PIM-DM), розрядження-щільний режим PIM, а також многоадресная передача з 

налаштуванням джерела (SSM). 

Комутатори Cisco Catalyst серії 2960- X пропонують цілий ряд можливостей 

забезпечення безпеки для обмеження доступу в мережу і зниження числа загроз, в 

тому числі такі. 

Виділення віртуальної мережі на основі MAC дозволяє різним 

користувачам проходити аутентифікацію в різних віртуальних мережах. Ця 

функція дозволяє кожному користувачеві мати власну віртуальну мережу даних в 

одному і тому ж інтерфейсі. 

Cisco TrustSec ® використовує протокол SXP для спрощення забезпечення 

безпеки і дотримання політик в мережі. Додаткові відомості про рішення безпеки 

Cisco TrustSec см. За адресою cisco.com/go/TrustSec. Комплексні можливості 

802.1X для контролю доступу в мережу, включаючи гнучку аутентифікацію, 

режим монітора 802.1x і зміна авторизації RADIUS. Функція IPv6 First-Hop 

Security покращує мережевий доступ другого і третього рівня з пристроїв IPv6, 

зокрема власних пристроїв користувачів. Вона захищає від підроблених 

оголошень маршрутизатора, підробки адреси, фальшивих відповідей DHCP і 

інших ризиків, пов'язаних з використанням технології IPv6. 
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Сенсор пристроїв і класифікатор пристроїв забезпечують безпроблемне 

складання профілів різних пристроїв, включаючи власні пристрої користувачів. 

Вони також дозволяють Cisco Identity Services Engine (ISE) проводити 

ідентифікацію на основі політик безпеки. Ця можливість є на комутаторах і серії 

2960-X, і серії 2960-X. 

Технологія Cisco Trust Anchor дозволяє легко поширювати один 

універсальний образ для всіх моделей Catalyst 2960-X, перевіряючи справжність 

образів IOS. Ця технологія дозволяє комутатора перевірити цілісність IOS при 

запуску шляхом перевірки сигнатур і упевнитися, що довірений ресурс 

знаходиться під управлінням, а ліцензія дійсна. Функції Cisco Threat Defense , в 

тому числі забезпечення безпеки портів, динамічний контроль ARP і захист від 

підробки IP-адреси. 

Приватні віртуальні мережі обмежують трафік між хостами загального 

сегмента, розділяючи трафік на другому рівні і перетворюючи широкомовний 

сегмент в нешіроковещательнимі, подібний сегменту колективного доступу. Ця 

функція доступна тільки в IP-Lite. 

Периметр приватної віртуальної мережі забезпечує захист та ізоляцію 

портів комутатора, виключаючи можливість перехоплення користувачем трафіку 

інших користувачів.    

Функція переадресації по зворотному одноадресна шляху (uRPF) допомагає 

звести до мінімуму наслідки введення в мережу недійсних або підроблених IP-

адрес джерел шляхом відкидання IP-пакетів, у яких відсутній достовірний IP-

адреса джерела. Ця функція доступна тільки в IP-Lite. 

Списки управління доступом (ACLs) для IPv6 і IPv4 для забезпечення 

безпеки і ACE для QoS. 

Списки управління доступом до віртуальних мереж у всіх віртуальних 

мережах перешкоджають пересилання несанкціонованих потоків даних усередині 

віртуальних мереж.    

Списки управління доступом до маршрутизаторів  визначають політики 

безпеки для трафіку рівня управління та рівня даних на інтерфейсах 
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маршрутизатора. Списки контролю доступу IPv6 можна застосовувати для 

фільтрації трафіку IPv6.    

Списки контролю доступу на рівні портів для інтерфейсів другого рівня 

дозволяють застосовувати політики безпеки на рівні окремих портів комутатора.    

Протоколи Secure Shell (SSH), Kerberos і SNMPv3 захищають мережу під 

час сеансів Telnet і SNMP, шифруючи трафік адміністратора. В силу експортних 

обмежень, що діють в США, для протоколів SSH, Kerberos і криптографічного 

реалізації SNMPv3 потрібен спеціальний спосіб програмного забезпечення з 

функціями шифрування. [12] 

Аналізатор комутованих портів (SPAN) з підтримкою двосторонньої 

передачі даних дозволяє системі виявлення вторгнень Cisco (IDS) вживати заходів 

при виявленні зловмисника. Аутентифікація TACACS + і RADIUS полегшує 

централізоване управління комутаторами і не дозволяє неправомочним 

користувачам змінювати конфігурацію. Повідомлення про MAC-адресах дозволяє 

інформувати адміністраторів про додавання нових користувачів до мережі або 

видаленні їх з мережі. Багаторівневий захист консольного доступу присікає зміна 

конфігурації комутатора неправомочними користувачами. 

Захист блоку даних протоколу моста BPDU відключає інтерфейси з 

підтримкою сполучного дерева PortFast при отриманні блоків BPDU щоб 

уникнути випадкового виникнення кілець в топології. 

Захист кореня сполучного дерева (STRG) не дозволяє пристроям периметра, 

які не перебувають під управлінням мережевого адміністратора, ставати 

кореневими вузлами протоколу сполучного дерева. 

Фільтрація IGMP забезпечує аутентифікацію під LGPL, фільтруючи 

нелегітимних користувачів, і обмежує кількість паралельних потоків під LGPL, 

доступних на кожному порту. 

Динамічне призначення віртуальних мереж здійснюється за рахунок 

впровадження клієнтської функції сервера політик членства в віртуальних 

мережах для гнучкого призначення портів віртуальних мереж. Динамічні 

віртуальні мережі полегшують швидке призначення IP-адрес. 
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Комутатори Cisco Catalyst серії 2960-X пропонують ряд можливостей, що 

резервуються і відмовостійкості для забезпечення безперебійної роботи і 

постійної доступності мережі. 

Межстековий EtherChannel дозволяє налаштовувати технологію Cisco 

EtherChannel для різних членів стека, забезпечуючи високу відмовостійкість. 

Функція Flexlink забезпечує резервування каналів з часом конвергенції 

менше 100 мс. 

Протоколи IEEE 802.1s / w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) і Multiple 

Spanning Tree Protocol (MSTP) забезпечують швидку конвергенцію сполучного 

дерева незалежно від таймерів сполучного дерева, а також балансування 

навантаження на другому рівні і розподілену обробку. Члени стека поводяться як 

єдиний вузол сполучного дерева. 

Функція Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST +) забезпечує швидку 

повторну конвергенцію сполучного дерева на основі сполучного дерева для 

окремої віртуальної мережі без необхідності впровадження примірників 

сполучного дерева. 

Протокол Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) для створення 

відмовостійких топологій маршрутизації на артикулах 2960-X IP-Lite. 

Функція автоматичного відновлення портів комутатора (відключення в 

результаті помилки) автоматично намагається повторно активувати канал, 

відключений через мережевий помилки. 

Резервування живлення з опціональним другим джерелом живлення на 

моделях 2960-X або з зовнішнім резервним джерелом живлення на моделях 2960-

X. Основні характеристики наведені у Додатку Б2 

 

2.3 Обладнання рівня ядра 

 

Для вибору обладнання рівня ядра нам потрібно звернутися до 

найнадійніхих представників класу маршрутизаторів, тобто знову до компанії 

Cisco та конкретної моделі Cisco 2911 k9. 
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 Маршрутизатор CISCO2911 / K9 з 3-ма портами Gigabit Ethernet має 

інтегрований сервіс послуг, потужний цифровий процесор і якісний брандмауер, 

які в сукупності забезпечують високий рівень обслуговування. 

Маршрутизатор CISCO2911 / K9 пропонує такі послуги для користувачів 

1) запроваджене апаратне прискорення шифрування; 

2) обробка голосового і відеотрафіка з використанням слотів для цифрового 

сигнального процесора (DSP); 

3) захист за допомогою додаткового брандмауера і системи запобігання 

вторгнень; 

4) обробка дзвінків і голосової пошти; 

5) Платформа, на якій заснований пристрій, підтримує найширший спектр 

варіантів підключення, таких як T1 / E1, T3 / E3, XDSL, а також мідні і 

оптоволоконні стандарти з'єднання Gigabit Ethernet; 

CISCO2911/K9 забезпечений наступними функціями енергозбереження: 

інтелектуальне управління живленням, в тому числі, настройка потужності 

кожного з вбудованих модулів; інтеграція сервісів і багатофункціональність 

модульної платформи для створення єдиного універсального пристрою; гнучкість 

платформи і поступальний розвиток як апаратного, так і програмного 

забезпечення, які в сукупності забезпечують збільшення терміну служби 

продукту, а також зниження всіх аспектів сукупної вартості володіння; висока 

ефективність блоків живлення. 

Також CISCO2911/K9 володіє вбудованим апаратним прискорювачем 

шифрування для забезпечення високого рівня масштабованості. Дана 

характеристика в поєднанні з додатковою ліцензією Cisco IOS Security забезпечує 

високий рівень безпеки каналів WAN і послуг VPN (за допомогою протоколів 

IPSec). 

Маршрутизатор забезпечений багатоядерним високопродуктивним 

процесором. Завдяки такій характеристиці, CISCO2911/K9 відповідає зростаючим 

вимогам високошвидкісного з'єднання WAN з філіями великих офісів і здійснює 

одночасне виконання цілого ряду послуг в мережі. 
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CISCO2911/K9 має модульну платформою з декількома типами слотів для 

модулів. Таке рішення передбачає додавання підключень і послуг філій офісної 

мережі. У разі можливого поновлення технологій, заміни потребують лише окремі 

модулі, а не ціла платформа. 

CISCO2911/K9 оснащений функцією резервного живлення за рахунок 

зовнішнього додаткового блоку живлення RPS. Така конструкція зводить до 

мінімуму період простою обладнання. Більш того, блок захистить живлення 

пристроїв від негативного впливу можливий збоїв електричної мережі, 

утримуючи стабільний рівень напруги. 

Вбудовані функції управління надані у таблиці 2.3.1 

Технічні особливості надані у таблиці 2.3.2 

Програмне забезпечення Cisco IOS 

Завдяки цьому ПО, маршрутизатор здатний надавати голосові і 

відеопослуги, в тому числі, обробляти дзвінки за допомогою IP-АТС і 

організовувати відеоконференції за допомогою систем телеприсутності Cisco 

Telepresense. Крім того, Cisco IOS забезпечує багаторівневу авторизацію, а також 

високий рівень захисту при підключенні до мережі і передачі трафіку, завдяки 

Cisco IOS Firewall, Cisco IOS IPS, Dynamic Multipoint VPN, Enchansed Easy VPN та 

ін. 
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Таблиця 2.3.1 – Вбудовані функції управління 

WSMA Web Services Management Agent визначає механізм для 

управління мережевим пристроєм, надає інформацію про зміни, а 

також завантажує і управляє новими настройками. WSMA 

використовує кодування даних на базі XML, яке передається за 

допомогою протоколу Simple Object Access Protocol. 

EEM Cisco IOS Embedded Event Manager - це індивідуальний 

підхід до виявлення подій в мережі і відновленню її нормальної 

роботи. Ці послуги надаються безпосередньо в пристрої Cisco IOS 

Software. Це дає можливість контролювати і коригувати події, а 

також приймати будь-які бажані EEM дії протягом діяльності 

маршрутизатора. 

IPSLA Cisco IOS IP Service-Level Agreements забезпечують 

завантаження нових критично важливих бізнес-додатків, а також 

IP сервіси, які використовують дані, голосові і відеофайли в IP-

мережі. 

SNM

P, RMON, 

Syslog, 

NetFlow і 

TR-069 

Цей маршрутизатор з інтегрованими сервісами також 

підтримують SNMP, віддалений моніторинг (RMON), ведення 

журналу подій, NetFlow і TR-069. 

 

Завдяки компактному розміру (88,9мм x 438,2мм x 469,9мм) і порівняно 

невеликій вазі (13,2 кг), маршрутизатор може бути встановлений навіть в 

малогабаритних приміщеннях. Крім того, пристрій ідеально підходить для 

розміщення в погано опалюваних і непровітрюваних кімнатах, ефективно 

функціонуючи в досить широкому діапазоні температур (від 0̊C до 40̊C). 
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Таблиця 2.3.2 – Технічні особливості 

Послуги і слоти CISCO291

1 / K9 

Вбудована апаратна криптографія і прискорення є 

Cisco Unified Sessions SRST 50 

Сесії Cisco Unified CCME 50 

Вбудовані порти WAN 10/100/1000 3 

Порти RJ-45 3 

Слоти SFP (використання цих слотів виключає 

відповідність з портами RJ-45) 

0 

Слоти для сервісних модулів подвійної ширини 

(замінюють два слота для сервісних модулів) 

0 

слоти EHWIC 4 

Слоти EHWIC подвійної ширини (замінюють два 

слота EHWIC) 

2 

слоти ISM 1 

Вбудовані слоти DSP (PVDM) 2 

Пам'ять DDR2 ECC DRAM - Default 512Мб 

Пам'ять DDR2 ECC DRAM - Maximum 2Гб 

Зовнішній слот Compact Flash - Default слот 0: 256 

Мб  

слот 1: немає 

Зовнішній слот Compact Flash - Maximum слот 1: 4 

Гб 

Зовнішні слоти USB 2.0 Flash Memory (тип A) 2 
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2.4 Захист та відмовостійкість мережі передачі данних 

 

Захист сучасних мереж – найголовніший крітерій якості передачі данних. 

Забезпечення безпеки інформації - справа дорога, і не стільки через витрати на 

закупівлю або установку різних технічних або програмних засобів, скільки через 

те, що важко кваліфіковано визначити межі розумної безпеки і відповідної 

підтримки системи в працездатному стані. Ми розглянемо найпоширеніші 

протоколи захисту мережі. 

Коли мова йде про загрозу це може бути будь-яка людина або подія, яка 

може призвести до пошкодження даних або мережа. Загрози можуть бути 

природними, наприклад, вітер, блискавка, повінь або можуть бути випадковими, 

наприклад, випадкове видалення файлу. Уразливості визначаються як слабкі 

місця в будь-якій мережі, які можуть бути використані загрозою. Нещодавно 

практично у всіх сферах були застосовані мережеві технології, такі як банківська 

справа, оподаткування, електронна комерція. Ці програми складаються з різних 

мережевих пристроїв і комп'ютерів, і це дуже важливо щоб захистити ці додатки і 

пристрої від шкідливих хакерів, так що шанси використовувати уразливості 

можуть зменшуватися. Існують різні апаратні та програмні засоби, доступні в 

ринок для захисту від таких атак, як брандмауери, системи виявлення вторгнень 

(IDS), антивірусне програмне забезпечення та програмне забезпечення для 

сканування вразливостей.  

Однак використання цих апаратних засобів і програмне забезпечення не 

може гарантувати захист мережі від атак. "Єдиним по-справжньому безпечної 

системи є те, що який вимкнений-і навіть тоді у мене є сумніви", цитата 

провідного експерта з безпеки. Згідно зі статистикою зі звітів про ліквідацію 

комп'ютерних аварій Команда / Координаційний центр (CERT/CC), кількість 

експлуатованих вразливостей збільшується різко. 

Якщо ви намагаєтеся отримати випадковий доступ до незахищеної 

бездротової мережі, ви можете бути арештовані на місці, навіть якщо у вас немає 

злочинних намірів (крім крадіжки їх пропускної здатності, звичайно). У Канаді це 
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називається крадіжкою телекомунікацій . Головною перевагою будь-якої мережі є 

спільне використання ресурсів. В рамках мережі ми поділяємо різні види послуг, 

таких як загальний доступ до файлів і принтерів із-за загальних ресурсів будь-хто 

може спробувати отримати незаконний доступ, який може викликати 

несанкціонований доступ до мережі. Спільне використання паролів, вгадування і 

захоплення-це три поширених методу отримання незаконного доступу. Спільне 

використання паролів і вгадування не є новим засобом незаконного доступу, 

існують різні методи для вгадування пароля.  

Збираючи особисту інформацію, таку як день його народження, прізвища. 

Захоплення пароля-це метод, при якому хакер несвідомо краде ідентифікатор 

користувача і пароль. Троянський кінь програма призначена для цієї мети, яка 

може захопити пароль. Нижче наведені деякі основні відомості, які можуть 

запобігти несанкціонований доступ. Використовуйте надійні паролі, які містять 

не менше 10 символів, принаймні один альфа-символ, один числовий і один 

спеціальний символ, а також паролі, які не можуть містити словникові слова.  

Використовуйте апаратний і програмний брандмауер. Використовуйте програмне 

забезпечення для захисту від троянських програм, шпигунських програм, вірусів 

та інших шкідливих програм. Ретельно обробляйте електронні листи, зазвичай 

віруси, шпигунські програми та інші шкідливі програми поширюються через 

електронні листи, які мають вкладення електронної пошти. 

Несанкціонований доступ до ресурсів несанкціонований доступ 

відбувається, коли користувач намагається отримати доступ до ресурсу, який 

йому не дозволено. Це може статися із-за неправильного призначення 

адміністраторами ресурсів. Це також може статися, коли привілеїв недостатньо 

для користувача. Компанії, які мають різні відділи і користувачів, деякі 

користувачі мають неприпустимий доступ до будь-яких мережевих ресурсів, в 

основному тому, що користувачі не з одного відділу або можуть бути такими 

користувачами, які знаходяться за межами компанії. Наприклад, доступ до даних 

бухгалтерії не допускається адміністраторами для користувачів, що належать до 

будь-якого іншого відділу. У цьому випадку адміністраторам необхідно надати 
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більше прав доступу, ніж потрібно користувачеві. 

Розкриття даних у будь-якій організації деяка інформація, яка або 

зберігається на комп'ютері в Мережі, або передається, може вимагати певного 

рівня конфіденційності. Незаконний доступ відбувається, коли хтось, хто не має 

на це права, намагається прочитати дані. В основному це відбувається тому, що 

наша інформація не зашифрована. Існують різні схеми шифрування, які 

використовуються сьогодні, ми детально обговоримо їх у наступних главах. 

Несанкціоноване зміна несанкціоноване зміна даних є атакою на цілісність даних. 

Будь-яка зміна даних або програмного забезпечення може створити великі 

проблеми; можливо, може пошкодити бази даних, електронні таблиці або деякі 

інші важливі програми. Будь-яке несанкціоноване зміна програмного 

забезпечення майнера може призвести до пошкодження всієї операційної системи 

або всіх додатків, пов'язаних з цим програмним забезпеченням, і, можливо, буде 

потрібно переустановити програмне забезпечення з усіма пов'язаними додатками. 

Це може бути зроблено як неавторизованими, так і авторизованими 

користувачами. Будь-яка зміна в даних або в додатку може передати інформацію 

в інші пункти призначення. Ця інформація може бути використана будь-яким 

стороннім або хакером, який може внести деякі зміни і знову відправити за 

призначенням. Деякі причини, які можуть призвести до несанкціонованої 

модифікації . Відсутність шифрування даних користувач, який тільки вимагає 

дозволу на читання наданих дозволів на запис також. Механізм управління 

доступом, який дозволяє непотрібні дозволу на запис. Відсутність засобів захисту. 

Розкриття мережевого трафіку коли ми говоримо про безпеку даних, ми 

бачимо, що існує два різних типи даних: Перший тип даних, який знаходиться в 

системі або комп'ютерах, і другий тип даних, який передається від машини до 

машини або спільно використовується користувачами мережі. Ці два типи даних 

підпадають під два типи безпеки: комп'ютерна безпека і мережева безпека. 

Засоби, призначені для захисту першого типу даних, що відносяться до 

комп'ютерної безпеки, в той час як захист даних під час передачі називається 

мережевою безпекою. Однак ми не можемо провести чіткої різниці між цими 
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двома типами безпеки. Як ми обговорювали раніше, щоб користувачі знали, які 

дані типу є конфіденційними, також важливо підтримувати конфіденційність цих 

даних під час їх передачі. Дані, які можуть бути скомпрометовані, складаються з 

паролів, електронної пошти, імен користувачів або будь-якої іншої корисної 

інформації, яка може бути використана в майбутньому для негативних цілей. 

Навіть електронні листи і паролі, які зберігаються в зашифрованому вигляді в 

системі, вони також можуть бути захоплені під час передачі у вигляді відкритого 

тексту. 

Підміна мережевого трафіку під час передачі даних важливі дві речі, які 

гарантують цілісність даних: по-перше, дані надходять від довіреної хоста, а по-

друге, вміст даних не змінюється не змінюється. Підміна відбувається, коли хтось 

намагається прикинутися довіреним хостом. IP-спуфинг, спуфинг електронної 

пошти і веб-спуфинг і т. д. Це деякі види спуфинга. Повідомлення, що 

передаються по будь-якій мережі, складаються з деякої адресної інформації, 

адреси відправника і адреси одержувача. Зловмисник або будь хакер, який 

спочатку знаходить IP-адресу довіреної хоста після компрометації хоста, може 

змінити повідомлення (заголовок пакета) таким чином, щоб воно виглядало так, 

що повідомлення надходить від цього довіреної хоста, як показано на рис.3.2. Те 

ж саме відбувається і з електронною поштою, яка виглядає так, як вона прийшла 

від Боба, але насправді Боб не відправив ніякого листа. Хтось, хто прикидався 

Боном, відправив лист. У веб-спуфинге зловмисник створює веб-сторінку, таку як 

сайт банку або будь-яку електронну пошту, таку як веб-сторінка hotmail, але ця 

веб-сторінка в основному знаходиться під контролем зловмисника, тому, коли ви 

розміщуєте інформацію, вона переходить безпосередньо до зловмисника. За 

спуфингом варто кілька причин, наприклад передача мережевого трафіку у 

відкритому тексті; не використовуйте ніякої метод автентифікації повідомлень. 

Порушення функціонування мережі основною функцією будь-якої мережі є 

спільне використання ресурсів та інформації. Збій відбувається, коли мережа не 

забезпечила необхідну функціональність вчасно. Переривання в мережі може 

вплинути на один тип функціональності або на різні функціональні можливості. 
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Кілька причин можуть лежати за збоєм в мережі Мережа не має можливості 

виявити трафік, деякий час мережа йде вниз через непотрібного трафіку. Мережа 

з однією точкою відмови. Апаратний збій. Неправильне обслуговування 

мережевого обладнання. Несанкціонований доступ до мережевих компонентів 

може призвести до зміни конфігурації компонентів, які також порушують роботу 

мережі. 

Безпека-це безперервний процес і безперервна війна між нападником і 

захисником. Там немає механізму безпеки, який існує, який дає повний захист. 

Кілька типів атак можуть бути усунені, але їх місце займуть інші. Реалізація 

механізму безпеки деякий час коштувала надто дорого, тому деякі адміністратори 

просто терплять очікувані втрати і знаходять це найбільш економічне рішення. 

Нижче ми обговоримо деякі загрози і пов'язані з ними втрати, пов'язані з їх 

очікуваним зростанням. Перелік не є вичерпним деякі загрози можуть мати деякі 

загальні елементи з іншими областями. 

Помилки та упущення існує безліч ненавмисних помилок людини, які 

сприяють виникненню проблем безпеки. Вони можуть виникати в будь-якому 

місці системи. Іноді невелика помилка введення даних може привести до збою 

системи, деякі помилки виникають під час обслуговування або установки, які 

також можуть становити загрозу для безпеки.  Помилки являють собою серйозну 

загрозу цілісності даних.  Вони можуть ненавмисно створюватися операторами 

введення даних, системними операторами і розробниками.  Люди в основному 

припускають, що інформація, що надходить з комп'ютерної системи, є більш 

точною. В останні кілька років поліпшення якості програмного забезпечення 

знижує цю загрозу. Шахрайство і Крадіжка цілісність даних і конфіденційність 

інформації є ключовими особливостями будь-якої системи. У міру розвитку 

інформаційних технологій зростає і загроза шахрайства і крадіжки. Зловмисники 

щодня використовують нові методи для експлуатації системи, ці махінації 

включають в себе невеликі суми грошей на велику кількість фінансових рахунків. 

Фінансові системи не лише є мішенню хакерів, системи, які мають які-небудь 

ресурси або засоби управління, піддаються атаці зловмисників, наприклад, 
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система оцінки університетів, система інвентаризації, система відвідуваності 

людських ресурсів і т. д. Загроза шахрайства та крадіжки виходить як від 

інсайдера, так і від аутсайдера. Більшість злочинів вчиняється інсайдерами, тому 

що вони є авторизованими користувачами, і вони знають місця в системі, і вони 

знаходяться в кращому становищі, щоб скоїти злочин. Колишні співробітники 

будь-якої організації також можуть становити загрозу для компанії, якщо 

адміністратори не припинили свої облікові записи належним чином і вчасно. 

 

2.4.1 Access-lists (ACL) 

 

Access-lists (ACL) - списки доступу. Використовуються для обмеження 

доступу користувачів або для фільтрації небажаного трафіку з зовнішнього світу, 

згідно політикам безпеки, затвердженими в організації. Крім традиційних 

способів використання списків доступу, їх використовують для налаштування 

NAT , IPSec, VPN , для створення карт маршрутизації і багатьох інших функцій. 

Два головних атрибута будь-якого списку доступу - це команди permit 

(дозволити) і deny (заборонити), після яких зазвичай прописується IP адресу 

пристрою і його Wildcard Mask . 

На пристроях Cisco найбільш поширені так звані стандартні (standard) і 

розширені (extended) списки доступу. 

Standard. У стандартному списку доступу можна задавати тільки IP адреси 

або IP підмережі, які є джерелом відправки даних. Стандартному списку доступу 

можна привласнити або числове значення, як правило, від 1 до 99, або буквене. 

Переважно ставити саме буквене значення, щоб надалі було простіше 

орієнтуватися серед списків доступу.  

Припустимо, нам необхідно вказати IP адреса робочої станції 

адміністратора мережі, з якого буде дозволений віддалений доступ на пристрій, а 

доступ з інших хостів потрібно заборонити. Для цього необхідно створити список 

доступу командою ip access-list standard VTY_Access, де VTY_Access - назва 

списку доступу. Далі дозволимо віддалений доступ робочої станції адміністратора 
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з IP адресою 192.168.1.55 командою permit host 192.168.1.55. Немає необхідності 

вказувати явний заборону для всіх інших IP адрес командою deny any, так як 

подібна заборона за замовчуванням додається в кінець будь-якого списку доступу. 

Все це буде виглядати так: 

 

(config) #ip access-list standard VTY_Access 

(config-std-nacl) #permit host 192.168.1.55  

 

Тепер повісимо даний список доступу на інтерфейс VTY командою access-

class VTY_Access in, де in - напрямок трафіку, тобто наш список доступу буде 

враховувати весь вхідний трафік, що нам і потрібно. 

Якщо ви хочете вести облік подій і переглядати IP адреси пристроїв, з яких 

відбувалися несанкціоновані спроби доступу, то цю функцію можна активувати 

командою deny any log, прописавши її в кінці списку доступу. 

Замість окремого хоста можна також вирішити IP адреси підмережі 

адміністраторів, наприклад, 192.168.1.64 з маскою 255.255.255.192 командою 

permit 192.168.1.64 0.0.0.63, де 0.0.0.63 зворотна маска, її також називають 

wildcard маскою. Детальніше про wildcard масках можна прочитати в статті 

Wildcard Mask . 

Приклад: 

 

(config) #ip access-list standard VTY_Access 

(config-std-nacl) #permit 192.168.1.64 0.0.0.63  

 

Важливо враховувати, що пристрій читає список доступу зверху вниз, тому 

потрібно заздалегідь продумувати порядок команд. наприклад: 

 

(config) #ip access-list standard VTY_Access 

(config-std-nacl) #permit 192.168.1.64 0.0.0.63 

(config-std-nacl) #deny host 192.168.1.70  



56 

 

 .. і  .. 

(config) #ip access-list standard VTY_Access 

(config-std-nacl) #deny host 192.168.1.70 

(config-std-nacl) #permit 192.168.1.64 0.0.0.63  

 

Це не одне і те ж. У першому випадку все IP адреси підмережі 

192.168.1.64/26 будуть дозволені, фактично друга команда не буде корисною. У 

другому випадку список доступу дозволяє також всі адреси підмережі 

192.168.1.64/26 крім адреси 192.168.1.70. 

Extended. Розширені списки доступу. У розширеному списку доступу 

можна задавати IP адреси, IP підмережі, порти і навіть протоколи. Тут також 

вказуються адреси не тільки відправника, як в стандартному списку доступу, а й 

адреси призначення. Розширеного списку доступу можна привласнити або 

числове значення від 100 до 199, або буквене.  

Розширений список доступу можна використовувати, наприклад, для 

розмежування трафіку між VLAN. 

Віртуальні локальні мережі (VLAN) поділяють існуючу фізичну мережу на 

кілька логічних мереж. Таким чином, кожна VLAN створює свій власний 

широкомовний домен. Зв'язок між двома VLAN може здійснюватися тільки через 

маршрутизатор, який підключений до обох. Vlan працюють так, ніби вони 

створені з використанням незалежних комутаторів. 

Підключення обох VLAN до фізичного комутатора і оскільки він 

заснований на портах, потрібно один кабель на VLAN.  Крім того, ПК може 

бачити тільки свою VLAN і інший комп'ютер на тому ж самому.  Підключення до 

інфраструктури буде використовувати один порт на VLAN, налаштований, як 

показано нижче.  Для VLAN 1 або порт A-3 або B-3 може використовуватися для 

підключення, і тільки один повинен бути, щоб уникнути петлі маршруту.  Те ж 

саме стосується і VLAN 2, де можна використовувати Або A-7, або B-7, але не 

обидва, тому знову два кабелі всього або один на VLAN.  Якщо це схоже на 

кошмар проводки, то саме тому порт на основі використовується тільки там, де 
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з'єднувальні пристрої не можуть зрозуміти ідентифікатор VLAN, інкапсульований 

в інтернет-фрейм, званий тегуванням. 

Для CE-VLAN (абонентських VLAN в ієрархічній системі) передбачені дві 

характеристики: збереження / не збереження ідентифікатора CE-VLAN і 

збереження / не збереження поля 802.1p c інформацією про клас обслуговування. 

Тобто інформація про збереження двох складових тега VLAN. Частина UNI може 

підтримувати теги, а частина - ні. Перед доставкою UNI фрейм повинен за 

допомогою таблиць відповідності бути приведений до виду, зрозумілому цього 

UNI[14]. 

Припустимо нам необхідно заборонити трафік з IP підмережі VLAN 100 

192.168.1.0/24 в IP підмережа VLAN 200 192.168.2.0/24, а в усі інші мережі 

дозволити. Для цього нам знадобиться розширений список доступу. Створимо 

його командою ip access-list extended VLAN_100_to_200_Access. Тепер явно 

заборонимо трафік з мережі 192.168.1.0/24 в мережу 192.168.2.0/24 командою 

deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255, а весь інший трафік дозволимо 

командою permit ip any any, де ip - є IP протокол. Повісимо цей список доступу на 

VLAN 100 командою ip access-group VLAN_100_to_200_Access in. Таким чином, 

всіх пристроїв, підключеним до VLAN 100 буде заборонений доступ в мережу 

VLAN 200. 

приклад: 

 

(config) # ip access-list extended VLAN_100_to_200_Access 

(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

(config-ext-nacl) #permit ip any any 

(config) #interface VLAN100 

(config-if) #ip access-group VLAN_100_to_200_Access in  

 

Правилом хорошого тону вважається ставити примітки до рядків будь-якого 

списку доступу командою remark, напрмер, remark - from VLAN100 to VLAN200 - 

і remark - from VLAN100 to VLAN300 -. 



58 

 

Приклад: 

 

(config) # ip access-list extended VLAN_Access 

(config-ext-nacl) #remark - from VLAN100 to VLAN200 - 

(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

(config-ext-nacl) #remark - from VLAN100 to VLAN300 - 

(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 

(config-ext-nacl) #permit ip any any  

 

При бажанні можна також вказати час, коли той чи інший список доступу 

буде працювати командою time-range Work, де Work - назва діапазону часу. Потім 

вкажемо, припустимо, робочі години командою periodic weekdays 9:00 to 18:00. 

Далі необхідно створити розширений список доступу, в якому дозволимо 

співробітникам переглядати web-сторінки по протоколу 80 і 443 тільки з 9.00 до 

18.00 в робочі дні. Для цього потрібно прописати команди: 

 

permit tcp any any time-range Work eq 80 

permit tcp any any time-range Work eq 443. 

 

Якщо у вас досить довгий і неорганізований в плані порядкових номерів 

розширений список доступу, то можна привести нумерацію в порядок командою 

ip access-list resequence. 

Приклад зміни порядкових номерів списку доступу для NAT: 

 

(config) #do sh ip access-lists 100 

Extended IP access list 100 

10 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 10.72.0.0 0.0.255.255 

20 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 (7838 matches) 

27 permit tcp host 199.99.99.99 eq 443 host 172.16.16.16 eq 443 

28 deny ip 199.99.99.0 0.0.0.255 any (34602 matches) 
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30 permit ip any any (298676 matches) 

telecombook (config) #ip access-list resequence 100 10 10 

telecombook (config) #do sh ip access-lists 100 

Extended IP access list 100 

10 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 10.72.0.0 0.0.255.255 

20 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 (7936 matches) 

30 permit tcp host 199.99.99.99 eq 443 host 172.16.16.16 eq 443 

40 deny ip 199.99.99.0 0.0.0.255 any (34904 matches) 

50 permit ip any any (299146 matches)  

 

Рефлексивний список доступу використовується для фільтрації трафіку в 

одну сторону з можливістю отримання відповідних пакетів. Рефлексивні списки 

доступу не доступні на комутаторах. 

 

reflexive acl 

 interface VLAN50 

 description Untrusted 

 ip access-group INBOUND in 

 ip access-group OUTBOUND out 

 ! 

 ip access-list extended OUTBOUND 

 permit tcp host 10.0.0.1 any reflect ADMINACCESS 

 permit udp host 10.0.0.1 any reflect ADMINACCESS 

 ! 

 ip access-list extended INBOUND 

 evaluate ADMINACCESS 

 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 

 permit ip any any  

 

Команда reflect використовується для створення зворотного ACL, який ми 
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додали на вхідний інтерфейс за допомогою команди evaluate. 

Таким чином трафік в мережі контролюється нашими листами доступу, що 

підвищує надійність та керованість мережі. 

 

2.4.2 Storm control (broadcast supression) 

 

Широкомовний шторм (англ. Broadcast storm ) - передача великої кількості 

широкомовних пакетів в мережі, часто з подальшим збільшенням їх кількості. 

Може виникати, наприклад, як наслідок петель в мережі на канальному рівні або 

через атаки на мережу. Через широковещательного шторму нормальні дані в 

мережі часто не можуть передаватися. 

Уникнути виникнення широкомовних пакетів в мережі практично 

неможливо, так як вони використовуються багатьма службовими протоколами. 

Але ми можемо забеспечити стабільну работу мережі обмежуючи цей трафік. 

Можливі причини широковещательного шторму: 

1) Петлі комутації; 

2) Атаки на мережу (наприклад, Smurf-атака); 

3) Несправна мережева карта. 

Технологія дозволяє встановити граничне навантаження бродкаста на порт 

комутатора. Якщо в мережі з'явився зловмисник або десь зламалася мережева 

карта і починає атакувати мережу, то це завжди можна обмежити. 

Встановлюємо рівень бродкаста 70% (можна встановити абсолютне 

значення в бітах за секунду або пакетах за секунду) і вказуємо відсилати трапи 

(config)#int fastEthernet 0/46 

(config-if)#storm-control broadcast level 70 

(config-if)#storm-control action trap 

Або встановлюємо максимальний рівень бродкаста 90% і закриваємо 

портпри перетині даного значення. 

(config)#int fastEthernet 0/46 

(config-if)#storm-control broadcast level 90 
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(config-if)#storm-control action shutdown 

 

К рім того, можна встановити максимальний рівень не тільки бродкаста, 

але і мультикаст, і Юнікаст. Втім, це робиться рідко - якщо комутатор 

налаштований на трансляцію потокового відео і його ресурсів недостатньо для 

передачі основних даних. 

 

2.5 Налаштування NAT 

 

Мережа підприємства зазвичай будується на приватних IP адреси. Згідно 

RFC 1918 під приватні адреси виділено три блоки: 

 

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/255.0.0.0 (/ 8)) 

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/255.240.0.0 (/ 12)) 

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/255.255.0.0 (/ 16)) 

 

Ці адреси не маршрутизируются в Інтернеті, і провайдери повинні 

блокувати пакети з такими IP адресами відправників або одержувачів. Для 

переведення приватних адрес в Глобальні (маршрутизовані в Інтернеті) 

застосовують NAT. 

Крім організації доступу в зовнішню мережу (Інтернет), NAT має ще кілька 

особливостей, які позитивно впливають на мережу. Наприклад, трансляція 

мережевих адрес надає можливість приховатиі і обмежити доступ довнутрішнеї 

структури мережі, що підвищує безпеку. Завдяки технології NAT можливо 

економити Глобальні IP адреси, так як під одною глобальною адресою в Інтернет 

виходитить безліч користувачів. 

Налаштування NAT на маршрутизаторах Cisco під управлінням IOS 

включає в себе наступні кроки 

1. Призначити внутрішній та зовнішній інтерфейси  

2. Визначити для кого (яких ip адрес) варто робити трансляцію.  
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3. Вибрати який вид трансляції використовувати 

4. Здійснити перевірку трансляцій  

Для прикладу, у нас буде роутер R1 з двома інтерфейсами. 

Подключение R1 к ISP 

FastEthernet0 / 0 - підключений до локальної мережі 100.1.1.0/24 і має IP 

адреса: 100.1.1.254/24 

FastEthernet0 / 1 - підключений до зовнішньої мережі (Провайдеру) і має IP 

адреса: 172.168.1.0/30 (В даному прикладі у зовнішній мережі використовується 

теж приватний адресу, так як це тільки приклад, в реальному ж ситуації у Вас 

швидше за все буде використовуватися Глобальний адреса) 

Внутрішнім інтерфейсом зазвичай виступає той, до якого підключена 

локальна мережа. Зовнішнім - до якого підключена зовнішня мережа, наприклад 

мережа Інтернет провайдера. 

Таким чином FastEthernet0 / 0 - це Inside інтерфейс, а FastEthernet0 / 1 - 

Outside 

Конфігуріруем інтерфейси: 

 

R1 (config) #interface fastEthernet 0/0 

R1 (config-if) #ip nat inside 

R1 (config-if) #exit 

R1 (config) # 

 

R1 (config) #interface fastEthernet 0/1 

R1 (config-if) #ip nat outside 

R1 (config-if) #exit 

R1 (config) # 

 

Трансляцію будемо робити для всієї локальної мережі 100.1.1.0/24 

Для цього створюємо ACL: 
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R1 (config) # access-list 1 permit 100.1.1.0 0.0.0.255 

R1 (config) # 

 

Існує три види трансляції Static NAT, Dynamic NAT, Overloading. 

Static NAT - Статичний NAT, перетворення IP адреси один до одного, тобто 

зіставляється одну адресу з внутрішньої мережі з однією адресою з зовнішньої 

мережі. 

Припустимо, що провайдер на нас маршрутизує мережу 10.11.11.0/24, 

таким чином надавши не один, а 255 IP адрес. І ми хочемо, що б із зовнішньої 

мережі за адресою 10.11.11.10 був доступний наш внутрішній сервер 

192.168.56.10, тоді слід ввести наступну команду: 

 

R1 (config) #ip nat inside source static 192.168.56.10 10.11.11.10 

R1 (config) # 

 

Таким чином відбувається підміна внутрішнього адреси джерела 

192.168.56.10 на зовнішню адресу 10.11.11.10 при проходженні пакета з 

внутрішньої мережі в зовнішню. При зворотному проходженні пакета відбудеться 

підміна зовнішнього IP адреси призначення 10.11.11.10 на внутрішній 100.1.1.10. 

Всі сервіси, які запущені на внутрішньому сервері 100.1.1.10 доступні з 

зовнішньої мережі при зверненні на адресу 10.11.11.10 

Якщо немає необхідності відкривати назовні все порти (сервіси), то можна 

обмежитися і певними, наприклад: 

 

R1 (config) #ip nat inside source static tcp 100.1.1.10 22 10.11.11.10 2222 

R1 (config) # 

 

В цьому випадку при зверненні із зовнішньої мережі на адресу 10.11.11.10 і 

tcp порт 2222 відбудеться з'єднання з 22-м tcp портом внутрішнього сервера 

192.168.56.10 
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Dynamic NAT - Динамічний NAT, перетворення внутрішнього адреси / ів в 

один з групи зовнішніх адрес. Перед використанням динамічної трансляції, 

потрібно задати nat-пул зовнішніх адрес 

 

R1 (config) # 

R1 (config) #ip nat pool GLOBALPOOL 10.11.11.20 10.11.11.100 netmask 

255.255.255.0 

R1 (config) #ip nat inside source list 1 pool GLOBALPOOL 

R1 (config) # 

 

В цьому випадку адреси з мережі 100.1.1.0/24, при зверненні до зовнішньої 

мережі, будуть перетворюватися в адреси з пулу GLOBALPOOL, поки він не 

закінчиться. Якщо не залишиться в пулі вільних адрес - то трансляції 

виконуватися не будуть. Тобто в нашому прикладі одночасно в зовнішню мережу 

вийдуть тільки 80 адрес з мережі 100.1.1.0/24, іншим доведеться чекати поки не 

закінчиться якась трансляція. 

Overloading - дозволяє перетворювати кілька внутрішніх адрес в один 

зовнішній. Для здійснення такої трансляції використовуються порти, тому іноді 

такий NAT називають PAT (Port Address Translation). За допомогою PAT можна 

перетворювати внутрішні адреси в зовнішній адресу, заданий через пул або через 

адресу на зовнішньому інтерфейсі. 

Подивитися існуючі трансляції можна командою «show ip nat translations». 

Налагодження запускається командою «debug ip nat» 

 

R1 # 

R1 # show ip nat translations 

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global 

udp 10.0.0.253:60672 192.168.56.10:60672 8.8.8.8:53 8.8.8.8:53 

tcp 10.0.0.253:59235 192.168.56.10:59235 74.125.143.94:80 74.125.143.94:80 
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Таким чином здійснюється інформаційний доступ до зовнішній мережі 

Internet. 

 

2.6 Динамічна маршрутизація 

 

При динамічної маршрутизації таблиці маршрутизації автоматично 

оновлюються демонами. Демони маршрутизації безперервно отримують 

інформацію, розсилати шляхом оповіщення іншими демонами маршрутизації, 

тому вони постійно оновлюють таблиці маршрутизації. 

В TCP / IP передбачено два демона, що підтримують динамічну 

маршрутизацію: routed і gated . Демон gated підтримує одночасно Протокол 

інформації про маршрутизації (RIP) , Протокол інформації про маршрутизації 

наступного покоління (RIPng) , Протокол зовнішніх шлюзів (EGP) , Протокол 

граничних шлюзів (BGP) і BGP4 + , протокол (HELLO) , Протокол найкоротшого 

шляху (OSPF) , протоколи IS-IS і ICMP і ICMPv6 / Router Discovery . Крім того, 

демон gated підтримуєПростий протокол керування мережею (SNMP). Демон 

routed підтримує тільки Протокол інформації про маршрутизації [15]. 

Залежно від опцій, зазначених при запуску демона маршрутизації, він може 

працювати в одному з двох режимів - пасивному або активному . В активному 

режимі демон маршрутизації періодично відправляє шлюзів і хостів оповіщають 

повідомлення, що містять інформацію про маршрутизації для їх локальних мереж, 

а також отримує інформацію про маршрутизації від інших хостів і шлюзів. У 

пасивному режимі демон маршрутизації тільки отримує інформацію про 

маршрутизації і не намагається оновити інформацію про маршрутизації 

віддалених шлюзів (тобто він не поширює власну інформацію про 

маршрутизації). 

Два описаних типу маршрутизації застосовуються не тільки шлюзами, а й 

хостами мережі. Статична маршрутизація застосовується для шлюзів точно так 

же, як і для інших хостів. Однак демони динамічної маршрутизації, які 

виконуються не на шлюзах, можуть працювати тільки в пасивному (тихому) 
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режимі. 

У цій статті розглядаються основні поняття та операції OSPF. Ми 

пояснюємо, як працює OSPF, як таблиці OSPF будуються на маршрутизаторі з 

підтримкою OSPF і їх призначення (таблиця сусідів, таблиця топології, таблиця 

маршрутизації), області OSPF і їх важливість. Далі ми розглянемо типи пакетів 

стану каналу OSPF, що використовуються для обміну даними між 

маршрутизаторами OSPF: оголошення стану каналу (LSA), база даних стану 

каналу (LSDB), запит стану каналу (LSR), оновлення стану каналу (LSU) і 

підтвердження стану каналу (LSAcK). Нарешті, ми розглянемо ролі OSPF: 

прикордонний маршрутизатор зони (ABR), прикордонний маршрутизатор 

автономної системи (ASBR), призначений маршрутизатор (DR), резервний DR і 

багато іншого. 

OSPF-це протокол стану каналу, який вважається самим відомим 

протоколом серед сімейства внутрішніх шлюзових протоколів (IGP), розробленим 

в середині 1980-х років робочою групою OSPF IETF. 

Після налаштування OSPF буде прослуховувати сусідів і збирати всі 

доступні дані стану каналу для побудови карти топології всіх доступних шляхів в 

мережі, а потім зберігати інформацію у своїй базі даних, топології, також відомої 

як база даних стану каналу (LSDB). Використовуючи інформацію зі своєї бази 

даних, топології. Із зібраної інформації він визначить найкращий найкоротший 

шлях до кожної досяжною підмережі / мережі, використовуючи алгоритм під 

назвою Shortest Path First (SFP), який був розроблений комп'ютерним вченим 

Эдсгером У. Дейкстрой в 1956 році. Потім OSPF побудує три таблиці для 

зберігання такої інформації: 

Таблиця сусідів: містить всі виявлені сусіди OSPF, з якими будуть 

обмінюватися даними маршрутизації 

Таблиця топології: містить всю дорожню карту мережі з усіма доступними 

маршрутизаторами OSPF і розрахованими кращими і альтернативними шляхами. 

Таблиця маршрутизації: містить поточні робочі найкращі шляхи, які будуть 

використовуватися для пересилання трафіку даних між сусідами. 
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OSPF пропонує дуже помітну функцію з ім'ям: області маршрутизації. Це 

означає поділ маршрутизаторів всередині однієї автономної системи, що працює 

під управлінням OSPF, на області, де кожна область складається з групи 

підключених маршрутизаторів. 

Ідея поділу мережі OSPF на зони полягає у спрощенні адміністрування та 

оптимізації наявних ресурсів. Оптимізація ресурсів особливо важлива для 

великих корпоративних мереж з великою кількістю мереж і зв'язків.  Наявність 

великої кількості маршрутизаторів, які обмінюються базою даних стану каналу, 

могло б затопити мережу і знизити її ефективність – саме ця необхідність 

призвела до створення концептуальних областей. 

Області-це логічна колекція маршрутизаторів, які несуть один і той же 

ідентифікатор області або номер всередині мережі OSPF, сама мережа OSPF може 

містити кілька областей, перша і основна область називається магістральної 

областю область 0", всі інші повинні підключатися до галузі 0, як показано на 

схемі нижче: 

Всі маршрутизатори в межах однієї області мають одну і ту ж таблицю 

топології-базу даних стану каналу - але різну таблицю маршрутизації, оскільки 

OSPF обчислює різні найкращі шляхи для кожного маршрутизатора в залежності 

від його розташування в топології мережі, в той час як всі вони будуть спільно 

використовувати одну і ту ж топологію стану каналу. 

Межі області дадуть можливість використовувати підсумовування, оскільки 

неможливо підсумовувати мережеві префікси в звичайних протоколах стану 

каналу, оскільки маршрутизатори повинні мати однакову топологію карти всієї 

мережі, збігається у всіх сусідів. 

Межі сегментів також допоможуть запобігти локалізації збоїв, пригнічуючи 

оновлення, які відбуваються, коли зміна відбувається в мережі, викликаючи потік 

оновлень між маршрутизаторами. Це також є слабкістю протоколів стану каналу: 

при підключенні до мереж великого розміру дуже важко уникнути повеней бази 

даних стану каналу. 

З межами областей оновлення зберігаються тільки в межах однієї області, в 
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той час як інші області залишаються повністю необізнаними про оновлення. 

Маршрутизатори OSPF генерують пакети інформації, які передаються з 

сусідніми маршрутизаторами. Ці пакети призначені для різних цілей, таких як 

формування відносин сусідів між маршрутизаторами, розрахунок вартості і 

найкращого шляху для конкретного маршруту та багато іншого. 

Оголошення стану каналу (LSA): основний засіб зв'язку між 

маршрутизаторами OSPF, це пакет, який несе всю основну інформацію про 

топологію і затоплений між областями для виконання різних функцій, є 11 типів 

пакетів LSA, які будуть покриті у великій глибині в майбутніх статтях OSPF тут 

Firewall.cx 

База даних стану каналу (LSDB): пакет LSDB містить всю оновлену 

інформацію про стан каналу, якою обмінюється мережу, і всі маршрутизатори в 

межах однієї області мають ідентичну LSDB, і коли два маршрутизатора 

формують нову сусідню смежность, вони синхронізують свою LSDB, щоб бути 

повністю суміжними. 

Запит стану каналу (LSR): як тільки сусідня смежность сформована і LSDB 

обмінюється, сусідні маршрутизатори можуть знайти відсутню інформацію 

LSDB, вони тоді посилають пакет запиту, щоб вимагати відсутню частину, сусіди 

отримують цей пакет і відповідають LSU. 

Оновлення стану каналу (LSU): пакет відправляє певний фрагмент 

інформації LSDB, запитаний сусіднім OSPF через пакет LSR. 

Підтвердження стану каналу (LSAcK): маршрутизатор, який відправляє 

пакет LSR, що підтверджує отримання LSU від сусіднього вузла, відправляючи 

пакет підтвердження, що підтверджує отримання потрібної LSUs. 

Робота всередині області ієрархічно організована між маршрутизаторами, 

які поділяють цю область і класифікуються як: 

Маршрутизатори, розташовані на межах кожної області, з'єднуються з 

більш ніж однією областю OSPF, називаються маршрутизаторами ABR. 

Маршрутизатори ABR відповідають за підсумовування IP-адрес кожній області і 

придушення оновлень між областями для запобігання локалізації збоїв. 
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Прикордонний маршрутизатор автономної системи (ASBR): 

ASBR-це маршрутизатор, який має інтерфейси, підключені до однієї або 

декільком областям OSPF, аналогічно ABR, проте різниця з ASBR полягає в тому, 

що він також підключається до інших систем маршрутизації, таким як BGP, 

EIGRP, Internet та інші. Маршрутизатор ASBR зазвичай оголошує маршрути з 

інших систем маршрутизації в область OSPF, до якої він належить. 

Призначений маршрутизатор (DR): 

Призначений маршрутизатор вибирається маршрутизаторами на сегментах 

множинного доступу (наприклад, локальна мережа) на основі його пріоритету 

(ідентифікатор маршрутизатора, пріоритет). Маршрутизатор DR виконує 

спеціальні функції, такі як створення оголошень стану каналу (LSA) та обмін 

інформацією з усіма іншими маршрутизаторами в тій же області.  Кожен 

маршрутизатор в тій же області створить суміжність з DR і BDR (аналізується 

нижче). 

DR відправляє оновлення для всіх маршрутизаторів області, 

використовуючи групову адресу 224.0.0.5. Всі маршрутизатори OSPF, крім 

доктора використовувати групову адресу 224.0.0.6 відправити посилання 

поновлення стану (ЛДУ) і зв'язати Державної реклами (з LSAs) пакети Д   

Резервний призначений маршрутизатор (BDR): 

BDR-це маршрутизатор, який стає DR, якщо існуючий DR не вдається. BDR 

має другий найвищий пріоритет (DR, що має найвищий пріоритет) в мережі 

OSPF. Коли BDR стає DR, проводяться нові вибори, щоб знайти новий BDR. 

У цій статті представлено протокол OSPF і розглянуто, як працює OSPF. Ми 

розглянули важливі поняття, такі як OSPF протокол OSPF області, ОСПП сусіди в 

таблиці, таблиці топології і таблиці маршрутизації, плюс ОСПП ссылке 

державний типів пакетів (ЛСА, ЛСДРП, ЛСР, ЛДУ & LSAcK). Щоб закінчити 

наше знайомство, ми проаналізували ролі ОСПП зона маршрутизатора кордон 

(АБР), граничного маршрутизатора автономної системи (ASBR), призначеного 

маршрутизатора (DR) і Резервний DR. 

Оголошення стану каналу (LSA): основний засіб зв'язку між 
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маршрутизаторами OSPF, це пакет, який несе всю основну інформацію про 

топологію і затоплений між областями для виконання різних функцій, є 11 типів 

пакетів LSA, які будуть покриті у великій глибині в майбутніх статтях OSPF тут 

Firewall.cx 

База даних стану каналу (LSDB): пакет LSDB містить всю оновлену 

інформацію про стан каналу, якою обмінюється мережу, і всі маршрутизатори в 

межах однієї області мають ідентичну LSDB, і коли два маршрутизатора 

формують нову сусідню смежность, вони синхронізують свою LSDB, щоб бути 

повністю суміжними. 

Запит стану каналу (LSR): як тільки сусідня смежность сформована і LSDB 

обмінюється, сусідні маршрутизатори можуть знайти відсутню інформацію 

LSDB, вони тоді посилають пакет запиту, щоб вимагати відсутню частину, сусіди 

отримують цей пакет і відповідають LSU. 

Оновлення стану каналу (LSU): пакет відправляє певний фрагмент 

інформації LSDB, запитаний сусіднім OSPF через пакет LSR. 

Підтвердження стану каналу (LSAcK): маршрутизатор, який відправляє 

пакет LSR, що підтверджує отримання LSU від сусіднього вузла, відправляючи 

пакет підтвердження, що підтверджує отримання потрібної LSUs. 

Робота всередині області ієрархічно організована між маршрутизаторами, 

які поділяють цю область і класифікуються як: 

 

2.7 Налаштування STP 

 

STP ( Spanning Tree Protocol ) - мережевий протокол (або сімейство 

мережевих протоколів) призначений для автоматичного видалення циклів (петель 

комутації) з топології мережі на канальному рівні в Ethernet-мережах.[16] 

Початковий протокол STP описаний в стандарті 802.1D. Пізніше з'явилося кілька 

нових протоколів (RSTP, MSTP, PVST, PVST +), що відрізняються деякими 

особливостями в алгоритмі роботи, в швидкості, в ставленні до VLANам і ряді 

інших питань, але в цілому вирішальних ту ж задачу схожими способами. Всі їх 
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прийнято узагальнено називати STP-протоколами. 

Протокол STP свого часу був розроблений мамою Інтернету Радіей 

Перлман (Radia Perlman), а пізніше, на початку 90-х перетворився на стандарт 

IEEE 802.1D. 

В даний час протокол STP (або аналогічний) підтримується багатьма 

Ethernet-комутатори, як реальними, так і віртуальними, за винятком 

найпримітивніших. 

Протокол працює на канальному рівні. STP дозволяє робити топологію 

надлишкової на фізичному рівні, але при цьому логічно блокувати петлі. 

Досягається це за допомогою того, що STP відправляє повідомлення BPDU і 

виявляє фактичну топологію мережі. А потім, визначаючи ролі комутаторів і 

портів, частина портів блокує так, щоб в результаті отримати топологію без 

петель. 

Для того щоб визначити які порти заблокувати, а які будуть передавати 

дані, STP виконує наступне: 

1) Вибір кореневого моста (Root Bridge) 

2) Визначення кореневих портів (Root Port) 

3) Визначення виділених портів (Designated Port)  

Кореневим стає комутатор з найменшим ідентифікатором моста (Bridge ID). 

Тільки один комутатор може бути кореневим. Для того щоб вибрати кореневої 

комутатор, все комутатори відправляють повідомлення BPDU, вказуючи себе в 

якості кореневого комутатора. Якщо комутатор отримує BPDU від комутатора з 

меншим Bridge ID, то він перестає анонсувати інформацію про те, що він 

кореневої і починає передавати BPDU комутатора з меншим Bridge ID. 

У підсумку тільки один комутатор залишиться кореневим і буде передавати 

BPDU. 

Bridge ID складається з двох полів: 

1) Пріоритет - поле, яке дозволяє адміністративно впливати на вибори 

кореневого комутатора. Розмір - 2 байта, 

2) MAC-адресу - використовується як унікальний ідентифікатор, який, в разі 
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збігу значень пріоритетів, дозволяє вибрати кореневої комутатор. Так як MAC-

адреси унікальні, то і Bridge ID унікальний, так що якийсь комутатор обов'язково 

стане кореневим. 

Алеробота алгоритму STP займає деякий час. Цей показник покращений у 

RSTP, який ми будемо використовувати. Протокол RSTP заявляє швидшу 

збіжність за рахунок деяких змін в роботі. 

Для порівняння, в STP використовується таймер очікування в 20 секунд в 

разі, коли топологія мережі змінюється. Потім порт переходить в стан 

прослуховування і самонавчання - ще по 15 секунд на кожне. Разом ми маємо 20 + 

15 + 15 = 50 секунд на конвергенцію. 

Протокол RSTP передбачає очікування, рівне потроєному значенням 

таймера Hello, тобто 2 * 3 = 6 секунд. Крім того усуваються 15-тисекундні 

затримки в переході між нестійкими станами прослуховування і самонавчання. 

Як правило, час конвергенції протоколу RSTP становить менше 10 секунд, 

часто навіть менше 2 секунд. Відповідність станів наведена у таблиці 2.7.1 

 

Таблиця 2.7.1 – Відповідність станів STP та RSTP 

Состояние 

в STP (802.1d)  

Состояние 

в RSTP (802.1w)  

Blocking  Discarding  

Listening  Discarding  

Learning  Learning  

Forwarding  Forwarding  

 

Таким чином ми можемо забезпечити захист мережі від петлів ти 

автоматизувати переналаштування топології у разі аварії. 
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ 

 

 

3.1 Розробка моделі мережі у середовищі Cisco Packet Tracer 

 

 Для демонстрації технологічних і програмних рішенню, які були описані в 

попередніх розділах, була спроектована модель мережі в середовищі Cisco Packet 

Tracer (Рис. 3.1.1) 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Модель мережі 

 

Мережу умовно можливо поділити на три сегмента: 

1) Сегмент дальнього поширення з оптоволоконним з’єднанням (Рис. 3.1.2), 

який складається з чотирьох комутаторів Сisco Catalyst 2950 та одного Сisco 

Catalyst 2960 з’єднаних оптичними та мідними підключеннями. У цьому сегменті 

ми розташували дві віртуальні мережі, розділених за місцем підключення 

кінцевих абонентів; 

2) Сегмент з класичною кільцевою структурою (Рис. 3.1.3), який також 

складається з чотирьох комутаторів Сisco Catalyst 2950 та одного Сisco Catalyst 

2960; 
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3) Сегмент маршрутизації, який складається з трьох Cisco 2911/k9 (Рис. 

3.1.3). В ньому реалізовано Nat та DHCP-сервер, а також налаштована 

маршрутизація між іншими сегментами. 

 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Сегмент дальнього поширення 

 

 

 

Рисунок 3.1.3 – Сегмент з класичною кільцевою структурою 
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Рисунок 3.1.3 – Сегмент маршрутизації 

 

3.2 Розрахунок швидкості передачі корисного навантаження 

 

Різниця між корисною пропускною здатністю та повною пропускною 

здатністю напряму залежить від довжини кадра. Технологія GE є розвитком 

технології Ethernet, тому формат кадра майже не відрізняється. 

Різниця спостерігається тільки у часових параметрах. Міжкадровий 

інтервал складе 0,096 мкс. 

Для врахування його при розрахунках цей час переводиться на надлишкову 

інформацію. Так, як швидкість фізичного середовища складає 1 Гбіт/с, то: 

 

  

𝐵𝑡 = 230 = 1073741824  (біт/с)     (3.2.1)  

 

а міжкадровий інтeрвал (IPG) дорівнює: 

 

IPG=1073741824∙0,096∙ 10−6 = 13(байт)    (3.2.2) 

 

При проведенні розрахунків кількості корисних данних (MSS) необхідно 

враховувати, що в технології GE максимальний розмір пакета 1526 байт, з яких 18 

байт займає службова інфoрмація (заголoвок GE), і 8 байт - преамбула. 

Тобто частина інформації користувача на інформацію пакета, сформованого 
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по технології GE становить: 

 

𝛾𝐺𝐸 =
1526−18−8

1526+𝐼𝑃𝐺
=

1500

1539
= 0,975     (3.2.3) 

 

Також необхідно залишити місце для міток MPLS (Nмітк.) та заголовків 

TCP / IP. 

При використанні VPN у мережах MPLS необхідно використовувати стeк з 

2 мітoк по 32 біта (Nмітка 8 байт), де верхня будe визначати маpшрут слідування, 

а нижня будe використана вихідним граничним маршрутизaтором для вибoру 

необхoдного сaйта VPN. 

Заголoвки TCP / IP займають кожен 20 байт 

Врахувавши описаний вище склад пакета, отримаємо кількість корисних 

даних в мережі з технологіями MPLS і GE: 

 

MSS=1526-18-8-2∙8-2∙20=1452 (байта)    (3.2.4) 

 

Розраховуємо максимальний розмір пакета в каналі (MTU) з врахуванням 

міжкадрового інтервалу: 

 

MTU=1526+IPG=1539 (байт)      (3.2.5) 

 

У таблиці 3.1 показані дані пакета на магістральній ділянці. 

Для того,щоб вирахувати цей час проводиться переклад на надлишкову 

інформацію. 

Так, як швидкість фізичного середовища складає 1 Гбіт/с. 
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Таблиця 3.1 – Дані пакета на магістральній ділянці 

Назва 
Довжина, 

формат,байт 
Назва 

Довжина 

формата, байт 

Преамбула 8 Заголовок 

IP 

20 

Заголовок 

GE 

18 Заголовок 

TCP 

20 

Стек з двох 

міток 

8 Міжкадров

ий інтервал (IPG) 

13 

 

При ідеальних умовах максимальна пропускна здатність для даних 

користувача Сп дорівнює: 

 

𝐶П =
𝑀𝑆𝑆

𝑀𝑇𝑈
∙ 𝐵𝑡 =

1452

1539
∙ 1073741824 = 966,1(Мбіт\с)    (3.2.6) 

Частина інформації користувача на інформацію пакета складає: 

 

𝛾𝑀𝑃𝐿𝑆−𝐺𝐸 =
𝑀𝑆𝑆

𝑀𝑇𝑈
=

1452

1539
= 0,943      (3.2.7) 

 

Таким чином, теоретично можна передати наступну кількість пакетів (P) 

розміром 1539 байт:  

 

𝑃 =
𝐵𝑡

8∙𝑀𝑇𝑈
=

1073741824

8∙1539
= 87211      (3.2.8) 

 

Час передачі одного пакета або затримка (Тп) на один крок (одна тисяча 

п'ятсот тридцять дев'ятьбайт) складе: 

 

𝑃 =
8∙𝑀𝑇𝑈

𝐵𝑡
=

8∙1539

1073741824
= 11,5(𝑐 ∙ 10−6)     (3.2.9) 
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При проведенні розрахунків не враховується час, який необхідний для 

отримання підтвердження про доставку пакета, час на встановлення та розрив 

з'єднання та затримка мережі GE (так як вони незначні, 0,01-0,4 мс), а також 

службовий трaфік. 

 

 3.3 Розрахунок інтернет-трафіку 

 

Розрахунок трафіку для такої мережі - це розрахунок (прогноз) можливого 

обсягу інформаційних потоків пристроїв мережі і підбір ліній зв'язку, що 

забезпечують як зовнішню, так і внутрішню їх взаємодію.  

Застосовуються наступні протoколи Інтернет (наприклад, IР, tср, UDР, FTР, 

httр, SMTР та інші пpотоколи стека tcр/IР). Найбільш популяpним 

широкосмуговим доступом в інтернет являється не лімітуємий з швидкістю 50-

100 Мбіт/с. При розрахунку мережі передачі даних рахується, що вхідна 

швидкість абонентів ШПД складає 80 Мбіт/с, а вихідна - 70 Мбіт/с.  

За анaлізом трaфіку данних користувачів бачимо, що швидкість 

інформаційних потоків непостійна, має імпульсний характер. Значення 

пропускної здатності мережі змінюється за рахунок налаштувань мережі при 

наявності технічної можливості. В технології Ethernet максимальна довжина 

пакету становить 12304 біт з об'ємом корисної інформації в 12000 біт, для пакета 

мінімальної довжини ці величини складають 672 і 368 біт, відповідно. 

Якщо мережа налаштована на передачу пакетів максимальної довжини, то 

швидкість передачі буде мінімальною, пропускна здатність для мережі 100 Мб / с 

складе 12,2 Мб/с, під час передачі пакетів мінімальної довжини зростає швидкість 

передачі, а пропускна здатність знижується до 6,8 Мб / с. 

Наша мережа обслуговує декілька районів м. Бобровиця з населенням в 

середньому 2048 жителів та спочатку 1/10 частина підключилася до мережі.  

Об'єм інтернет-трафіка розраховується за формулою 

 

𝑉інт =
%ШСД∙𝑁жит∙𝜗ПД

𝑃
       (3.3.2) 
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Де % ШCД - відсоткове співвідношення абонентів в залежності від 

кількості жителів району; Nжит - кількість житилів району; 𝜗ПД -швидкість 

передачі данних в кожному із направлень; P-коефіцієнт пакетованості, для 

телефонії P=18, для пошуку відео P=5, для пошуку документів P=8 

Для пошуку відео 

 

𝑉інт =
%ШСД∙𝑁жит∙𝜗ПД

𝑃
=

2048∗0,1∗75

5
= 3072 (Мбіт/с)  (3.3.2) 

 

Для телефонії 

 

𝑉інт =
%ШСД∙𝑁жит∙𝜗ПД

𝑃
=

2048∗0,1∗75

18
= 853.3 (Мбіт/с. )  (3.3.4) 

 

Для пошуку документів 

 

𝑉інт =
2048∗0,1∗75

8
= 1920 (Мбіт/с. ).     (3.3.5) 

 

Об’єм інтернет-трафіка для відео та телефонії залежить від ресурсів, 

придбаних компанією. 

Розглянемо перший сегмент. Внутрішня пропускна здатність Cisco Catalyst 

серії 2950 – 7,8 Гбіт/с, тобто навіть прі максимальному навантажені трафіку в 

3072 Мбіт/с ліміт не буде досягнутий ні на switch(1)(1), ні на наступному, тому 

що пропускна здатність більш ніж вдвоє перебільшую власне навантаження.  

На рівні агрегації ми використовуємо Cisco Catalyst 2960- 48TC-L 

внутрішня пропускна здатність якого дорівнює 13,8 Гбіт/с. Додаючи 

навантаження з чотирьох комутаторів рівня доступу ми отримуємо максимум 

12,288 Гбіт/с. Такаж сама ситуація з другим сегментом. 

На рівні ядра внутрішня пропускна здатність 108 Гбіт/с, отже у випадку 

аварії на одному маршрутизаторі можливо буде обробляти трафік з обох 

сегментів через останній, тому як його можливості значно перевищують 
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необхідні. 

Таким чином ми забезпечуємо передачу трафіка по всій мережі без 

обмежень зі сторони обладнання та резервуємо потужність для розширення 

мережі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідивши апаратно-програмні засоби побудови, управління мережею та 

організації безпечної та високошвидкісної передачі даних була розроблена модель 

у віртуальному середовищі Cisco Packet Tracer. За результатами досліджень було 

зроблено наступне: 

1) Обрані технології та типи з’єднання між обладнанням у мережі. 

Найбільш надійними було виявлено виту пару у стандарті FastEthernet(100B-TX) 

для з’єднання на невеликих відстанях та оптоволоконний кабель для далеких 

з’єднань; 

2) Розроблено підходи до налаштування програмної частина та управління 

трафіком, доступом до обладнання. Використовані протоколи списки доступу 

ACL та Storm control для обмеження небажаного трафіку. Також розгорнуто 

функціонування NAT-сервера та динамічної маршрутизація. 

3) Знайдені взаємозалежності між кількістю абонентів та потрібним 

мережевим обладнанням для розгортання мережі. Був запропонований список 

обладнання, відповідного до вимог розрахованого навантаження. 

4) Розроблено підхід до налаштована безпека та відмовостійкості системи за 

допомогою протоколу RSTP та встановленням окремих Vlan. 

Користуючись результатами досліджень можливо суттєво спростити 

розробку мережі доступу та запобігти поширеним помилкам, які могли б 

привести до значних втрат. 
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Додаток А 

Коди опцій в Telnet 

Код опції в 

Telnet 
опис 

номер 

RFC 

0 двійковий обмін 856 

1 відлуння 857 

2 Повторне з'єднання NIC 15391 

3 Придушення буферизації введення 858 

4 Діалог про розмір повідомлення NIC 15393 

5 статус 859 

6 тимчасова мітка 860 

7 Віддалений доступ і відгук 726 

8 Довжина вихідний рядки nic 20196 

9 Розмір вихідний сторінки nic 20197 

10 
Режим виведення символів <повернення 

каретки> 
652 

11 Висновок горизонтальної табуляції 653 

12 
Установка положення табуляції при 

виведенні 
654 

13 Режим виведення команди зміни сторінки 655 

14 Висновок вертикальної табуляції 656 

15 Визначає положення вертикальної табуляції 657 

16 Режим виведення символу <новий рядок> 658 

17 Розширений набір кодів ASCII 698 

18 Повернення ( logout ) 727 

19 Байт-макро 735 

20 Термінал введення даних 732 

21 SUPDUP 736 

22 Supdup висновок 747 

23 Місце відправлення 779 

24 Тип терміналу 930 

25 кінець запису 885 

26 Tacacs - ідентифікація користувача 927 

27 позначка виведення 933 

28 Код положення терміналу 946 

29 режим 3270 1041 

30 Х.3 PAD 1 053 

31 Розмір вікна 1073 
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Додаток Б1 

Характеристика DES-3200-10 

 

 
 DES-3200-10  

апаратна версія  A1, B1  C1  

Апаратне забезпечення  

інтерфейси  

8 портів 10 / 100Base-TX,  

2 комбо-порту 100 / 

1000Base-T / SFP  

(H / W A1)  8 портів 10 / 100Base-TX,  

1 порт 1000Base-X SFP,  

1 комбо-порт 100 / 1000Base-T / 

SFP  

8 портів 10 / 100Base-TX,  

1 порт 1000Base-X SFP,  

1 комбо-порт 100 / 

1000Base-T / SFP  

(H / W B1)  

індикатори  
Power  

Link / Active / Speed  

консольний порт  +  +  

продуктивність  

Комутаційна 

матриця, Гбіт / с  
5,6  

Швидкість 

перенаправлення 64-

байтних пакетів, 

Mpps  

4,2  

Таблиця MAC-адрес  8K  16K  

SDRAM для CPU  128 МБ DDR2  

буфер пакетів  1,5 Мб  

Flash-пам'ять  16 МБ  32 МБ  

Jumbo-фрейм  
2048 байт з тегом,  

2044 байт без тега  
12 Кб  

Програмне забезпечення  

віртуальне стекирование  

D-Link Single IP 

Management  
до 32 пристроїв  

Функції 2 рівня  

Spanning Tree Protocols  

802.1D STP  +  +  

802.1w RSTP  +  +  

802.1s MSTP  +  +  

фільтрація BPDU  +  +  

Root restriction  +  +  

Функція Loopback +  +  
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Detection  

Link Aggregation 

802.3ad / 802.1AX  

Макс. 5 груп  

8 портів на групу  

віддзеркалення 

портів  
1 група  

One-to-One  +  +  

Many-to-One  +  +  

Flow-based (ACL)  +  +  

ERPS  +  +  

L2PT  +  +  

Багатоадресна розсилка 2 рівня  

IGMP Snooping  1024 групи  

IGMP v1, v2  +  +  

IGMP v3 awareness  +  +  

IGMP snooping Fast 

Leave на основі порту / 

вузла  

+  +  

Report Suppression  -  +  

MLD Snooping  1К груп  

MLD v1, v2  +  +  

MLD v2 awareness  +  +  

Fast Leave  -  +  

IGMP Authentication  +  +  

IGMP / MLD Proxy 

Reporting  
+  +  

VLAN  

802.1Q Tagged VLAN  4К vlan  

VLAN на основі порту  +  +  

VLAN на основі MAC 

адрес  
+  +  

Asymmetric VLAN  +  -  

GVRP  +  +  

VLAN Trunking  +  +  

Double VLAN (Q-in-Q)  +  +  

Q-in-Q на основі порту  +  +  

Q-in-Q Selective  +  +  

VLAN Translation  +  +  

Voice VLAN  +  +  

ISM VLAN  +  +  

Функції 3 рівня  

IPv6 Neighbor 

Discovery (ND)  
+  +  
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Якість обслуговування (QoS)  

Управління смугою 

пропускання  
7,2 Гбит/с 

На основі порту (з 

кроком 8 Кбіт / с)  
+  +  

На основі потоку (з 

кроком 8 Кбіт / с)  
+  +  

DSCP  +  +  

802.1p  +  +  

Обробка черг  4 черги на порт  8 черг на порт  

Strict Priority  +  +  

Weighted Round Robin 

(WRR)  
+  +  

Strict + WRR  -  +  

CoS на основі:  

порту комутатора  +  +  

черги пріоритетів 

802.1p  
+  +  

VLAN ID  +  +  

MAC-адреси  +  +  

Ether type  +  +  

ToS  +  +  

DSCP  +  +  

типу протоколу  +  +  

TCP / UDP-порта  +  +  

класу трафіку IPv6  +  +  

мітки потоку IPv6  +  +  

вмісту пакета, який 

визначається 

користувачем  

+  +  

Підтримка наступних дій для потоків  

Установка тегів 

пріоритетів 802.1p  
+  +  

Додавання тега TOS / 

DSCP  
+  +  

Статистика потоку  +  +  

Списки управління доступом (ACL)  

ACL, правила 

доступу  
512  1024  

ACL на основі   

порту комутатора  +  +  

пріоритету 802.1p  +  +  

VLAN ID  +  +  
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MAC-адреси  +  +  

Ether type  +  +  

TOS  +  +  

IPv4 адреси  +  +  

IPv6-адреси  +  +  

DSCP  +  +  

типу протоколу  +  +  

номера порту TCP / 

UDP  
+  +  

класу трафіку IPv6  +  +  

ACL за розкладом  +  +  

Статистика ACL  +  +  

Фільтрація 

інтерфейсу CPU  
+  +  

AAA  

802.1X  Управління доступом на основі порту / вузла  

Динамічне 

призначення політик 

(VLAN, ACL, QoS)  

+  +  

Управління доступом 

на основі MAC-адрес 

(MAC)  

Управління доступом на основі порту / вузла  

Управління доступом 

на основі Web (WAC) 
1  

Управління доступом на основі порту / вузла  

Microsoft® NAP IPv4  +  +  

Microsoft® NAP IPv6  +  + 1  

Підтримка 802.1X NAP  +  +  

Підтримка DHCP NAP  +  +  

Guest VLAN  +  +  

Ведення облікових 

записів RADIUS  
+  +  

RADIUS IPv4  +  +  

RADIUS IPv6  +  + 1  

TACACS  +  +  

TACACS +  +  +  

XTACACS +  +  +  

Trusted Host  +  +  

Безпека  

SSH v1  -  +  

SSH v2  +  +  

SSL v1, v2, v3  +  +  

Port Security  До 64 MAC-адрес на порт  
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Захист від 

широкомовного / 

многоадресного / 

одноадресна шторму  

+  +  

сегментація трафіку  +  +  

IP-MAC-Port Binding 

(IMPB)  
Перевірка пакетів ARP / IP пакетів  

DHCP Snooping  +  +  

D-Link Safeguard 

Engine  
+  +  

DHCP Server 

Screening  
+  +  

Фільтрація DHCP-

клієнтів  
-  +  

Запобігання атак ARP 

Spoofing  
+  +  

Запобігання атак 

BPDU  
+  +  

Запобігання атак DoS  +  +  

Фільтрація NetBIOS / 

NetBEUI  
-  +  

OAM  

діагностика кабелю  +  +  

802.3ah Ethernet Link 

OAM  
+  +  

Dying Gasp  +  +  

802.1ag Connectivity 

Fault Management 

(CFM)  

+  +  

802.3ah D-Link 

Unidirectional Link 

Detection (DULD)  

+  +  

DDM (Digital 

Diagnostics 

Monitoring)  

+  +  

фізичні параметри  

Розміри  228,5 x 195 x 44 мм  

Ширина  9 "  

Висота  1U  

вага  1,17 кг  1,198 кг  

Умови експлуатації  

MTBF (годинник)  804 462  738788  

Рівень шуму  0 dB  

тепловиділення  31,3 БТЕ / год  41,94 БТЕ / год  

Харчування на вході  100-240 В змінного струму, 50/60 Гц  
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Макс. споживана 

потужність  
9,2 Вт  13,54 Вт  

Система вентиляції  пасивна  

Захист від статичної 

електрики  

Все Ethernet-порти підтримують стандарт IEC61000-4-5 10 / 

700us вбудованої захисту від статичної електрики 6 кВ  

Температура 

зберігання  
від -40 до 70 ° C  

Робоча температура  від 0 до 50 ° C  від -5 до 50 ° C  

Вологість,  

без конденсату  
від 5% до 95%  від 10% до 90%  
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Додаток Б2 

Технічні характеристики CISCO2911/K9 

 

Виробник Cisco  

Артикул CISCO2911/K9 

загальні характеристики 

Тип пристрою комутатор (switch) 

Можливість установки в стійку є 

Об'єм оперативної пам'яті 512 Мб 

Обсяг флеш-пам'яті 128 Мб 

управління 

консольний порт є 

підтримка SNMP є 

    

Кількість портів комутатора 24 x Ethernet 1 Гбіт / сек 

Підтримка роботи в стеку є 

Внутрішня пропускна здатність 108 Гбіт / сек 

Uplink 2 x Ethernet 10 Гбіт / сек 

    

маршрутизатор 

статична маршрутизація є 

Протоколи динамічної маршрутизації 
OSPF, RIP v1, RIP v2, IGMP v1, IGMP v2, 

IGMP v3 

DHCP-сервер є 

    

додатково 

підтримка IPv6 є 

підтримка стандартів 

Power Over Ethernet, IEEE 802.1q (VLAN), 

IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s 

(Multiple Spanning Tree), IEEE 802.1w 

(Rapid STP), IEEE 802.1p (Priority теги), 

Auto MDI / MDIX, Jumbo рамка 

Можливість установки в стійку є 

Габарити 45 х 368 х 445 мм 

вага 5,7 кг 
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