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Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи “Модель корпоративної 

локальної мультимедійної мережі навчально-наукової лабораторії “Видавничо-

поліграфічна справа та мультимедіа”“ містить: 99 сторінкок, 52 рисунків, 3 таблиці, 

30 літературних джерел. 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ, ЛОКАЛЬНА КОРПОРАТИВНА 

МУЛЬТИМЕДІЙНА МЕРЕЖА, МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ, СИСТЕМА 

МОДЕЛЮВАННЯ, КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА, КЛІЄНТ, СЕРВЕР, МЕРЕЖЕВА 

АДРЕСА. 

Об’єкт дослідження – інтелектуальні мультимедійні мережеві моделі.  

Мета – створити модель корпоративної локальної мультимедійної мережі для 

навчально-наукової лабораторії кафедри. 

Методи дослідження – Загальнонаукові: аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, спостереження. Специфічні конкретно-наукові: моделювання. 

Технічні та програмні засоби – персональний комп’ютер, 

Microsoft Office Word, Adobe Photoshop, Microsoft Power Point, веб-браузер 

Google Chrome, Netcracker Professional 4.5. 

Рекомендації щодо використання результатів: Результати кваліфікаційної 

роботи рекомендується використовувати в структурі навчального процесу кафедри, 

можуть бути корисними для студентів спеціальності 186 ”Видавництво та 

поліграфія” щодо підвищення знань за темою “Мультимедіа та комп'ютерні 

мережі”. 

 



5 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП              8 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСІВ 

ЗАТЕМОЮ“МУЛЬТИМЕДІА ТАКОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ” ТАНА 

ОБ’ЄКТНОМУТА ПРОЦЕСНОМУ РІВНІ        12 

1.1. Аналіз мережевих моделей для передачі мультимедійної інформації  12 

1.1.1. Аналіз технологій проєктування комп'ютерних мереж для 

передачімультимедійного трафіку        13 

1.1.2. Аналіз архітектури комп'ютерних мереж для передачі 

мультимедійного трафіку         22 

1.2. Класифікація мультимедійного трафіку       26 

1.3. Аналіз засобів передачі мультимедіа        29 

1.3.1. Апаратні засоби передачі мультимедійного трафіку в 

комп'ютерніймережі          29 

1.3.2. Дослідження програмних засобів та протоколів для передачі 

мультимедійного трафіку в комп'ютерній мережі     34 

1.4. Методикодування аудіовізуальних даних для передачі через 

комп'ютернумережу           39 

1.4.1. Особливості кодування аудіо інформації      43 

1.4.2. Особливості кодування відеоінформації      44 

1.5. Забезпечення якості та безпеки управлінняресурсами комп'ютерної 

мультимедійної мережі          47 

1.6. Аналіз методів оптимізації передачі мультимедійного трафіку   50 

Висновки до розділу           53 

РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕРЕЖ   55 

2.1. Оцінка переваг та підходів до моделювання комп'ютерних 

мультимедійних мереж          55 

2.2. Порівняльна характеристика програмного забезпечення для 

моделювання і симуляції передачі мультимедійного трафіку    57 



6 

2.2.1. Network Simulator -NS3        59 

2.2.2. Cisco Packet Tracer         60 

2.2.3. Microsoft Visio          61 

2.2.4. GNS3 – Graphical Network System 3      62 

2.2.5. NetCracker Professional         64 

2.3. Детальний аналіз експлуатаційних характеристик програмного 

середовища NetCracker Professional 4.1        66 

Висновки до розділу           70 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ 

ЛОКАЛЬНОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ           72 

3.1. Розробка концепції мережі в структурі навчально-наукової лабораторії 

кафедри             72 

3.2. Визначення стандартів кабельного підключення так коннекторів в 

локальній мультимедійній мережі 74 

3.3. Визначення мережевих адапторів для пристроїв у локальній мережі  75 

3.4. Створення підмережі з декількох ПК та засобу комутації    76 

3.5. Створення маршрутизації між сегментами локальної мережі    80 

3.6. Підключення периферійних пристроїв до локальної мережі    81 

3.7. Створення серверної бази для локальної корпоративної мережі   82 

3.8. Створення можливості безпровідного підключення до мережі   86 

3.9. Підключення     локальної     корпоративної     мережі     до     глобальної 

мережі Інтернет            86 

3.10. Тестування мережі          88 

3.11. Практичні рекомендації до використання в навчальному процесі та 

науковійроботі студентів          90 

Висновки до розділу           91 

ВИСНОВКИ             93 

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   95 

Додаток А              98 

Додаток Б              99 



7 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

 

ПК – персональний комп’ютер. 

ПЗ – програмне забезпечення. 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина, комп’ютер. 

ДСТУ – Державні стандарти України. 

WYSIWYG (What YouSee Is What You Get) – технологія візуального 

редагування. 

FTP – FileTransferProtocol. 

TCP – TransmissionControlProtocol. 

UDP – UserDatagramProtocol. 

RDT – RealNetworksDataTransfer. 

LAN – LocalAreaNetwork. 

WAN – WideAreaNetwork. 

MPEG – MovingPictureExpertsGroup. 

GOP – GroupofPictures. 

БД – База даних. 

MySQL – StructuredQueryLanguage. 

RTSP – RealTimeStreamingProtocol. 

НТБ – Науково-технічна бібліотека. 

ННЛ – Навчально-наукова лабораторія. 

Drag-n-Drop – форма виконання певних дій у графічних інтерфейсах 

користувача. 

Буфер обміну – проміжне сховище даних, що надається програмним 

забезпеченням. 

Фрейм – блок цифрових даних для передачі інформації. Він включає в себе 

елементи синхронізації кадрів, тобто послідовність бітів або символів, що робить 

можливим для приймача визначити початок і кінець кадра в потоці символів або 

бітів.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність та обґрунтування вибору теми кваліфікаційної роботи. 

Традиційно в структурі вищих навчальних закладів навчальний процес на 

практичному рівні забезпечують навчальні лабораторії, в яких проводяться 

лабораторні заняття. Згідно статусу, студенти приймають участь  в науковій 

діяльності, як правило, в рамках самостійної роботи. Так на кафедрі комп’ютерних 

мультимедійних технологій НАУ щорічно проводиться Всеукраїнська науково-

практична конференція “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах 

діяльності”, що відповідає концепції освітньо-професійної програми “Технології 

електронних мультимедійних видань”.  

Останнім часом в структурі вищих навчальних закладів створюються 

навчально-наукові лабораторії, діяльність яких поєднує навчальну та наукову 

складову підготовки здобувачів вищої освіти. 

Так, наприклад, в НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського” на кафедрі акустики та електронних мультимедійних систем у 2020 р. 

створена навчально-наукова лабораторія “Електронних засобів кіновиробництва та 

оброблення аудіовізуальної інформації”. 

Відповідно до наказу ректора НАУ №197 від 27.04.18 “Про лабораторії 

Національного авіаційного університету” на кафедрі комп’ютерних мультимедійних 

технологій може бути створена навчально-наукова лабораторія з назвою 

(орієнтовно) “Видавничо-поліграфічна справа та мультимедіа”. В навчально-

науковій лабораторії створюються  умови для проведення лабораторних, 

практичних занять за дисциплінами кафедри відповідно до навчальних планів та 

проведення її співробітниками разом з науково-педагогічним персоналом наукових 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, з метою 

одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату.  

Для інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності лабораторії 

керівником кваліфікаційної роботи професором Мелешко М.А. запропоновано 
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створити “Модель корпоративної локальної мультимедійної мережі навчально-

наукової лабораторії “Видавничо-поліграфічна справа та мультимедіа”. 

На сьогоднішній день ми передаємо величезну кількість інформації у вигляді 

медіа через комп'ютерні мережі. Починаючи від простого повідомлення в соціальній 

мережі та закінчуючи мультимедіа які передаються всередині комерційних 

організацій. Стало повсякденністю використання технологій передачі аудіо та 

відеоданих, і у зв'язку з цим, існує попит та вимоги до коректної та раціональної 

побудови середовища передачі мультимедійного трафіку. Створення мереж для 

передачі мультимедіа – це процес, який вимагає знань і умінь різного роду 

спеціалістів. Сучасність не можна уявити без інтернету та відео та аудіо в ньому. 

Тому сьогодні вчені люди задіяні у вивченні особливостей передачі мультимедіа в 

мережах комп'ютерних, а так само і в галузі телебачення.  

Впровадження комп'ютерів у різні сфери життя привели до того, що навіть 

такі речі, як проектування комп'ютерної мережі, не можуть бути виконані 

безпосередньо без самого комп'ютера. Тому обов'язковим для фахівців, які беруть 

участь у проектуванні комп'ютерних мереж, є вміння працювати зі спеціалізованим 

програмним забезпеченням для таких цілей. Іншими словами, моделювання 

комп'ютерних мереж сьогодні набуває нового вигляду саме завдяки впровадженню 

комп'ютерів. Вдалим рішенням для комерційної компанії, чи наукової організації, є 

створення моделі локальної корпоративної комп'ютерної мережі, яка буде заточена 

під потреби підприємства та дозволить співробітникам кооперативно обмінюватися 

даними в режимі реального часу в межах підприємства. 

Моделювання комп'ютерної мережі сьогодні має низку переваг, дозволяє не 

тільки раціонально розподілити апаратні ресурси, але й дає можливість 

протестувати роботу моделі, знайти її потенційні помилки і запобігти їх перш ніж 

модельована комп'ютерна мережа існуватиме у фізичному вигляді. У зв'язку з цим, 

на сьогоднішній день, вищі навчальні заклади досліджують методи та засоби 

моделювання комп'ютерних мереж, залучаючи як студентів так і викладачів до 

цього процесу. У даній кваліфікаційній роботі буде розглянуто мультимедійний 

трафік – методи, особливості його передачі в комп'ютерних мережах; а також 
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комп'ютерна мережа як засіб передачі мультимедіа, особливості моделювання 

комп'ютерних мереж, призначенням яких є передача мультимедіа-вмісту. 

Мета кваліфікаційної роботи – дослідити методи та засоби, особливості 

передачі мультимедіа через комп'ютерну мережу; за допомогою програмних засобів 

створити інтерактивну модель локальної мультимедійної комп. мережі, провести 

імітацію передачі мультимедіа всередині моделі, провести тестування мережі, 

виявити можливі помилки та недоліки моделі, виправити їх та максимально 

оптимізувати мережу. 

Об’єктом дослідження є комп'ютерна мережа як засіб передачі 

мультимедійних даних. 

Предметом дослідження даної кваліфікаційної роботи є технології 

моделювання комп'ютерних мереж. 

Методи дослідження – Загальнонаукові: аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, спостереження. Специфічні конкретно-наукові: моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає у синтезі теоретичних і практичних знань, отриманих щодо теми 

кваліфікаційної роботи. Синтезовані знання будуть практично використані в рамках 

навчального процесу університету. Створена інтерактивна модель мережі дозволяє 

проводити над нею експерименти, тестування проекту мережі, імітувати її роботу. 

В даній кваліфікаційній роботі розглянуті сучасні проблеми передачі 

мультимедіа в комп'ютерних мережах. Оскільки засоби передачі інформації 

модернізуються щодня, всі вони вимагають відповідного дослідження. Це 

стосується не лише апаратної частини – пристроїв мережі, аналогічно дослідження 

потребують і програмні засоби що беруть участь у передачі аудіо і відеоінформації. 

Вимагають дослідження також методи кодування інформації, дані кодуються 

залежно від призначення локальної корпоративної мережі. Оскільки засоби передачі 

інформації модернізуються, то це призводить до нових методів побудови мережі, а 

отже, їх подальше дослідження матиме актуальність і в майбутньому. Теоретичне 

дослідження теми проводилося за допомогою останніх затверджених Державних 

стандартів України, з використанням сучасної літератури.  
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Особистий внесок випускника. Особистий внесок автора кваліфікаційної 

роботи полягає у створенні інтерактивної моделі локальної корпоративної 

комп'ютерної мережі, розробці її концепції, тестуванні та оптимізації створеної 

моделі. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати даної 

кваліфікаційної роботи було впроваджено у роботу товариства ”Інститут новітніх 

технологій в освіті”. Довідка про впровадження №__ від __.__.2021 р.  

Апробація отриманих результатів здійснена шляхом участі в науково-

практичній конференції “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах 

діяльності” (2021 р., м. Київ).  

Структура дослідження. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновку та списку використаних джерел (30 найменувань), 52 ілюстрацій, 

3 таблиці. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи складає 99 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСІВ ЗА 

ТЕМОЮ “МУЛЬТИМЕДІА ТА КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ” ТА НА 

ОБ’ЄКТНОМУ ТА ПРОЦЕСНОМУ РІВНІ 

 

 

1.1. Аналіз мережевих моделей для передачі мультимедійної інформації 

 

Комп'ютерна мережа створюється шляхом з'єднання декількох пристроїв. 

Мережа може бути невеликою групою комп'ютерів, з'єднаних у межах однієї 

будівлі, чи широкою групою комп'ютерів, з'єднаних у світі [1]. 

До переваг що надає комп'ютерна мультимедійна мережа відносяться: 

- комунікація на суб'єктному рівні – безперешкодне спілкування між 

користувачами мережі, за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень, 

голосових дзвінків та відео дзвінків; 

- роумінг – якщо інформація зберігається в комп'ютерній мультимедійній 

мережі, це означає, що користувачі не прив'язані до одного місця. Вони можуть 

використовувати комп'ютери в межах локальної мультимедійної мережі для доступу 

до медіа-даних; 

- обмін мультимедійною інформацією між пристроями у мережі – по мережі 

легко обмінюватися файлами та інформацією. Аудіо- та відеодані можна зберігати 

на одному пристрої та надавати спільний доступ до багатьох комп'ютерів, тому 

кожному комп'ютеру не потрібно заповнювати жорсткий диск файлами; 

- спільне використання ресурсів – легко надавати спільні ресурси, такі як 

принтери. Двадцять комп'ютерів у кімнаті може використовувати один принтер по 

мережі; 

- спільне використання програмного забезпечення – існує можливість 

потокової передачі програмного забезпечення за допомогою веб-застосунків. Це 

дозволяє уникнути необхідності завантажувати та зберігати весь файл програмного 

забезпечення. Універсальний доступ до мультимедійної інформації сьогодні є 
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основною мотивацією під час проектування комп'ютерних та комунікаційних мереж 

наступного покоління. Більше того, розробляються продукти для розширення 

можливостей всіх існуючих мережних з'єднань для підтримки мультимедійного 

трафіку. 

Мережеве мультимедіа пропонує нам взаємодію шляхом надсилання та 

отримання мультимедійних повідомлень електронною поштою. Мультимедійні 

продукти потрібні для навчання студентів та підготовки співробітників у класах, 

віддалених від викладачів [2]. Існує також попит на доступ до широкого розмаїття 

фільмів, спортивних передач, новин та інших відео програм на той час, який 

вибирають користувачі, поряд з попитом на ділові відеоконференції. 

 

1.1.1. Аналіз технологій проєктування комп'ютерних мереж для передачі 

мультимедійного трафіку 

 

Конфігурація, або топологія мережі є ключовим фактором, що визначає її 

продуктивність. Топологія мережі – це спосіб організації мережі, включаючи 

фізичний чи логічний опис того, як зв'язки та вузли розташовані один з одним. 

Існує безліч способів організації мережі, всі вони мають свої плюси та мінуси, 

і деякі з них більш корисні за певних обставин, ніж інші. У адміністраторів є ціла 

низка можливостей при виборі топології мережі, і це рішення має враховувати 

розмір та масштаб бізнесу, його цілі та бюджет. Ефективне управління топологією 

мережі включає кілька завдань, у тому числі управління конфігурацією, візуальне 

відображення і загальний моніторинг продуктивності. Головне – зрозуміти цілі та 

вимоги, щоб створити та керувати мережевою топологією правильним способом. 

Топологія мережі відноситься до того, як різні вузли, пристрої та з'єднання у 

вашій мережі фізично або логічно розташовані один до одного. Існує безліч способів 

облаштувати та підтримувати місто – наприклад, переконатися, що проспекти та 

бульвари можуть полегшити проїзд між частинами міста з найбільшим трафіком, –

 так і існує кілька способів облаштувати мережу. Кожен з них має свої переваги та 
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недоліки, і в залежності від потреб вашої компанії певні способи можуть 

забезпечити вам більший ступінь зв'язності та безпеки. 

Схема мережі важлива з кількох причин. Насамперед, вона відіграє суттєву 

роль у тому, як і наскільки добре функціонує ваша мережа. Вибір правильної 

топології для операційної моделі вашої компанії може підвищити продуктивність, 

полегшуючи пошук недоліків, усунення помилок та ефективніший розподіл ресурсів 

по мережі для забезпечення її оптимального функціонування [3]. Оптимізована та 

правильно керована топологія мережі може підвищити ефективність використання 

енергії та даних, що, у свою чергу, допоможе знизити експлуатаційні витрати та 

витрати на обслуговування. 

Фізична топологія мережі – фізична топологія мережі відноситься до 

фактичних з'єднань (проводів, кабелів тощо) того, як влаштована мережа. Завдання з 

налаштування, обслуговування та забезпечення потребують розуміння фізичної 

мережі. 

Логічна  топологія мережі – це уявлення вищого рівня у тому, як влаштована 

мережу, включаючи те, які вузли з'єднуються друг з одним і якими способами, і 

навіть як передаються дані з мережі. Логічна топологія мережі включає будь-які 

віртуальні та хмарні ресурси. 

Вузол комп'ютерної мережі – це фізичні частини, які становлять мережу; будь-

який фізичний пристрій мережі інших інструментів, який може надсилати, 

отримувати або пересилати інформацію. Персональний комп'ютер є 

найпоширенішим вузлом. Вузли мультимедійної мережі зазвичай включають будь-

який пристрій, який отримує і передає інформацію, а також пристрої периферії 

(принтер, сканер, обладнання відеоконференції). Але вони можуть отримувати та 

зберігати дані, передавати інформацію в іншому місці або замість цього створювати 

та надсилати дані. 

Ефективне управління та моніторинг мережі потребують глибокого розуміння 

як фізичної, так і логічної топології мережі, щоб забезпечити ефективність та 

здоров'я вашої мережі. 
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Побудова топології локальної мережі (LAN) може стати вирішальним чи 

вирішальним фактором для вашого бізнесу, оскільки ви хочете створити стійку, 

безпечну та просту в обслуговуванні топологію. Існує кілька різних типів топології 

мережі, і всі вони підходять для різних цілей, залежно від загального розміру мережі 

та завдань. 

Існує два підходи до топології мережі: фізичний та логічний. Фізична 

топологія мережі, як випливає з назви, відноситься до фізичних сполук і 

взаємозв'язків між вузлами та мережею – дроти, кабелі тощо. Логічна топологія 

мережі відноситься до концептуального розуміння того, як і чому мережа 

влаштована саме так, як вона влаштована, і як дані переміщаються по ній. Те, як 

влаштована мережа, може зробити або зламати її функціональність, можливість 

підключення та захист від простоїв. 

Дизайн та структура мережі зазвичай відображаються та обробляються у 

діаграмі топології мережі, що створюється програмним забезпеченням. Ці діаграми 

є важливими з кількох причин, але особливо тому, що вони забезпечують візуальне 

подання як фізичних, так і логічних схем, дозволяючи адміністраторам бачити 

зв'язки між пристроями (рис. 1.1) під час усунення недоліків. 

 

 

 

Рис. 1.1. Топологія комп'ютерних мереж 
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Топологія шини орієнтує всі пристрої в мережі вздовж одного кабелю, що йде 

в одному напрямку від одного кінця мережі до іншого – саме тому іноді називають 

“топологією лінії” або “магістральною топологією”. Потік даних у мережі також 

слідує маршруту кабелю, рухаючись в одному напрямку. 

Топологія шини є хорошим та економічно ефективним вибором для невеликих 

мереж, оскільки її схема проста і дозволяє підключати всі пристрої за допомогою 

одного коаксіального кабелю або кабелю RJ45. При необхідності до мережі можна 

легко додати більше вузлів, підключивши додаткові кабелі. 

Однак, оскільки шинні топології (рис. 1.2) використовують один кабель 

передачі даних, вони дещо вразливі. Якщо кабель виходить з ладу, вся мережа 

виходить з ладу, відновлення якої може зайняти багато часу та коштів, що може 

бути менш актуальним для невеликих мереж. 

 

 

 

Рис. 1.2. Шинна топологія мережі 
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Топології шин найкраще підходять для невеликих мереж, оскільки пропускна 

спроможність обмежена, і кожен додатковий вузол знижуватиме швидкість передачі 

даних. Крім того, дані є напів-дуплексними, що означає, що вони не можуть бути 

відправлені в двох протилежних напрямках одночасно, тому така схема не є 

ідеальним вибором для мереж з величезним обсягом трафіку. 

Топологія “зірка”, найбільш поширена топологія мережі, побудована таким 

чином, що кожен вузол мережі безпосередньо підключений до одного центрального 

вузла через коаксіальний кабель, виту пару або оптоволокно. Діючи як сервер, цей 

центральний вузол (рис. 1.3) керує передачею даних – оскільки мультимедійна 

інформація, відправлена з будь-якого вузла мережі, повинна пройти через 

центральний вузол, щоб досягти місця призначення, і функціонує як повторювач, 

що допомагає запобігти втраті даних. 

 

 

 

Рис. 1.3. Топологія комп'ютерної мережі типу “Зірка” 

 

Топології типу “зірка” широко поширені, оскільки вони дозволяють зручно 

керувати усією мережею з одного місця. Оскільки кожен із вузлів незалежно 

підключений до центрального вузла, у разі виходу з ладу одного з них, решта 
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мережі продовжить функціонувати без змін, що робить топологію “зірка” 

стабільною та безпечною схемою мережі.Крім того, пристрої можна додавати, 

видаляти та змінювати, не виводячи всю мережу в автономний режим. 

З фізичного боку, структура топології “зірка” використовує відносно невелику 

кількість кабелів для повного з'єднання мережі, що забезпечує просте налаштування 

та керування з часом у міру розширення або скорочення мережі. Простота 

конструкції мережі полегшує життя і адміністраторам, оскільки легко визначити, де 

виникають помилки чи проблеми з продуктивністю [4]. 

З іншого боку, якщо центральний концентратор виходить з ладу, решта мережі 

не може функціонувати. Але якщо центральний вузол керується належним чином і 

підтримується в хорошому стані, адміністратори не повинні мати занадто багато 

проблем. Загальна пропускна спроможність та продуктивність мережі також 

обмежені конфігурацією та технічними характеристиками центрального вузла, що 

робить топологію “зірка” затратною в налаштуванні та експлуатації. 

Кільцева топологія має вузли, що розташовані по колу. Дані можуть 

проходити по кільцевій мережі як в одному, так і в обох напрямках, при цьому 

кожен пристрій має двох сусідів. Оскільки кожен пристрій підключено тільки до 

тих, що знаходяться по обидва боки (рис. 1.4), то при передачі даних пакети також 

переміщаються по кільцю, проходячи через усі проміжні вузли, доки не прийдуть до 

пункту призначення.  

 

 

 

Рис. 1.4. Топологія комп'ютерної мережі типу “Кільце” 
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Якщо велика мережа організована з кільцевої топології, то забезпечення 

правильної передачі пакетів без втрати даних можна використовувати повторювачі. 

Тільки одній станції в мережі дозволено відправляти дані одночасно, що значно 

знижує ризик зіткнення пакетів, роблячи кільцеві топології ефективними під час 

передачі даних без помилок.  

В цілому, кільцеві топології економічно ефективні та недорогі в установці, а 

складне з'єднання вузлів “крапка-крапка” дозволяє відносно легко виявити 

проблеми або неправильну конфігурацію мережі. 

Незважаючи на свою популярність, кільцева топологія все ще вразлива до 

збоїв без належного керування мережею. Для зміни конфігурації, додавання або 

видалення вузлів необхідно вимкнути всю мережу [5].  

Оскільки потік мультимедійних даних в такій мережі рухається 

односпрямовано між вузлами вздовж кожного кільця, якщо один вузол виходить з 

ладу, це може спричинити вихід з ладу всієї мережі і передача мультимедійного 

трафіку не відбувається. Ось чому необхідно проводити модерацію кожного з 

вузлів. Слід також враховувати питання масштабованості.  

У кільцевій топології всі пристрої мережі мають загальну пропускну здатність, 

тому додавання додаткових пристроїв може призвести до загальних затримок 

зв'язку. Адміністратори мережі повинні уважно стежити за кількістю пристроїв, що 

додаються до топології, щоб не перевантажувати ресурси та пропускну здатність 

мережі. 

Вузли, з'єднані з центральним вузлом, лінійно з'єднані з іншими вузлами, тому 

два з'єднані вузли мають лише одне взаємне з'єднання. Оскільки структура 

деревоподібної топології є надзвичайно гнучкою та масштабованою, вона часто 

використовується у глобальних мережах для підтримки безлічі рознесених 

пристроїв. Поєднання елементів топологій “зірка” та “шина” дозволяє легко 

додавати вузли та розширювати мережу.  

Усунення недоліків у мультимедійній мережі такого типу також є простим 

процесом, оскільки кожна з гілок може бути індивідуально оцінена щодо проблем з 

продуктивністю. Як і у випадку топології “зірка”, вся мережа залежить від здоров'я 
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кореневого вузла у структурі топології “дерево”. Якщо центральний вузол виходить 

з ладу, різні гілки вузла стають не пов'язаними, хоча зв'язок усередині систем гілок, 

але не між ними зберігається. 

Структура топології “дерево” (рис. 1.5) отримала свою назву завдяки тому, що 

центральний вузол є свого роду стволом мережі, а вузли відходять від нього у 

вигляді гілок. Однак якщо в топології “зірка” кожен вузол безпосередньо з'єднаний з 

центральним вузлом, то в топології “дерево” існує ієрархія.  

 

 

 

Рис. 1.5. Топологія комп'ютерної мережі “Дерево” 

 

Через ієрархічну складність та лінійну структуру мережевої схеми додавання 

нових вузлів у деревоподібну топологію може швидко зробити належне управління 

громіздким, не кажучи вже про дорожнечу. Деревоподібні топології є дорогими 

через величезну кількість кабелів, необхідних для підключення кожного пристрою 

до наступного в ієрархічній схемі [6]. 

Сітчаста топологія – це складна і продумана структура сполуки в якій вузли 

з'єднані між собою. Частково комірчасті топології в основному взаємопов'язані, при 

цьому кілька вузлів мають тільки дві або три сполуки. Павутино-подібна структура 

(рис. 1.6) комірчастих топологій пропонує два різні методи передачі даних: 

маршрутизацію та потокову передачу. При маршрутизації даних вузли 

використовують логіку для визначення найкоротшої відстані від джерела до пункту 
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призначення, а при потоковій передачі даних інформація відправляється на всі вузли 

мережі без використання логіки маршрутизації. Комірчасті топології надійні та 

стабільні, а складний ступінь взаємозв'язку між вузлами робить мережу стійкою до 

збоїв. Наприклад, жоден пристрій, що вийшов з ладу, не може вивести мережу з 

ладу. 

 

 

 

Рис. 1.6. Топологія комп'ютерної мережі “Сітка” 

 

Сітчасті топології неймовірно трудомісткі. Кожне з'єднання між вузлами 

вимагає прокладання кабелю та конфігурації після розгортання, тому їх 

налаштування також може тривати багато часу. Як і у випадку з іншими 

топологічними структурами, вартість кабелів швидко зростає, і сказати, що для 

мереж потрібно багато кабелів - значить применшити. 

Основною перевагою гібридних структур є ступінь гнучкості, яку вони 

забезпечують, оскільки існує мало обмежень на мережну структуру, які гібридна 

структура не може врахувати. 
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Гібридні топології (рис. 1.7) поєднують дві або більше різних топологічних 

структур - гарним прикладом є топологія дерева, що поєднує схеми “шина” та 

“зірка”. Гібридні структури найчастіше зустрічаються у великих компаніях, де 

окремі відділи мають індивідуальні топології мережі, адаптовані до їх потреб та 

використання мережі. 

 

 

 

Рис. 1.7. Змішана топологія комп'ютерної мережі 

 

Однак кожен тип мережної топології має свої недоліки, і зі зростанням 

складності мережі зростає досвід і ноу-хау, необхідні адміністраторам для 

підтримки оптимального функціонування. При створенні гібридної топології мережі 

необхідно враховувати і грошові витрати. 

 

1.1.2. Аналіз архітектури комп'ютерних мереж для передачі мультимедійного 

трафіку 

 

Існують різні мережеві моделі для підключення комп'ютерів до мережі. 

Комп'ютери, що запитують інформацію, називаються клієнтами, а комп'ютери, що 

надають інформацію – серверами. Але відносини між клієнтом та сервером можуть 

бути організовані по-різному. 
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Найбільш широко використовувані моделі – клієнт-сервер або однорангова 

(P2P). Модель клієнт-сервер – це відносини між двома комп'ютерами, при яких один 

із них, клієнт, робить запит на обслуговування у іншого сервера. Ключовим 

моментом моделі клієнт-сервер є те, що клієнт залежить від сервера у наданні та 

керуванні інформацією [7]. 

Наприклад, веб-сайти зберігаються на веб-серверах. Веб-браузер є клієнтом, 

який робить запит на сервер, а сервер надсилає веб-сайт браузеру. 

Популярним веб-сайтам потрібні потужні сервери, щоб обслуговувати тисячі 

або мільйони клієнтів, які запитують одночасно. Клієнтську частину веб-програми 

часто називають “фронтендом”. Серверну частину називають “бекенд”. 

 

 

 

Рис. 1.8. Клієнт-серверна архітектура 

 

У моделі клієнт-сервер, що зображена на рис. 1.8 багато користувачів, які 

намагаються отримати доступ до великого файлу, наприклад фільму, створюють 

навантаження на один сервер. У одноранговій моделі багато користувачів мережі 
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можуть зберігати той самий файл. Потім кожен комп'ютер може надсилати частини 

файлу, розділяючи навантаження. Кожен клієнт може завантажувати файли та 

обмінюватися ними з іншими користувачами. 

У одноранговій мережі (рис. 1.9) жоден провайдер не відповідає за роль 

сервера. Кожен комп'ютер зберігає файли та виступає у ролі сервера. Кожен 

комп'ютер відповідає за надання даних. 

 

 

 

Рис. 1.9. Однорангова архітектура 

 

Клієнт-серверна мережа ідеально підходить для обміну файлами. P2P не підходить 

для такої послуги, як бронювання квитків, оскільки один сервер повинен 

відстежувати, скільки квитків залишилося. Крім того, в мережах P2P жоден 
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комп'ютер не відповідає за зберігання файлу – кожен може видаляти файли на 

власний розсуд. Відмінності між обома архітектурами представлені у табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Порівняння мережевих архітектур 

Характеристика Клієнт-сервер Однорангова мережа 

Управління Сервер керує мережею. 

Для керування сервером 

потрібна спеціальна 

команда людей 

Відсутність 

централізованого 

контролю за мережею. 

Будь-хто може 

налаштувати 

Продуктивність мережі Сервер можна 

модернізувати та 

зробити більш 

потужним, щоб 

упоратися з високим 

навантаженням 

(наприклад передача 

потокового відео) 

Якщо машини в мережі 

працюють повільно, вони 

уповільнюють роботу 

інших машин 

Можливість резервного 

копіювання 

мультимедійних даних 

Усі дані резервуються на 

головному сервері 

Кожен комп'ютер повинен 

мати резервну копію. Дані 

можуть легко видалятися 

користувачами 

Безпека Сервер контролює 

безпеку мережі 

Відсутність 

централізованого 

контролю над безпекою 

Залежності Клієнти залежать від 

сервера 

Клієнти залежать один від 

одного 



26 

1.2. Класифікація мультимедійного трафіку 

 

Використання потокового мультимедіа та програм для мультимедійних 

конференцій швидко зростає. Багато інтернет-сайтів надають різноманітний багатий 

медіа контент: телекомунікації, фільми та музику. Ми називаємо мережевий трафік, 

що генерується програмами потокового мультимедіа та мультимедійних 

конференцій, трафіком мультимедійних послуг. Цей трафік мультимедійних послуг 

стає все більш домінуючим в IP-мережах та впливає на продуктивність та 

планування мережі. Тому важливо відстежувати та аналізувати трафік 

мультимедійних послуг для отримання інформації про використання мережі.   

Під мультимедіа ми маємо на увазі дані, голос, графіку, нерухомі зображення, 

аудіо та відео, і ми вимагаємо, щоб мережі підтримували передачу кількох медіа, 

часто одночасно. 

Доцент Голіков А.М. вважає, що мультимедійний трафік можна класифікувати 

як “трафік реального часу, що надає мультимедійні послуги для передачі інформації 

між користувачами в реальному масштабі часу, та трафік звичайних даних, який 

утворюється традиційними розподіленими послугами сучасної телекомунікаційної 

мережі, таких як електронна пошта, передача файлів, віртуальний термінал, 

віддалений доступ до баз даних” [8]. 

Потоки мультимедійного трафіку мають високі вимоги до пропускної 

спроможності. Неконтрольована передача даних з такою високою швидкістю може 

викликати сильне навантаження в мережі, що призведе до колапсу навантаження, 

який може повністю зупинити роботу Інтернету. Спочатку звичайні користувачі 

виступали в основному як споживачі цифрового контенту та інформації, які в 

основному створювалися великими виробниками. Однак сьогодні розвиток 

апаратного забезпечення та розвиток пристроїв для створення цифрового контенту 

призвели до того, що обсяги цифрового медіа стали доступними користувачам у 

режимі онлайн. У процесі цього користувачі стали компетентними виробниками 

цифрового контенту та споживачами. 
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У сучасному мережному середовищі все більше домінують два основні 

фактори. По-перше, користувачі звикають до широкосмугового доступу як удома, 

так і на роботі, що дозволяє різко збільшити обсяг мультимедійного трафіку [9].  

Під мультимедійним трафіком тут розуміється будь-який тип 

аудіо/візуального матеріалу, незалежно від того, чи він поширюється в реальному 

часі або на запит. Наприклад, для перегляду відео на веб-платформі потрібне 

високошвидкісне з'єднання, незалежно від транспортного протоколу. 

Мультимедійний трафік можна розділити на три категорії (табл. 1.2) відповідно до 

тимчасових вимог: інтерактивний аудіо- або відео зв’язок, передача збереженої 

інформації на інше тимчасове сховище та передача збереженої інформації для 

негайного використання. 

 

Таблиця 1.2 

Чутливість медіа-трафіку до якості обслуговування 

Тип медіаданих 
Пропускна 

здатність 
Затримки Packetloss 

Потокове відео Висока чутливість Висока Висока 

Відео за запитом Середня чутливість Низька 

чутливість 

Низька чутливість 

Відеоконференція Низька чутливість Висока 

чутливість 

Середня чутливість 

Потокове аудіо Низька чутливість Середня 

чутливість 

Середня чутливість 

Анімовані 

зображення 

Низька чутливість Низька 

чутливість 

Низька чутливість 

 

Інтерактивне відео- або аудіо включає двонаправлений, багатосторонній та 

конференц-трафік. Через вимоги до оперативності реагування в реальному часі ці 

послуги висувають найбільш жорсткі вимоги до затримки та джиттера. Друга 
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категорія включає передачу тексту (повідомлення електронної пошти, файли, 

документи), фільмів (в автономному режимі) та зображень. Вона також включає 

передачі даних для оновлення бази даних. У порівнянні з першою категорією, 

послуги другої категорії не мають жорстких вимог до затримки та джиттера. Отже, 

вони можуть передаватися з нижчим пріоритетом даних, ніж реального часу першої 

та третьої категорій. Розмір полів, що передаються, значно варіюється від декількох 

байт у повідомленні електронної пошти до багатьох гігабайт у фільмі, який повинен 

бути переданий в автономному режимі. Зображення можуть вимагати збереження 

порядку мегабайт. 

До мультимедіа непотокового формату відносяться аудіо- та відео мовлення, 

відео на запит та електронна пошта, які можуть стосуватися як другої, так і третьої 

категорії. Оскільки їм не доводиться задовольняти потреби інтерактивного 

спілкування, ці послуги мають менш жорсткі вимоги до затримки, ніж послуги 

перших двох категорій. Досить великий буфер може бути використаний для 

поглинання джиттера та подання потоку трафіку кінцевого користувача без 

коливань затримки [10].  

Розмір такого буфера диктуватиме вимоги щодо затримки цих послуг. 

Послуги цієї категорії, що включають відео зі змінною швидкістю передачі даних 

вимогливі до пропускної спроможності та є розривними. Проблеми управління 

трафіком у мережах передачі даних та високошвидкісних мультимедійних мережах 

призвели до появи величезної кількості академічних та промислових досліджень у 

цій галузі. 

Є.В. Смирнова вважає що для підтримки передачі по мережі трафіку 

потокового мультимедіа необхідні механізми із забезпеченням можливості обробки 

різних типів мережевого трафіку в залежності від вимог, що ними 

пред'являються [11]. 

Пропускна спроможність мережі – це те, який обсяг трафіку мережа може 

підтримувати у будь-який момент часу, дотримуючись при цьому угоди про рівень 

обслуговування (SLA). Пропускна спроможність мережі вимірюється у термінах 

пропускної спроможності. Пропускна здатність визначається теоретично 
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максимальною кількістю біт за секунду (біт/с), яка може пройти через мережний 

пристрій. Пропускна здатність - це міра фактичної швидкості успішної передачі 

даних після врахування таких факторів, як затримка, обчислювальна потужність та 

накладні витрати протоколу. 

 

1.3. Аналіз засобів передачі мультимедіа 

 

1.3.1. Апаратні засоби передачі мультимедійного трафіку в комп'ютерній 

мережі 

 

Основна мета мережевої взаємодії – обмін даними між комп'ютерами. Для 

передачі мережею файл має бути розбитий на невеликі фрагменти даних, звані 

пакетами даних. Потім дані повторно збираються, коли вони досягають комп'ютера 

призначення.  

Мережеве обладнання необхідне для з'єднання комп'ютерів та керування 

передачею пакетів даних. Протоколи використовуються для керування передачею 

даних через мережу.  

Канал зв'язку, який використовується передачі даних у вигляді бітів від 

відправника до одержувача з допомогою локальної мережі, відомий як середовище 

передачі.  

Передача мультимедійних даних може здійснюватися за допомогою 

електромагнітних сигналів. При передачі мультимедіа середовище передачі 

виступає як фізичний шлях між ПК-передавачем так ПК-приймачем.  

Фізичний вигляд даних що передаються залежить від типу мережі, тобто: у 

мережі з каналами витої пари біти передаються у формі електричних сигналів, в 

оптоволоконної мережі біти передаються у формі світлових сигналів. 

Деякі науковці у своїх роботах вважають, що вибір маршруту передачі у 

комп'ютерної мережі, це складне завдання, якщо у мережі існує наявністьвеликої 

кількості шляхів між мережними інтерфейсами. Автори вважають, що як критерії 
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оптимальності доставки даних виступають час і надійність доставки даних до 

кінцевого користувача [12]. 

З'єднання між комп'ютерами в мережі можуть бути дротовими або 

бездротовими.  

Дротове підключення пристроїв – пристрої мультимедійної мережі можуть 

бути підключені за допомогою кабелів Ethernet, які підключаються до порту 

Ethernet. Обладнання, що підключається, таке як маршрутизатор, має порти Ethernet. 

Бездротове з'єднання – пристрої встановлюють бездротове з'єднання, якщо 

вони мають бездротову мережну картку. Бездротовий маршрутизатор забезпечує 

з'єднання з фізичною мережею. Щоб отримати доступ, комп'ютерний пристрій 

повинен перебувати в радіусі дії маршрутизатора. Бездротове з'єднання 

використовує радіосигнали для передачі даних через мережу. Бездротовий адаптер 

перетворює дані на радіосигнал, а бездротовий приймач декодує його, щоб 

комп'ютер міг його зрозуміти. 

Жодна топологія мережі не є ідеальною або навіть за своєю суттю краще за 

інших, тому визначення правильної структури для вашого бізнесу буде залежати від 

потреб та розміру вашої мережі. Ось ключові елементи, які необхідно враховувати: 

- необхідна довжина кабелю; 

- тип кабелю; 

- вартість; 

- масштабованість; 

- довжина кабелю. 

Важливо враховувати тип кабелю, який прокладається між пристроями 

мультимедійної мережі. У коаксіальних кабелях і кабелях типу “кручена пара” 

використовуються ізольовані мідні дроти або дроти на основі міді, а оптоволоконні 

кабелі виготовляються з тонких і податливих пластикових або скляних трубок. 

Кабелі типу “кручена пара” економічно ефективні, але мають меншу пропускну 

здатність, ніж коаксіальні кабелі. Волоконно-оптичні кабелі відрізняються високою 

продуктивністю і можуть передавати дані набагато швидше, ніж кручена пара або 
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коаксіальні кабелі, але вони також, як правило, набагато дорожчі в установці, 

оскільки вимагають додаткових компонентів, таких як оптичні приймачі [13]. 

Комп'ютери потребують мережного обладнання для того, щоб з'єднуватися 

один з одним. Маршрутизатори, концентратори, комутатори та мости – це типове 

мережеве обладнання, яке може виконувати кілька різних завдань. Маршрутизатор 

часто може включати концентратори, комутатори і бездротовий доступ в рамках 

одного обладнання. 

Мережеві карти (рис. 1.10) дозволяють настільним та портативним 

комп'ютерам підключатися до мережі. Мережеві карти є невеликими друкованими 

платами, які підключаються до материнської плати. Смартфони також 

використовують GSM-чіп для підключення до телефонної мережі. 

 

 

 

Рис. 1.10. Мережева карта 

 

Отже, як і при виборі топології мережі, вибір кабелю залежить від потреб 

вашої мережі, включаючи програми, які ви будете використовувати, відстань 

передачі та бажану продуктивність. 

Як правило, чим більше кабелів задіяно в мультимедійній мережі, тим більше 

роботи буде потрібно для її створення. Топології “шина” і “зірка” є більш простими 
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і досить легкими, у той час як ніздрюваті мережі вимагають набагато більше кабелів 

та трудовитрат.Важливо враховувати вартість установки, оскільки складніші 

топології мереж потребують більше часу та коштів на створення. Це може 

посилюватися, якщо ви комбінуєте різні елементи, наприклад, з'єднуєте складнішу 

мережеву структуру за допомогою більш дорогих кабелів. Визначення відповідної 

топології для потреб мультимедійної мережі – це питання балансу між витратами на 

встановлення та експлуатацію та рівнем продуктивності, який ви вимагається від 

мережі. 

Маршрутизатор може утворювати локальну мережу, з'єднуючи пристрої у 

межах будівлі. Він також дозволяє з'єднувати різні мережі разом. Вдома та на 

підприємствах маршрутизатор використовується для підключення до Інтернету. 

Часто маршрутизатор може включати модем.  

Маршрутизатори забезпечують зв'язок між різними IP-мережами та 

відповідають за пересилання IP-пакетів на основі їх IP-адрес призначення. Робота 

маршрутизатора полягає у поєднанні безлічі різних мереж - саме так працює 

Інтернет. Маршрутизатори надають кілька мережевих карток Ethernet, які 

називаються інтерфейсами [14]. Типові маршрутизатори не мають великої кількості 

інтерфейсів, оскільки вони не призначені для забезпечення зв'язку між різними IP-

мережами, а не окремих хостів. 

Модем дозволяє підключатися до Інтернету по телефонній лінії. Модем 

перетворює цифрові сигнали від комп'ютера на аналогові, які потім передаються по 

телефонній лінії. Модем на іншому кінці перетворює аналоговий сигнал назад на 

цифровий сигнал, який може зрозуміти інший комп'ютер. 

Концентратори, мости та комутатори дозволяють кільком пристроям 

підключатися до маршрутизатора, і вони передають дані всім пристроям в мережі. 

Маршрутизатор – це складніший пристрій, який зазвичай включає можливості 

концентраторів, мостів і комутаторів. 

Концентратор передає дані всім пристроям у мережі. При цьому може 

використовуватися велика пропускна здатність, тому що в результаті 

відправляються непотрібні дані – не всі комп'ютери можуть потребувати їх 
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отримання. Концентратор може бути корисним для з'єднання декількох ігрових 

приставок для локальної розрахованої на багато користувачів гри за допомогою 

проводової локальної мережі. 

Міст використовується для з'єднання двох окремих мереж LAN. Комп'ютер 

може у ролі мосту через операційну систему. Перед відправкою повідомлення міст 

шукає пристрій, що приймає. Це означає, що він не надсилатиме повідомлення, 

якщо приймаючого комп'ютера немає на місці. Він перевірятиме, чи вже не було 

повідомлення в одержувача. Це допоможе уникнути непотрібної передачі даних, що 

підвищує продуктивність мережі. 

Комутатор виконує ту ж роль, що концентратор і міст, але є більш потужним. 

Він зберігає MAC-адреси пристроїв у мережі та фільтрує пакети даних, щоб 

визначити, які пристрої їх запросили. Це робить комутатор більш ефективним за 

високого попиту. Якщо, наприклад, у грі між машинами передається багато даних, 

комутатор може зменшити затримку.  

Комутатори також забезпечують точки підключення в мережі, дозволяючи 

додавати до мережі велику кількість пристроїв, як правило, з використанням кабелю 

UTP. Оскільки найпоширенішим протоколом доступу до мережі є Ethernet, 

більшість комутаторів підтримують його і тому називаються Ethernet комутаторами. 

В даний час Ethernet-комутатори значною мірою замінили старі і набагато 

повільніші концентратори Ethernet. Бездротові точки доступу (WAP) потрібні для 

бездротового підключення до мережі. WAP зазвичай вбудовуються у 

широкосмуговий маршрутизатор. 

Сервер зберігає дані для використання іншими комп'ютерами у мережі. 

Сервер може бути спеціалізованою машиною або звичайним ПК, на якому 

встановлено серверне програмне забезпечення. Сервер зберігає дані та відповідає на 

запити даних або файлів, наприклад веб-сторінок. 

Веб-сервери розміщують веб-сайти та зазвичай обробляють запити на 

статичну інформацію, таку як HTML-сторінки або зображення. Вони 

використовуються для керування веб-сайтом на сервері і часто включають 
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програмне забезпечення FTP, яке дозволяє легко розміщувати та обмінюватися 

великими файлами.  

Веб-сервер Apache є популярним типом програмного забезпечення веб-

сервера з відкритим кодом. Протокол передачі файлів FTP забезпечує користувачам 

мультимедійної мережі обмін файлами між їхніми комп'ютерами та периферією, і 

працює цей протокол поверх протоколу TCP. Працює протокол FTP наступним 

чином: він створює два TCP-з'єднання для керування та з'єднання даних. З'єднання, 

що управляє, використовується для передачі керуючої інформації, такий як паролі, 

команди для отримання і збереження файлів і т.д., а з'єднання даних 

використовується для передачі власне файлу. Обидва ці з'єднання працюють 

паралельно протягом усього процесу передачі файлів. 

Сервер програм зазвичай використовується для організації та запуску веб-

програми. Клієнт надсилає запити на веб-сервер, який надсилає запити на сервер 

додатків. 

Мережеве сховище, віртуальна хмара – це сервер, призначений для зберігання 

та обміну файлами. Він корисний для зберігання великих файлів, таких як музика та 

відео, але не використовується для зберігання веб-сайтів. 

Сервери друку полегшують підключення різних пристроїв до принтера. Це 

позбавляє пристрою від необхідності інсталювати програмне забезпечення драйвера 

принтера або підключатися до принтера за допомогою кабелів. 

На поштових серверах зберігаються повідомлення електронної пошти. Ваш 

браузер надсилає запит до поштових серверів для отримання повідомлень. 

 

1.3.2. Дослідження програмних засобів та протоколів для передачі 

мультимедійного трафіку в комп'ютерній мережі 

 

Мережева взаємодія заснована на взаємодії багатьох різних протоколів. Ці 

протоколи розроблені для реалізації певного набору правил та угод, що регулюють 

конкретні аспекти взаємодії пристроїв у мережі. Комп'ютерні мережі працюють з 

використанням різноманітного набору апаратного та програмного забезпечення.  
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Всі мережі з комутацією пакетів використовують протокол керування 

передачею/інтернет-протокол (TCP/IP) для створення стандартного засобу зв'язку. 

Кожна кінцева точка мережі має унікальний ідентифікатор, який використовується 

для вказівки джерела або призначення передачі.  

Ідентифікатори включають IP-адресу вузла або адресу MediaAccessControl 

(MAC). Кінцеві вузли, які використовуються для маршрутизації, включають 

комутатори і маршрутизатори, сервери, персональні комп'ютери, телефони, мережні 

принтери та інші периферійні обчислювальні пристрої, а також датчики і виконавчі 

механізми. Модель OSI (рис. 1.11) визначає, як дані передаються між комп'ютерами.  

 

 

 

Рис. 1.11. Семирівнева еталонна модель взаємодії відкритих систем 

 

Мережеві протоколи – це набір правил, угод та структур даних, які 

визначають, як пристрої обмінюються даними у мережі. Іншими словами, мережні 

протоколи можна прирівняти до мов, які повинні розуміти два пристрої для 

безперешкодного обміну інформацією, незалежно від їхньої інфраструктури та 

відмінностей у конструкції [15]. 
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Прикладний рівень складається з безлічі різних протоколів, оскільки він 

повинен забезпечувати інтерфейс між безліччю різних прикладних програм, які 

можуть бути встановлені на пристрої. Протоколи прикладного рівня забезпечують 

обмін даними між пристроями у узгодженому форматі та узгодженим способом. 

Представницький рівень встановлює контекст між об'єктами прикладного 

рівня. Об'єкти прикладного рівня можуть використовувати різні синтаксис та 

семантику, якщо служба подання забезпечує їх зіставлення. Одиниці даних 

протоколу представницького рівня інкапсулюються в одиниці даних протоколу 

сенсового рівня і передаються вниз стеком протоколів. 

Сеансовий рівень відповідає за керування, встановлення, синхронізацію та 

завершення всіх сеансів між локальною та віддаленою програмою. Протоколи 

сеансового рівня дозволяють здійснювати напівдуплексний або повнодуплексний 

зв'язок у комп'ютерній мережі. Цей рівень забезпечує процес приєднання 

контрольних точок, які працюють як точки синхронізації даних. Завдяки цій 

синхронізації всі помилки можуть бути ідентифіковані, а всі дані повторно 

синхронізуються, і кінці повідомлень не обриваються передчасно, а також запобігає 

втраті даних. 

Завдання транспортного рівня включають корекцію помилок, а також 

сегментацію та десегментацію даних до та після їх передачі по мережі. Цей рівень 

дозволяє хосту відправляти та отримувати по мережі дані, пакети або повідомлення 

з корекцією помилок та є мережевим компонентом, що забезпечує 

мультиплексування. Мультиплексування дозволяє одночасно використовувати різні 

програми в мережі, що працює на хості. Транспортний рівень забезпечує цей 

механізм, який дозволяє нам відправляти потоки пакетів від різних програм 

одночасно по мережі. 

Мережевий рівень використовується для виконання його двох основних 

функцій. Перша – це розбиття сегментів на мережеві пакети та складання пакетів на 

стороні, що приймає. Друга функція протоколів мережевого рівня –  це 

маршрутизація пакетів шляхом пошуку найкращого шляху через фізичну мережу. 
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Мережевий рівень використовує мережеві адреси для маршрутизації пакетів до 

вузла призначення. 

Канальний рівень забезпечує передачу всіх пакетів без помилок. Основним 

завданням канального рівня є перетворення необробленого засобу передачі в лінію, 

яка представляється мережевим рівнем вільної від невиявлених помилок передачі. 

Він стежить за тим, щоб даними було надано відповідний фізичний протокол. Під 

час передачі даних на мережевий рівень він використовує таймери та порядкові 

номери для перевірки помилок, щоб гарантувати, що всі дані успішно отримані. 

Фізичний рівень, відповідає за передачу та прийом необроблених даних між 

мережевими пристроями та середовищем передачі. Цей рівень моделі OSI 

пов'язаний із передачею даних у вигляді електричних, оптичних або 

електромагнітних сигналів, що фізично передають інформацію між мережевими 

пристроями та інфраструктурою. Фізичний рівень відповідає за передачу 

неструктурованих потоків необроблених даних із фізичного середовища. 

Динамічна адаптація до перевантажень мережі залишається на розсуд 

програми. Еластичні програми, що використовують TCP, застосовують механізм 

замкнутого зворотного зв'язку (вбудований у TCP) для запобігання 

перевантаженням (цей метод контролю перевантажень називається реактивним 

контролем перевантажень).  

Однак більшість мультимедійних програм використовують UDP для передачі 

медіа потоків; UDP не має жодного механізму контролю перевантажень і має 

здатність створювати колапс перевантаження. 

Пакети даних містять адреси пристроїв, до яких вони надсилаються і від яких 

виходять. Для підключення до мережі комп'ютерів потрібна мережна інтерфейсна 

картка. Всі пристрої в мережі мають MAC-адресу. 

Кожен елемент обладнання в мережі має унікальну MAC-адресу. Він 

закладений в апаратне забезпечення при виготовленні продукту на заводі, і 

користувач не може змінити його. На комп'ютері MAC-адреса – унікальний код, 

вбудований у мережну карту. Жоден із двох комп'ютерів не має однакової MAC-
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адреси. MAC-адреса складається з 48 бітів даних, які зазвичай записуються у вигляді 

12 шістнадцяткових символів. 

Під час роботи мультимедійної служби між клієнтом та сервером 

створюються два типи сесій: сесія керування та сесія даних. Сеанс управління 

відповідає за встановлення з'єднання та керування навігацією, такий як відтворення 

та пауза. Цей сеанс використовує протоколи керування, такі як RTSP 

(RealTimeStreamingProtocol).  

Сеанс передачі даних надсилає вміст мультимедійного сервісу клієнту за 

протоколом сеансу даних, включаючи RDT (RealNetworksDataTransfer). Сеанс 

управління створює новий сеанс передачі шляхом узгодження транспортного 

протоколу і номери порту. Потім сеанс передачі даних (табл. 1.3) передає 

мультимедійні дані через транспортний протокол, що динамічно призначаються, і 

номери портів. 

 

Таблиця 1.3 

Порівняння додатків та протоколів передачі даних 

Додаток 
Протокол сеансу передачі 

даних 

Протокол на сеансному 

рівні 

H.323 RTP H.245 

SIP RTP Q.931 

 

Транспортний протокол реального часу (RTP) – протокол потокового 

мультимедіа, що описує, як повинні форматуватися та передаватися аудіо- та відео 

пакети через комп'ютерну мереж. Зазвичай він використовується у поєднанні з 

протоколом RTPControlProtocol (RTCP) у мережі VoIP [16]. 

RTP надає функції для програм реального часу з можливістю виявлення втрат, 

забезпечення безпеки, доставки контенту та ідентифікації схем кодування. Для 

кожного учасника конкретна пара IP-адрес призначення визначає сеанс між двома 
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кінцевими точками, що означає один сеанс RTP для кожного поточного телефонного 

дзвінка. RTP - це прикладна служба, побудована на основі протоколу UDP, тому 

вона не має з'єднання та доставляється за принципом best-effort. Хоча RTP не має 

з'єднання, він має систему послідовності, яка дозволяє виявляти пропущені пакети. 

Мультимедійна мережа може складатися з фізичного з'єднання з комутацією 

каналів, виділеного віртуального шляху через мережу з комутацією пакетів або 

стандартного з'єднання з найкращою швидкістю 

TransmissionControlProtocol/InternetProtocol (TCP/IP). У сервісах конференц-зв'язку 

мультимедійних служб Інтернету більшість програм засновані на протоколах H.323 

чи SIP . У таблиці 3 описані протоколи, які у цих додатках. 

Використання динамічних сеансів у мультимедійних службах призводить до 

недоліків при моніторингу трафіку, хоча при доставці даних це дає переваги. Ці 

служби можуть ефективно надсилати мультимедійні дані, змінюючи відповідні 

протоколи для потокової передачі та конференцій. 

Ethernet – це традиційна технологія для підключення пристроїв до дротової 

локальної мережі (LAN) або глобальної мережі (WAN), що дозволяє їм спілкуватися 

між собою за допомогою протоколу - набору правил або загальної мови мережі. 

Ethernet описує, як мережеві пристрої можуть форматувати та передавати дані, щоб 

інші пристрої в тому ж локальному або кампусному сегменті мережі могли 

розпізнавати, отримувати та обробляти інформацію. Кабель Ethernet – це фізична 

кабельна мережа, по якій передаються дані [17]. 

 

1.4. Методи кодування аудіовізуальних даних для передачі через 

комп'ютерну мережу 

 

Бітрейт, як випливає з назви, визначає швидкість, з якою біти передаються з 

одного місця до іншого. Іншими словами, він вимірює, скільки даних передається за 

певний проміжок часу. Швидкість зазвичай вимірюється в бітах за секунду (bps), 

кілобітах за секунду (Kbps) або мегабітах за секунду (Mbps).  
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Бітрейт також може описувати якість аудіо- або відеофайлу. Наприклад, аудіо 

файлMP3, стислий зі швидкістю 312 Кбіт/с, матиме більший динамічний діапазон і 

звучатиме трохи чистіше, ніж той самий аудіо файл, стиснутий зі швидкістю 

64 Кбіт/с.  

Це тому, що для представлення аудіо даних на кожну секунду відтворення 

використовується більша кількість бітів. Аналогічно, відеофайл, стислий зі 

швидкістю 4000 Кбіт/с, виглядатиме краще, ніж той самий файл, стислий зі 

швидкістю 2000 Кбіт/с. Як якість зображення вимірюється роздільною здатністю, 

якість аудіо- або відеофайлу вимірюється бітрейтом. 

Механізм розподілу швидкості передачі даних впливає на затримку кодека. 

Управління швидкістю кодера регулює обсяг стиснутих даних для досягнення в 

середньому необхідної цільової швидкості передачі. Для того щоб дані після 

кодування передавалися з меншою затримкою, важливо, щоб бітрейт був постійним 

(CBR) на часовому інтервалі. 

MPEG – це абревіатура MovingPictureExpertsGroup, робочої групи, яка 

займається розробкою стандартів кодування відео та аудіо. Алгоритми MPEG 

стискають дані в невеликі біти, які легко передаються і розпаковуються. Високий 

ступінь стиснення досягається за рахунок зберігання лише змін від одного кадру до 

іншого, а не кожного кадру цілком. Потім відеоінформація кодується за допомогою 

методу, що називається дискретним косинусним перетворенням (DCT).  

MPEG використовує тип стиснення із втратами, оскільки деякі дані 

видаляються. Але зменшення обсягу даних зазвичай є непомітним для людського 

ока. Основні стандарти MPEG включають: 

MPEG-1: Найбільш поширені реалізації стандарту MPEG-1 забезпечують 

роздільну здатність відео 640 на 480 при 24 кадрах на секунду (fps). Це забезпечує 

якість відео трохи нижче якості звичайних відеомагнітофонів. 

MPEG-2: пропонує роздільну здатність 800х600 і 960х720 при 59,9 кадрах в 

секунду, з повним аудіо CD-якістю. Це достатньо для всіх основних телевізійних 

стандартів, включаючи NTSC, і навіть HDTV. MPEG-2 використовується у DVD-

ROM. MPEG-2 може стиснути двогодинне відео в кілька гігабайт. У той час як для 
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розпакування потоку даних MPEG-2 потрібно лише невелика обчислювальна 

потужність, кодування відео MPEG-2 вимагає значно більшої обчислювальної 

потужності. 

MPEG-3: Розроблено для HDTV, але від нього відмовилися на користь 

використання MPEG-2 для HDTV. 

MPEG-4: Стандарт алгоритмів стиснення графіки та відео, заснований на 

MPEG-1 та MPEG-2 та технології AppleQuickTime. Файли MPEG-4 на основі 

вейвлет-технології мають менший розмір, ніж файли JPEG або QuickTime, тому 

вони призначені для передачі відео та зображень по більш вузькій смузі 

пропускання та можуть змішувати відео з текстом, графікою та шарами 2-D та 3-D 

анімації . MPEG-4 був стандартизований у 20 столітті. 

Відео трафікMPEG (рис. 1.12) характеризується постійною швидкістю 

передачі двох груп зображень (GOP) в секунду і 15 кадрів на GOP [18].  

 

 

 

Рис. 1.12. Схема кодування кадрів стандартом MPEG 

 

Оскільки кількість байтів у кадрі залежить від змісту відео, фактичний бітрейт 

змінюється у часі. Однак відео MPEG також підтримує режим постійної швидкості 

передачі (CBR). Існує три типи кадрів: 

- I-кадри – кодуються незалежно від решти кадрів; 

- P-кадри (предиктивні кадри) – кодуються на основі безпосередньо 

попередніх I або P кадрів; 

- B-кадри – кодуються на основі попередніх та наступних кадрів. 

При передачі мультимедіа через комп’ютерну мережу, мультимедійний вміст 

перетворюється на набір пакетів даних. Інформація в цифровому вигляді проходять 
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процес перетворення їх в аналоговий вигляд, а далі передаються через фізичні 

канали мережі.  

 

Цифровим сигналом називають такий сигнал, який представляє дані у вигляді 

послідовності дискретних значень. Протягом часу цифровий сигнал може приймати 

лише одне з кінцевого числа значень. Аналоговим сигналом називають будь-який 

неперервний сигнал, що змінюється в часі. Оцифрування аналогового сигналу 

виконується кодером. Після квантування кожного зразка та визначення кількості 

бітів на зразок, кожен зразок може бути перетворений на n-бітовий код. Кодування 

також мінімізує смугу пропускання, що використовується. 

При досягненні комп'ютера-отримувача мультимедійні дані перетворюються в 

цифровий вигляд, для того щоб комп'ютер міг сприйняти їх у вигляді цифрового 

коду. Дана технологія передачі даних має назву імпульсно-кодова модуляція. 

Процеси, що відбуваються при імпульсно-кодовому кодуванні, зображені на 

рис. 1.13. 

 

 

 

Рис. 1.13. Етапи імпульсно-кодової модуляції 

 

При квантуванні аналогового сигналуреальне значення сигналу замінюється 

на найближчий рівень квантування. При цьому реальна хвилеподібна форма 

аналогового сигналу замінюється його найближчим значенням в даний момент часу, 
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щаблі якої відповідають рівням квантування. Відмінність між аналоговим сигналом 

та його ступінчастою апроксимацією є шуми квантування. Чим більше рівнів 

квантування, тим точніше апроксимація аналогового сигналу при квантуванні. При 

ідеальній вибірці даних, вони відбираються як імпульси аналогового сигналу. 

Природна вибіркою є практичний метод вибірки, у якому імпульси мають кінцеву 

ширину, рівну величині часу (рис. 1.14).  

 

 

 

Рис. 1.14. Природня вибірка імпульсів анаголового сигналу 

 

Першим процесом імпульсно-кодової модуляції є вибірка даних, або їх 

семплювання. Семплюванням є процес вимірювання амплітуди безперервного 

сигналу в дискретні моменти часу, та його перетворення із безперервного вигляду у 

дискретний. У результаті виходить послідовність вибірок, які зберігають форму 

аналогового сигналу. 

 

1.4.1. Особливості кодування аудіо інформації 

 

Цифрові аудіодані мають набагато менші вимоги до пропускної спроможності, 

ніж відео. Аналоговий аудіосигналдискретизується з фіксованою частотою. 

Значення кожного зразка є реальною величиною. Після того, як кожному зразку 
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надано значення квантування, цифровий сигнал формується шляхом об'єднання 

відповідних квантованих зразків. У прикладі швидкість цифрового сигналу 

становить 64000 біт/с. 

При відтворенні цифрового сигналу через аудіо динамік він декодується в 

аудіо сигнал, але через втрати в кроках дискретизації та квантування... вихідний 

сигнал не може бути відновлений. 

Великі аудіо-відео інсталяції з безліччю джерел та дисплеїв у мультимедійній 

мережі, або з наявністю обладнання для відеоконференцій, розташовані в декількох 

фізичних місцях, вимагають більш розвинених можливостей підключення локальної 

мультимедійної мережі. Звук, що транспортується, використовує набагато меншу 

пропускну здатність, ніж відео, тому необхідно приділити особливу увагу його 

інкапсуляції в мережеві пакети. 

Моделі аудіо трафіку повинні враховувати компоненти на рівні користувача, 

так і на рівні пакетів. Компоненти на рівні користувача – це модель диктора, яка 

описує поведінку користувача під час розмови, та модель сесії, яка базується на 

протоколі H.323. З іншого боку, компоненти на рівні пакетів – це модель кодека для 

кодування цифрового голосу та транспортна модель на основі протоколу RTP. 

Найбільш важливими параметрами моделі є тривалість сесії та тривалість мовних 

подій (розмов та пауз). Крім того, модель кодека визначає, коли пакети 

відправляються для певної швидкості передачі даних, при цьому необхідно 

враховувати два основні параметри: розмір пакета та час прибуття пакетів 

аудіоданих. 

 

1.4.2. Особливості кодування відеоінформації 

 

Програми, які передбачають взаємодію користувача такі як відео-презентація, 

або трансляція у прямому часі, зазвичай найбільш критичні до затримки всередині 

комп'ютерної мережі. Деякі користувачі будуть більш чутливими до затримки, ніж 

інші, але зазвичай вважається, що затримка не повинна перевищувати 30 мс. Деякі 

програми виграють від більш низької затримки для безперебійної роботи 
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користувачів.Для підвищення ефективності стиснення необхідно використовувати 

сусідні пікселі.Пікселі можуть бути просторовими сусідами з одного кадру, або 

тимчасовими сусідами – пікселі попередніх та наступних кадрів у відео.Найбільш 

просунуті за ступенем стиснення відеокодеки називаються міжкадровими.Вони 

використовують цей принцип, використовуючи для кодування кілька кадрів до та 

після поточного кадру. 

Відео та аудіо дані, що підлягають кодуванню втрачають свої характеристики 

після декодування, тому що їх вміст змінюється під час кодування. М. І. Романюк, 

Г. Г. Власюк називають цей процес кодування аудіо та відеоданих “незворотнім 

кодуванням” [19]. 

Надмірність у відеофайлах може бути наступною: 

- просторова надмірність – зображення, що має більшу частину з білим 

простором або схожим кольором, може бути сильно стиснуте без погіршення якості; 

- тимчасова надмірність: Коли зображення та наступне зображення однакові, 

немає необхідності кодувати друге зображення; 

- відео може використовувати як просторову, так і тимчасову надмірність. 

Передавачі та приймачі у комп'ютерній мережі часто включають в себе 

функції обробки відео.Серед іншого вони можуть включати масштабування, 

налаштування глибини кольору, налаштування перетворення кольору зображення у 

відео, перетворення частоти кадрів та фільтрацію зображення.  

Більшість функціональних можливостей обробки відео описуються функцією 

фільтра. Кожен фільтр вимагає буферизації певного обсягу даних під час обчислень, 

що збільшує затримку. Якщо фільтр використовує пікселі одного рядка, затримка 

незначна. Вплив більш значущий, якщо фільтр використовує більшу частину кадру 

або навіть пікселі з попереднього кадру. 

Стиснення даних є необхідним через те, що кодування відео контенту значно 

скорочує обсяг пакетів, що передаються. 

Опції командного рядка утиліти ping та її виведення варіюються між 

численними реалізаціями. Опції можуть включати розмір корисного навантаження, 

кількість тестів, обмеження кількості мережевих хопів (TTL), які долають зонди, 
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інтервал між запитами і час очікування відповіді. Багато систем надають супутню 

утиліту ping6 для тестування в мережах Інтернет-протоколу версії 6 (IPv6), у яких 

реалізовано протокол ICMPv6. Cканер переглядає отримані відповіді на наявність 

помилок або вразливості. 

На рис. 1.15 зображена загальна схема системи передачі відео, включаючи 

основні компоненти, які йдуть від пристрою-передавача до пристрою-

приймача.Згідно зі схемою (рис. 1.15) відеокодер генерує блоки даних, що містять 

стислий відеопотік, який зберігається в буфері кодера до передачі. Загалом, система 

передачі ушкоджує (кількісно чи якісно) окремі одиниці даних, також вносячи деяку 

затримку; потім, буфер кодера/декодера використовується для того, щоб 

збалансувати коливання швидкості передачі, вироблені кодером та бездротовим 

каналом. Кодований відеопотік можна розглядати як послідовність одиниць даних. 

 

 

 

Рис. 1.15. Блок-схема передачі аудіо та відеоданих що проходять процеси кодування 

та декодування 

 

Моделі відео трафіку розглядають компоненти лише на рівні користувача та 

пакетів. Компоненти на рівні користувача описує запити з боку клієнта на бік 

сервера, та модель сесії, що базується на протоколах типу RTSP.  

На рівні пакетів компонентами є модель кодека та транспортна модель, 

заснована на RTP. Основними параметрами сеансової моделі є тривалість сеансу між 

клієнтом та сервером; час між клієнтськими запитами. 



47 

1.5. Забезпечення якості та безпеки управління ресурсами комп'ютерної 

мультимедійної мережі 

 

Мережі можуть бути загальнодоступними або приватними. У той час, як 

доступ до загальнодоступного Інтернету може отримати будь-який бажаючий, 

доступ до приватних та практично приватних мереж вимагає присвоєння кінцевому 

користувачу облікових даних доступу.  

Для спостереження загальної продуктивності локальної мультимедійної 

мережі, слід використовувати програмне забезпечення для її управління. Менеджер 

по роботі може відстежувати проблеми мережі, збої та проблеми з роботою.  

Інструмент управління продуктивністю також має функціональність для 

встановлення базових показників мережі і створення чіткого представлення про те, 

наскільки навантаженою є мережа. В цих базових показниках стає можливим 

швидко відстежити, визначити та усунути проблеми. 

При складній топології мережі може бути важко визначити, в якій саме 

частині мережі виникли проблеми. Деякі менеджери пропозицій створюють 

візуальне зображення топології мережі, щоб ви могли бачити весь набір у вигляді 

однієї карти. Це може показати вам, як влаштована локальна корпоративна мережа.  

Сканування мережі – це процес, який дозволяє визначити всі активні пристрої 

в мережі. Активне сканування передбачає надсилання ping на кожен пристрій у 

мережі і очікує відповідь.  

Ping – це програмне забезпечення для адміністрування комп'ютерних мереж, 

яке використовується для перевірки доступності вузла в мультимедійних мережах. Є 

доступною для всіх операційних систем з мережевими можливостями, включаючи 

більшість вбудованих програм адміністрування мережі. 

Бездротові передачі можуть бути перехоплені будь-якою людиною, яка 

знаходиться в радіусі дії маршрутизатора. Доступ також може бути обмежений 

певними MAC-адресами, а передачі даних зазвичай шифрується за допомогою 

ключа, який працює з WPA (захищений доступ по Wi-Fi). 
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Регулярне сканування мережі важливо для забезпечення нормального 

функціонування мережі та пристроїв у неї. Ось як слід проводити сканування 

мережі, щоб зрозуміти, які пристрої знаходяться в мережі, переглянути їх роботу та 

зрозуміти трафік, що знаходиться між ними. Існують ручні способи виконання 

деяких із цих завдань, але я рекомендую використовувати інструментальні мережі 

сканування для досягнення оптимальних результатів. 

 

 

 

Рис. 1.16. Сканування комп'ютерної мережі 

 

Для аналізу загальної продуктивності мережі можна використовувати різні 

показники продуктивності. Навантаження на ретранслятори при пересиланні 

потоків можна оцінити з допомогою середнього споживання пропускної 

спроможності.  

Мультимедійна мережа може бути просканована за допомогою протоколу 

дозволу адрес (ARP). Але для перегляду всіх пристроїв у мережі у всіх підмережах 

найкраще використовувати інструмент, який може автоматично виконувати 

сканування та виявляти пристрої. Використання необхідного сканування за 

протоколом InternetControlMessageProtocol (ICMP) складніше, але його можна 
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виконати - вам потрібно використовувати запити відлуння, тимчасової мітки або 

маски підмережі. 

Досвід користувача під час використання мережі може бути оцінений за 

допомогою середньої втрати пакетів та міжприбутковогоджиттера аудіо- та 

відеопакетів. 

Як приклад на рисунку нижче (рис. 1.17) показана сукупна середня пропускна 

спроможність мережі при її моделюванні та тестуванні в програмі NetCracker при 

варіюванні кількості учасників, що користуються мережею та кількості приладів. 

 

 

 

Рис. 1.17. Графік навантаженості каналів моделі в NetCracker 

 

Ping вимірює час проходження повідомлень, відправлених із вихідного вузла 

на кінцевий комп'ютер, які повертаються назад до вихідного. Ping працює, 

посилаючи пакети ехо-запиту InternetControlMessageProtocol (ICMP) на цільовий 

вузол і чекаючи на луну ICMP. Програма повідомляє про помилки, втрату пакетів і 

статистичне зведення результатів, що зазвичай включає мінімальний, 

максимальний, середній час обходу та стандартне відхилення середнього значення. 

Г.Ф. Масіч у роботі формулює поняття підмережа як “мережа маска якої 

визначає частину адресного простору головної мережі шляхом розширення 

мережевої частини адреси мережі” [20]. 

Метою сканування мереж та підмереж є управління, обслуговування та захист 

системи за допомогою даних, знайдених сканером. Сканування мережі 

використовується для розпізнавання доступних мережних служб, виявлення та 
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розпізнавання будь-яких встановлених систем фільтрації, перегляду операційних 

систем, що використовуються, та захисту мережі від атак. Він також може 

використовуватись для визначення загального стану мережі. 

 

1.6. Аналіз методів оптимізації передачі мультимедійного трафіку 

 

Для усунення перенавантаженості мережі мультимедійним трафіком 

удосконалені мережеві моделі  використовують механізми керування допуском, 

резервування смуги пропускання та контролю трафіку. Спочатку додаток повинен 

отримати дозвіл від деякого органу на відправку трафіку із заданою швидкістю та із 

заданими характеристиками трафіку. Якщо орган приймає дозвіл, він резервує 

відповідні ресурси (смугу пропускання та буфери) на шляху проходження програми 

для відправки даних із запитуваною швидкістю.  

Механізми контролю трафіку використовуються для забезпечення того, щоб 

програми не надсилали дані зі швидкістю, що перевищує спочатку узгоджену. 

Для підтримки низької затримки важливо обробляти пакети в реальному часі, 

а не накопичувати їх у буфері, наприклад, доки не буде готовий повний 

відеокадр.Використовуючи апаратний потоковий пакетний механізм, дуже легко 

виконати ці завдання з малою затримкою. 

Затримка виникає через безліч етапів обробки даних у системі. Важливо брати 

до уваги аспект затримки від початку проектування та створення архітектури 

комп'ютерної мережі. Такі програмні засоби як кодеки, якщо вони правильно 

вибрані, дуже незначно впливає на затримку. При правильному проектуванні 

системи затримка може бути незначною.  

Мережа на базі концентратора зазвичай має більшу затримку, ніж мережа на 

базі комутатора, оскільки концентратори передають усі повідомлення всім 

пристроям. Мережі на основі комутаторів передають повідомлення лише 

передбачуваному одержувачу.Важливість вибору середовища передачі прямо 

залежить від кількості підключених пристроїв у мережі.  
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Wi-Fi з'єднання зазвичай дозволяє обробку меншої кількості мультимедійного 

трафіку, ніж кручена вита пара, який, у свою чергу, обробляє менше трафіку, ніж 

волоконно-оптичний кабель. На сьогодні, сучасна корпоративна мережа включає в 

себе комбінацію всіх трьох середовищ передачі даних: 

- підключення витою парою від пристроїв комутації до окремих пристроїв 

мережі; 

- опто-волоконні кабелі, що дозволяють передавати дані на великі відстані; 

- бездротове Wi-Fi з'єднання, яке дозволяє автономне під'єднання пристроїв до 

мережі за допомогою радіохвиль. 

Продуктивність мережі – це величина відгуку на запит отримання інформації 

у мережі, а також час передачі даних. На продуктивність мережі можуть впливати 

наступні чинники: 

- тип мережевого трафіку; 

- пропускна здатність середовища передачі даних; 

- затримка мережі; 

- кількість пристроїв у мережі; 

- середня кількість втрачених пакетів; 

- кількість помилок під час передачі даних. 

Різні типи мережного трафіку зазвичай мають різні вимоги до пропускної 

спроможності. Наприклад, потокове відео високої чіткості вимагає більшої 

пропускної спроможності, ніж потокове відео низької чіткості.  

Деякі мережеві комутатори здатні визначати тип трафіку та регулювати смугу 

пропускання, виділену конкретному пристрою, відповідно до вимог трафіку.  

Тому дуже важливо ставитися до вибору апаратного забезпечення мережі, 

ґрунтуючись на цілях самої мережі. Для мереж призначених для одночасної 

передачі потокового та непотокового медіа необхідно обладнання яке забезпечить 

високу швидкість передачі даних.Можливість безперебійно функціонувати 

протягом довгого часу є головною характеристикою мережі і включає в себе: 

надійність, зручність обслуговування. Якість мережі багато в чому визначається і 
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залежить від надійності та якості як комутаційного обладнання, так і  кабельних 

систем. 

Типовий приклад оптимізованої локальної клієнт-серверної мережі 

зображений на рис. 1.18. В даному прикладі пристрої комутації з'єднані з робочими 

групами з декільної персональних комп'ютерів за допомогою кабельного з'єднання 

витою парою. Обидві робочі групи з'єднані між собою за допомогою пристроїв 

маршрутизації, що мають підтримку оптоволоконного під'єднання. 

 

 

 

Рис. 1.18. Типовий приклад оптимізованої мережі 

 

Мережа підключена таким чином з міркувань економії ресурсів, адже 

підключення кожного з пристроїв мережі за  допомогою оптоволоконного кабелю не 

є доцільним. Натомість підключені окремі робочі групи з ПК, між якими проведено 

оптоволокно.  

Подібне проектування дозволяє з'єднати робочі групи на відстанях більш ніж 

300 м, адже на такій відстані з’єднання за допомогою витої пари не є можливим. 

Також оптоволокно дає високу пропускну здатність. Таким чином, комп'ютери 

однієї підмережі мають можливість безперешкодного обміну даними з 
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комп'ютерами іншої підмережі на рисунку вище (рис. 1.18) з мінімальними 

затримками та втратами пакетів.  

Оптимізована подібним методом мережа дозволяє безперебійно транслювати 

відео високої чіткості в режимі реального часу, одночасно обмінюватися даними в 

мережі без перевантажень ліній, адже ділянки з найбільш ймовірними випадками 

перенавантаження оптимізовані, а такі ділянки мережі, в яких висока пропускна 

здатність не потребується – підключені відповідно. Сервери оптимізованої мережі 

розташовані на невеликій відстані від пристроїв маршрутизації. Аналогічно до 

маршрутизаторів підключені пристрої бездротового з'єднання – розгалужувачіWi-Fi 

сигналу. 

 

Висновки до розділу 

 

Отже, у першому розділі даної кваліфікаційної роботи було детально 

проведено аналіз такого явища, як передача мультимедійного трафіку в 

комп'ютерній мережі. Дане явище було розглянуто на об'єктному – апаратні та 

програмні засоби передачі, та процесному рівнях. У даному розділі також було 

проведено класифікацію мультимедійного трафіку як непотокові та потокові аудіо- 

та відеодані; гіпертекстовий веб-трафік та трафік у вигляді цифрових 

зображень [21].  

Мультимедійні дані висувають інші вимоги до мережі, ніж традиційно 

підтримувані цифрові дані, такі як текст. Вони вимагають підтримки безперервних, 

чутливих до затримок носіїв, таких як аудіо та відео, яким потрібні орієнтовані на 

безперервне з'єднання канали зв'язку. Оскільки більшість мереж сьогодні 

підтримують бездротове з'єднання, вони неефективні для підтримки безперервної 

передачі мультимедійних даних. Окремо було проаналізовано особливості передачі 

кожного з видів мультимедіа, зокрема: етапи їх кодування, особливості цифро-

аналогових перетворень, набори протоколів, які беруть участь на різних рівнях 

передачі даних по комп'ютерній мережі. 
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В результаті дослідження було визначено, що продуктивність роботи 

комп'ютерної мережі залежить не тільки від трафіку що передається в ній, але і від 

набору протоколів передачі даних; від технології проектування мережі, її топології; 

від фізичних властивостей – набору апаратного забезпечення, що приймає участь у 

передачі трафіку. Розробка стратегічного плану створення мультимедійної мережі, 

що відповідає цілям та завданням всіх користувачів, має охоплювати як 

комп'ютерні, так і комунікаційні потреби. Оскільки голосовий та відео зв’язок, 

ймовірно, буде частиною мережного плану, користувачі цих додатків повинні бути 

включені до групи планування та реалізації. Щоб зменшити перебої, що 

супроводжують перехід на нові технології, слід приділити пильну увагу плануванню 

міграції. 

Було виявлено, що такі мультимедійні дані, як потокове відео мовлення в 

режимі реального часу, вимагають від мережі мінімальних показників затримки та 

втрати пакетів; так само вимогою для передачі потокового відео є велика пропускна 

здатність на найбільш навантажуваних ділянках мережі. Для поглибленого 

дослідження проблем передачі мультимедійного вмісту, у першому розділі даної 

кваліфікаційної роботи були детально проаналізовані типи каналів передачі даних 

комп'ютерних мереж; протоколи фізичного, канального та мережевого рівнів, які є 

базовими для побудови локальної корпоративної мережі. Окремо було розглянуто 

технології організації пристроїв.  

У ході робіт було визначено, що для задоволення потреб мультимедійної 

мережі необхідна наявність групи серверів, що беруть участь у її роботі. Оскільки є 

передбачуваним те, що мультимедійна мережа може бути використана для 

одночасної комунікації відразу кількох комп'ютерів між собою, то доцільним є 

організація мережі у вигляді клієнт-серверної архітектури. Окремо було розглянуто 

методи оптимізації та оцінки якості роботи мережі. Якість роботи мережі можна 

оцінити за допомогою її сканування або за допомогою вимірювання значень 

внутрішньо мережевої затримки Ping. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕРЕЖ 

 

 

2.1. Оцінка переваг та підходів до моделювання комп'ютерних 

мультимедійних мереж 

 

Використання моделювання комп'ютерних систем має деякі переваги та 

недоліки порівняно з емпіричним чи реальним тестуванням. Однією з переваг 

моделювання є гнучкість, оскільки час і темп моделювання можна адаптувати, щоб 

користувач міг прискорити або уповільнити переходи чи події, що сприяє точному 

аналізу.  

Моделювання передачі трафіку дає можливості приймати більш надійні 

рішення, засновані на імітації широкого спектра операційних сценаріїв, що дозволяє 

тестувати кожен аспект комп'ютерної системи, передбачувані зміни в мережі або 

конкретні обставини. Користувачі можуть оцінити виникнення або поведінку 

конкретного сценарію, реконструюючи та уважно вивчаючи його, таким чином вони 

розвивають розуміння процесів, що проходять у мережі, спостерігаючи за роботою 

системи.  

Моделювання сьогодні є обов'язковим під час проектування мережі, воно 

дозволяє визначити вимоги до мережі в деталях; діагностувати проблеми, що 

виникають у результаті взаємодії між компонентами системи.  

Також незамінною перевагою моделювання перед емпіричним експериментом 

є дешевизна першого. Моделювання мережі допомагає уникнути збоїв у роботі 

реальної комп'ютерної системи.Існує тенденція до моделювання комп'ютерних 

мереж за допомогою дискретно-подійного моделювання [22].  

Причини за якими мережі моделюються таким чином у тому, що дискретно-

подійне моделювання краще адаптується для презентації поведінки комп'ютерних 
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мереж, оскільки протоколи передачі комп'ютерних мереж можуть бути змодельовані 

як кінцеві стани. 

Моделювання продуктивності мережі дозволяє оцінити її працездатність. За 

такого типу моделювання система абстрагується через правильно деталізовану 

модель, яка відтворює поведінка системи під впливом робочих навантажень. 

Основною метою моделювання продуктивності мережі є отримання набору 

показників продуктивності, таких як пропускна здатність досліджуваних ділянок 

мережі та її час відгуку у стійкому стані системи. 

Моделювання мережевих протоколів відображає важливими аспектами роботи 

стека мережевих протоколів. При такому моделюванні основна увага звернена на 

мережевому, канальному та фізичному рівнях передачі даних. 

Моделювання робочого навантаження на мережу дозволяє дати оцінку на 

поведінку навантаженої трафіком мережі та отримати точні та достовірні результати 

перебуваючи у програмі-симуляторі. Модель трафіку розглядає останній рівень 

деталізації, рівень пакетів з такими параметрами, як розподіл розмірів пакетів та час 

між прибуттям пакетів. 

Моделювання топології мережі визначає, як вузли комп'ютерної мережі 

пов'язані між собою і, як може проходити інформація. Можна розглядати 

моделювання топологій як фізичного, і логічного рівня.  

Мережеві топології моделюються за допомогою графів, де вершини 

відповідають вузлам мережі, а ребра – зв'язкам. Властивості моделей графів, такі як 

кількість зв’язківвузла, середня довжина шляху між вузлами та завантаження вузлів, 

дозволяють отримувати інформацію про продуктивність топології. Топологія мережі 

сильно впливає на продуктивність протоколу і поведінку маршрутизації, тому 

моделювання топології мережі є важливим. 

Основними недоліками моделюваннязалишаються складність, висока 

трудомісткість і вартість розробки моделей, а іноді і велика затратність моделей при 

реалізації на електронних обчислювальних машинах. Хоча існуючі сьогодні 

продукти моделювання здатні допомогти моделювати та планувати мережу вони 

часом неадекватно моделюють обчислювальне середовище. 
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2.2. Порівняльна характеристика програмного забезпечення для 

моделювання і симуляції передачі мультимедійного трафіку 

 

Симулятор – це частина програмного забезпечення, яка, як випливає з назви, 

імітує топологію мережі, що складається з одного або кількох мережних пристроїв. 

Імітовані мережні пристрої не є реальними мережевими пристроями і не здатні 

пропускати мережевий трафік так само, як реальні мережеві пристрої. Натомість 

кожен мережевий пристрій є частиною програмного забезпечення, яке в міру своїх 

можливостей є відповідним реальному мережевому пристрою. Мережевий 

симулятор реалізує модель комп'ютерної мережі за допомогою алгоритмів, 

процедур та структур відповідно до заданої мови програмування. 

На ринку представлено кілька продуктів для моделювання мультимедійної 

комп'ютерної мережі. Одним із найбільш поширених є Microsoft Visio, який дає 

змогу моделювання установки, додає різні елементи та пристрої в інтерфейс, 

схожий на вміст. Хоча це може працювати для невеликих мультимедійних мереж, 

рисування кожного додаткового вузола є складним завдання, якщо моделювання 

проходить з великої кількістю пристроїв і топологій, розподілених по всій компанії. 

Інші варіанти, такі як Сisco Packet Tracer і NetSim, або безкоштовні, або пропонують 

безкоштовні пробні версії, і хоча вони є неможливими варіантами, особливо якщо 

їхня вартість є проблемою, вони не надаються повним набором першокласних 

інструментів мережевого моделювання, щоб забезпечити більш просте управління. 

Через варіативність задач у мультимедійних мережах, беручи до уваги їх 

унікальні проблеми, точки тиску та проблеми управління, часто корисно 

автоматизувати конфігурацію завдань та управління за допомогою мережевого 

програмного забезпечення. 

Для успішного моделювання комп'ютерної мережі необхідно мати можливість 

використання інструменту управління конфігураційною мережею. Такий інструмент 

допомагає особі, що моделює мережу, правильно налаштувати і автоматизувати 

повторювані задачі, щоб в майбутньому зняти навантаження із мережевого 

адміністратора. Завдяки зростанню організації, що містить мультимедійну мережу, 
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вона може стати більш багаторівневою або більш складною, і може стати важко 

впевнено розвернути конфігурації у всій мережі. Однак інструменти керування 

конфігурацією складної локальної корпоративної мережі не є проблемою: 

інструменти зазвичай можуть автоматично визначати кожен вузол мережі, 

дозволяючи розглянути стандартні конфігурації, які можуть знадобитися для 

відповідних нормативних вимог, або відзначити будь-які конфігурації, що виходять 

за рамки очікуваних. 

Основна перевага симуляторів полягає в тому, що вони зазвичай дуже легкі. 

Програмне забезпечення симулятора може працювати практично на будь-якому 

сучасному комп'ютері, не турбуючись про вимоги до процесора, пам'яті чи сховища. 

Внаслідок цього мережні пристрої у симуляторі обмежені командами та функціями 

(рис. 2.1), запрограмованими у симуляторі. З цієї причини багато розширених 

функцій. 

 

 

 

Рис. 2.1. Можливості сучасних інструментів для моделювання комп'ютерних мереж 

 

Інструменти керування конфігураційними мережами також можуть виявляти 

вразливість, щоб ви могли усунути ці проблеми та зробити свою установку більш 

безпечною. Після цього ці інструменти повинні також відображати життєвий цикл 
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пристроїв у мультимедійній мережі, повідомляючи, які пристрої підходять до кінця 

терміну служби, щоб надати можливість повідомити про застарілий стан того чи 

іншого пристрою локальної мультимедійної мережі [23]. 

Для того щоб попередньо змоделювати мережу, інструмент 

NetworkTopologyMapper пропонує користувачам його функціонал. Цей інструмент 

автоматично виявляє і створює детальні топологічні карти комп'ютерної мережі і 

може створювати кілька типів карт без необхідності повторного сканування мережі. 

 

2.2.1. NetworkSimulator -NS3 

 

NS – це назва серії дискретно-подійних мережевих симуляторів, зокрема ns-1, 

ns-2 та ns-3. Мережевий симулятор NS-3 – це дискретно-подійний симулятор, 

призначений для дослідження мереж. Інструмент NetworkSimulator -NS3 забезпечує 

суттєву підтримку моделювання (рис. 2.2) протоколів TCP, маршрутизації та 

багатоадресного розсилання у дротових та бездротових (локальних та 

супутникових) мережах. Він загальнодоступний для досліджень, розробок та 

використання. 

 

 

 

Рис. 2.2. Інтерфейс NS3 
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NS, безкоштовний мережевий симулятор з відкритим вихідним кодом, є 

стандартом де-факто для досліджень у різних областях. 

NS-3 використовується в академічних та промислових колах для проектування, 

тестування та оцінки нових та існуючих протоколів та архітектур, а також виявився 

дуже корисним інструментом для навчання. 

Симулятор призначений для дослідження мереж. Він забезпечує підтримку 

для моделювання TCP, маршрутизації та багатоадресної розсилки. протоколів у всіх 

бездротових мережах. NS2 можна використовувати у більшості систем. Більшість 

процедурних процесів коду NS3 написано мовою C++. В даний час NS-3 складається 

з більш ніж 450000 рядків вихідного коду, і, ймовірно, існує порівняна кількість 

внесеного коду, який не інтегрований безпосередньо в основний дистрибутив. 

 

2.2.2. CiscoPacketTracer 

 

CiscoPacketTracer – це домінуючий інструмент моделювання мережі, 

створений компанією CiscoSystems. Ви можете створити просту або складну мережу 

в PacketTracer(рис. 2.3) для створення, планування, налаштування та тестування 

мережевих сценаріїв у повністю віртуальній екосистемі [24].  

 

 

 

Рис. 2.3. Інтерфейс Cisco Packet Tracer 



61 

Цей інструмент мережного моделювання дозволяє користувачам створювати 

мережеві топології та імітувати топології сучасних комп'ютерних мереж. 

PacketTracer – програму для моделювання мереж для початківців. Воно активно 

використовується під час навчання із сертифікації CiscoCCNA. 

 

2.2.3. Microsoft Visio 

 

MicrosoftVisio –  програма для створення діаграм та векторної графіки, 

розроблена компанією Microsoft. За допомогою програми Visio можна розробляти 

діаграми мережної архітектури, низькорівневого проектування (LLD) та 

високорівневого проектування (HLD).  

MicrosoftVisio (рис. 2.4) дозволяє створення діаграм, працювати візуально для 

побудови всіх видів діаграм, і є провідним у галузі з більш ніж 12 мільйонами 

користувачів. Visio полегшує визначення дизайну мережі, документування 

передового досвіду, візуалізацію майбутнього стану ініціатив із перетворення, а 

також дозволяє залишатися на вершині оперативної інформації у вашій компанії. 

 

 

 

Рис. 2.4. Інтерфейс MicrosoftVisio 
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Одним із основних недоліків даного програмного пакета є те, що він не має 

можливості сканування мережі на наявність вузлів мережі, якими можуть бути як 

нетбуки, так і ПК, Wi-Fiроутери, пристрої маршрутизації тощо. Функціонал 

MicrosoftVisio не є орієнтованим на проєктування топології або моделювання 

процесів всередені комп'ютерних мереж. Призначенням програми є побудова схем, 

структур та графіків. 

Переваги Visio: 

- простота використання, відмінний графічний інтерфейс; 

- Visio має інтерфейс Drag-n-Drop, який дозволяє переносити об'єкти з меню, а 

потім використовувати лінії/конектори для з'єднання всіх пристроїв. 

- крім додаткових функцій, Visio поставляється з 1000 шаблонів, іконок, фігур, 

тем тощо, що дозволяє створювати професійні презентації; 

- деякі з цих функцій інтеграції включають з'єднання декількох джерел даних з 

інших продуктів Microsoft.Автономне ПЗ не має функції автоматичного перегляду 

мережі та створення мережної діаграми, це можна зробити лише за допомогою 

сторонніх програм. 

Якщо Visio підходить до потреб споживача він справді може створювати 

елегантні, корисні діаграми всіх типів, які можуть забезпечити професійний вигляд, 

необхідний для презентацій, звітів, аудиту, планів будівель, поверхових планів, 

документації та моделювання найкращих способів виконання роботи. Visio включає 

велику бібліотеку фігур/символів, що використовуються в десятках типів діаграм.  

Ці символи представляють спеціалізовані частини діаграм, такі як діаграми 

потоків процесів, моделювання бізнес-процесів, діаграми потоків даних та багато 

інших. 

 

2.2.4. GNS3 – GraphicalNetworkSystem 3 

 

GraphicalNetworkSystem 3 (GNS 3) – це інструмент та програмне забезпечення 

для моделювання мереж. GNS3 може моделювати складні мережі та сценарії та 

підтримує комбінацію віртуальних та реальних мережевих пристроїв. GNS3 - це 
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один із інструментів мережевого моделювання для створення, проектування, 

налаштування та тестування мережевих сценаріїв у віртуальному середовищі без 

ризику. Інструмент мережного моделювання GNS3 (рис. 2.5) доступний для 

Windows, Linux та Mac. 

 

 

 

Рис. 2.5. Інтерфейс GNS 3 

 

GNS3 може бути використаний для емуляцій деяких апаратних продуктів 

CISCOна комп'ютерах.GNS3надає студенту уникнути проблем зберігання 

комплектів мережевого обладнання у будинку. GNS3 запускає справжню симуляцію 

без похибок чи несподіваної поведінки.  

Інструментарій програми дозволяє мати під рукою сотні топологій, що не 

потребує встановлення реального обладнання. Оскільки деякі вбудовані проєкти 

мережі ліцензовані компанією Cisco Systems, вони не можуть бути вільно 

розповсюджені та потребують попереднього завантаження в програму. 
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GNS3 пропонує простий спосіб проектування та створення мереж будь-якого 

розміру без необхідності використання апаратного забезпечення [25].Программа 

Graphical Network System 3 має наступний перелік функцій: 

- моделювання мережі у реальному часі для попереднього тестування без 

необхідності використання мережного обладнання ; 

- тестування різних постачальників мережного обладнання у віртуальному 

середовищі без ризику; 

- створення динамічних мережевих карт для пошуку та усунення помилок в 

роботі мережі;  

- має функцію запуску оперативної системи, яка емулює реальну поведінку 

мережного обладнання; 

- надає можливість використання існуючого обладнання та розширення 

лабораторію, за допомогою підключення топології GNS3 безпосередньо до неї.  

- тестування мережі до їх створення, щоб скоротити час, необхідний для 

запуску виробничої мережі; 

- функція підключення GNS3 до будь-якої реальної мережі; 

- швидкий запуск та тестування обладнання кількох виробників без 

необхідності використання апаратного забезпечення. 

 

2.2.5. NetCracker Professional 

 

NetCracker – інструмент для автоматизованого проектування, моделювання та 

аналізу комп’ютерних мереж. Він дозволяє проводити експерименти, за 

результатами яких можна обґрунтувати вибір типу мережі, середовища передачі, 

мережевих апаратних компонентів і програмно-математичного програмного 

забезпечення. 

NetCracker дозволяє розробляти багаторівневі проекти зі ступенем деталізації, 

заданим дизайнером; має досить зручний інтерфейс та засоби швидкого перегляду 

всіх рівнів проекту. Програмне забезпечення NetCracker містить потужну базу даних 

мережевих пристроїв від провідних виробників: робочі станції, сервери, носії 
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передачі, мережеві адаптери, ретранслятори, мости, комутатори, маршрутизатори, 

що використовуються для різних типів мереж і мережевих технологій. 

Для реалізації функцій моделювання NetCracker (рис. 2.6) надає інструменти 

для встановлення характеристик трафіку різних протоколів; засоби для візуального 

контролю заданих параметрів; інструменти для накопичення статистичної 

інформації та звітності про експерименти. 

 

 

 

Рис. 2.6. Програмне середовище NetCracker 

 

Програмні засоби NetCracker дозволяють збирати відповідні дані про існуючу 

мережу без зупинки її роботи, створювати проект цієї мережі та проводити 

необхідні експерименти для визначення граничних характеристик, можливості 

розширення, зміни топології та модифікації мережевого обладнання для подальшого 

вдосконалювати і розвивати його [26].  

NetCracker надає можливість проектування мережі різного розміру та 

призначення: від локальних мереж з кількох десятків комп’ютерів до міждержавних 

глобальних мереж, побудованих за допомогою супутникового зв’язку.  
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Особливої уваги заслуговують інструменти контролю перебігу трафіку в 

віртуальній мережі, а також налаштування анімації під час симулювання передачі 

даних між вузлами мережі. 

 

2.3. Детальний аналіз експлуатаційних характеристик програмного 

середовища NetCracker Professional 4.1 

 

NetCracker Professional пропонує своїм користувачам можливості не тільки 

топологічного проектування мережі, але також і можливість змоделювати необхідну 

ситуацію в комп'ютерній мережі. Головне вікно програмиNetCrackerвиглядає 

наступним чином (рис. 2.7). 

 

 

 

Рис. 2.7. Огляд інтерфейсу NetCracker 

 

Можливість імітації передачі пакетів у мережі, що моделюється за допомогою 

NetCracker, дозволяє симулювати абсолютно будь-яку ситуацію, яка могла б 

виникнути в реальному житті в межах комп'ютерної мережі.  

Програма може конфігурувати будь-який пристрій в мережі, а також має 

внутрішньо інтегровану бібліотеку мережевих пристроїв, параметри яких 

відповідають реально існуючим пристроям сучасності.  
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Кожен проект NetCracker має деяку ієрархію об'єктів. Так, наприклад, 

користувач має можливість створити проект комп'ютерної мережі, яка розміщується 

на кілька міст, будівель, кімнат. За необхідності програма надає користувачеві 

вкладати об’єкти одне в одного – створювати підрозділи структур, тобто поверхи в 

будівлях, кімнати на поверхах. 

Набір мережних пристроїв NetCracker представлений на скріншоті нижче. 

Пошук потрібного пристрою конструювання мережі здійснюється за допомогою 

вікна Devices (рис. 2.8). Все віртуальне обладнання сортується за абеткою. 

 

 

 

Рис. 2.8. Бібліотека мережвих пристроїв NetCracker Professional 

 

Вікно ієрархій NetCracker представлено на рис. 2.9. На рисунку зображено 

ієрархію комп'ютерної мережі у межах двох міст. За допомогою вікна 

Project Hierarchy проводиться контроль над структурою комп'ютерної мережі, 

щомоделюється; регулюється масштаб моделі. 
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Рис. 2.9. Структура мережі в NetCracker 

 

За допомогою меню програми можна керувати параметрами проєкту, 

проводити конфігурацію віртуальних приладів. Також меню (рис. 2.10) надає доступ 

до контролю симуляції роботи моделі, дозволяє керувати її перебігом, 

швидкістю [27]. 

 

 

 

Рис. 2.10. Меню NetCracker 

 

Панель інструментів NetCracker містить в собі засоби налаштування 

інтерфейсу, засоби керування симуляцією передачі пакетів в віртуальній мережі, а 

також засоби для конструювання віртуальної мережі. Також за допомогою панелі 
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інструментів можливо здійснити виклик вікна налаштувань віртуального трафіку. 

Також панель інструментів містить інструменти для пошуку елементів у базі даних 

програми(рис. 2.11), кнопки швидкого доступу до вікон програми, що 

використовуються користувачем найчастіше. 

 

 

 

Рис. 2.11. Панель інструментів NetCracker 

 

Вікно керування віртуальним обладнанням (рис. 2.12) надає можливість 

обрати віртуальне обладнання та конфігурувати його. При необхідності 

налаштування обладнання необхідно скористатися контекстним меню, виклик якого 

проводиться в межах вікна Devices.  

 

 

 

Рис. 2.12. Вікно керування віртуальним обладнанням 

 

Рядок стану NetCracker надає актуальну інформацію елементів проєкту. Для 

перегляду інформації що до будь-якого елементу в проєкті необхідно навести 

курсор миші на нього. Рядок стану відображає інформацію, що говорить про те, що 

робить NetCracker в даний час. У правій частині рядка стану є вікно, яке відображає 
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“Системний час”. Це число секунд, протягом яких відбувається моделювання 

роботи мережі. При моделюванні великих проектів цей час йде повільніше, ніж 

реальний. Також рядок стану NetCracker використовується для моніторингу часу, 

протягом якого відбувається симуляція передачі трафіку, або для швидкого 

отримання прихованих даних модуляції всередені пристрою – його статусу. Рядок 

стану NetCracker зображений на рис. 2.13. 

 

 

 

Рис. 2.13. Моніторинг часу перебігу симуляції в NetCracker за допомогою вікна 

“Рядок стану” 

 

За необхідності додавання до програми кастомізованого пристрою необхідно 

скористатися опцією Device Factory. Дана опція містить майстер налаштувань 

нового пристрою, де користувач конфігурує необхідні йому параметри. Пристрій 

зберігається і додається до загальної бібліотеки в програмі. 

 

Висновки до розділу 

 

У другому розділі даної кваліфікаційної роботи було проаналізовано засоби та 

методи моделювання комп'ютерних мереж. Було проведено порівняння методів 

моделювання та емпіричного дослідження роботи комп'ютерної мережі, виділено 

переваги моделювання. Моделювання локальної комп'ютерної мережі надає 

можливість оцінки параметрів моделюємої мережі. Моделі являють собою 

сукупність знань про комп'ютерну мережу – про його організаційну структуру 

взаємодії між суб’єктами мережі; про послідовність процесів передачі даних. За 

допомогою моделювання також можливо порівнювати варіанти організації 

пристроїв у мережі, здійснювати прогнози її розвитку та визначити майбутні вимоги 

щодо її модернізації.  
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Моделювання є привабливими та широко використовуваними методами для 

вивчення продуктивності комп'ютерних мереж. Вони дають змогу отримати 

детальні результати без порушення роботи мережі або навіть без необхідності 

забезпечення доступності мережі.  

Основними перевагами є простота та дешевизна моделювання, можливість 

оцінити працездатність проекту-мережі, передбачити та запобігти можливим 

помилкам усередині мережі.  

Програмне забезпечення для планування ресурсів та планування проектів 

допомагає оцінити мережеві ресурси, необхідні реалізації мультимедійного рішення. 

Впровадження також має відбуватися поетапно. Наприклад, спочатку можна 

встановити рішення для робочих груп та провести пробне тестування, а потім 

запровадити магістральну технологію. Управління мережею – ще одна область, яка 

потребує ретельного планування. Воно повинно включати планування управління 

конфігурацією, управління несправностями – виявлення і усунення несправностей в 

мережевих елементах; і управління продуктивністю, тобто моніторинг 

продуктивності та управління трафіком. 

Проаналізувавши програмне забезпечення для моделювання комп'ютерних 

мереж було зроблено такі висновки. Серед них аналізувалися програми 

NetworkSimulator, CiscoPacketTracer, MicrosoftVisio, GraphicalNetworkSystem 3, 

NetCrackerProfessional. Аналіз показав, що з моделювання мережі, призначенням 

якої є передача мультимедійний трафік, найбільш функціонально підходяща 

програма – NetCracker. Ця програма надає можливості моделювання 

продуктивності, топології, завантаженості, а також моделювання протоколів мережі. 

Інші програми, які пройшли аналіз, виявилися недостатньо функціональними для 

моделювання мультимедійної мережі. Серед недоліків можна назвати: відсутність 

можливості симулювати передачу пакетів усередині моделі мережі; відсутність 

можливості конфігурувати пристрої, деякі програми; нестача інструментів для 

моніторингу навантаження на окремі вузли мережі; деякі програми є комерційними 

та не є придатними для дослідження.  

  



72 

РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ 

МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

КАФЕДРИ 

 

 

3.1. Розробка концепції мережі в структурі навчально-наукової 

лабораторії кафедри 

 

Ґрунтуючись на проведених у першій та другій розділах даної кваліфікаційної 

роботи дослідженнях, складемо концептуальну схему корпоративної локальної 

мультимедійної мережі навчально-наукової лабораторії “Видавничо-поліграфічна 

справа та мультимедіа” (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Концептуальна схема комунікації між пристроями локальної мережі. 

 

На серверах програм виконуються прикладні частини клієнт-серверних 

програм, а також знаходяться дані, доступні клієнтам. Наприклад, щоб спростити 

вилучення даних, сервери зберігають великі обсяги інформації у структурованому 
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вигляді. Ці сервери відрізняються від файл- та принт-серверів. Останні файл або 

дані повністю копіюються на запитуючий комп'ютер. А в сервері додатків на 

комп'ютер, що запитує, пересилаються тільки результати запиту. 

Умовними позначенням (див. рис. 3.1) відповідають наступні пристрої: 

1. Маршрутизатор. 

2. Комутатор. 

3. Персональний комп'ютер. 

4. Принтери та сканери. 

5. Інтерактивна дошка. 

6. Wi-Fiрозгалужувач. 

7. Ноутбуки. 

8. Сервер. 

9. Міст. 

Корпоративна локальна мережа буде діяти в межах університету, складатися с 

трьох аудиторій, серверної кімнати та науково-технічної бібліотеки. Отже, маємо 

наступну структуру моделі (рис. 3.2). 

 

 

 

Рис. 3.2. Створена структура моделі 
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3.2. Визначення стандартів кабельного підключення так коннекторів в 

локальній мультимедійній мережі 

 

Оскільки модельована комп'ютерна мережа призначена для передачі 

мультимедійного змісту і є локальною, розміщується в межах однієї організації – в 

даному випадку в межах університету; то в якості прокотола передачі на фізичному і 

канальному рівнях доцільним буде обрати найбільш поширений в сучасності 

протокол передачі даних Ethernet.  

Підключені пристрої, які мають доступ до географічно локалізованої мережі 

за допомогою кабелю, тобто за допомогою дротового, а не бездротового з'єднання, 

швидше за все, використовують Ethernet. Існують наступні види представлення: 

- Ethernet; 

- FastEthernet; 

- GigabitEthernet. 

Це означає, що якщо базовим протоколом підключення є Ethernet, то для 

роботи мережі необхідно обладнання з підтримкою даної технології, для 

персонального компьютера, наприклад, це мережева карта Ethernet. Використання 

даної технології передбачає наявність фізичного інтерфейсу RJ-45 (рис. 3.3) –

 сьогодні поширений спосіб підключення комп'ютерних мереж на кручений парі, 

який можна зустріти у більшості сфер нашого життя. 

 

 

 

Рис. 3.3. Кабель RJ-45 
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Оптоволокно в даній моделі буде використано для з'єднання підмереж на 

великій відстанях, при яких кручена пара не може працювати, так само на ділянках з 

можливим високим навантаження на лінію передачі. Оптоволокнове з'єднання 

використовується тільки між пристроями маршрутизації, підключення звичайних 

ПК і серверів здійснювати за допомогою оптоволокна недоцільно. 

 

 

 

Рис. 3.4. Оптоволоконний кабель 

 

Додатково модельована мережа містить пристрій для бездротової комунікації. 

Таким чином пристрої з підтримкою бездротового зв'язку – сьогодні це ноутбуки та 

смартфони, які можуть під‘єднатися до мережі. 

 

3.3. Визначення мережевих адапторів для пристроїв у локальній мережі 

 

Для того щоб пристрої мережі могли працювати за технологією Ethernet в 

програмі NetCracker, вони повинні бути оснащені відповідним мережевим 

інтерфейсом. Для того щоб оснастити пристрій таким інтерфейсом у програмі 
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NetCracker, необхідно використовувати вікно Devices і в категорії адаптерів 

мережевого підключення LAN adapters вибрати секцію з адаптерами Ethernet. 

Проведені операції зображені на рисунку нижче (рис. 3.5). 

 

 

 

Рис. 3.5. Вибірмережевого інтерфейсу у програмі NetCracker 

 

Для того, щоб обладнати пристрій мережевою карткою у NetCracker 

використаємо технологію взаємодії з графічним інтерфейсом програми drag-and-

drop. 

 

3.4. Створення підмережі з декількох ПК та засобу комутації 

 

У програмі NetCracker у вікні Devices вибираємо розділ з локальними 

робочими станціями та вибираємо в ньому пристрій “Персональний комп'ютер”. За 

допомогою drag-and-drop переміщуємо пристрій на робочий простір програми. Далі, 

як описано в попередньому розділі, встановлюємо на кожен пристрій мережевий 
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інтерфейс з підтримкою технології Ethernet, робимо це аналогічно за допомогою 

drag-and-drop. Для того щоб відобразити встановлені в пристрій мережеві 

інтерфейси, необхідно викликати контекстне меню, натиснувши правою кнопкою 

миші на пристрій в робочому просторі програми (рис. 3.6). 

 

 

 

Рис. 3.6. Вікно конфігурації пристроїв в NetCracker 

 

Підключення пристроїв за допомогою кабеля реалізується в NetCracker за 

допомогою інструмента Link Devices. Для того щоб створити підключення у мережі 

з декількох ПК необхідна наявність пристрою комутації. У вікні Devices в розділі 

Switches – Workgroup – Ethernet обираємо комутатор та переміщуємо його на 

робочий простір за допомогою drag-and-drop.  

Далі, за допомогою інструмента Link Devices, що розташований на панелі 

інструментів у верхній частині вікна програми NetCracker, з'єднуємо комп'ютери 
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мережі з комутатором. Інструмент автоматично викликає вікно Link Assistant 

(рис. 3.7), де проводиться налаштування підключення між двома пристроями.  

 

 

 

Рис. 3.7. Вікно Link Assistant 

 

За допомогою параметра length встановлюється теоретична довжина кабеля в 

моделі. За допомогою опції DeviceProperties у вікні LinkAssistant можливо 

налаштувати мережеві адреси кожного з пристроїв.  

За допомогою секції Link Settings налаштовуємо протокол передачі даних на 

фізичному рівні. 

Персональні комп'ютери з'єднуються с комутатором за допомогою протоколу 

Ethernet 10BaseT зі швидкістю передачі 10 Мбіт/c. 10BASE-T – фізичний стандарт 

Ethernet, що дозволяє комп'ютерам зв'язуватися за допомогою кабелю типу “кручена 

пара” (twistedpair).  
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Назва 10BASE-T походить від деяких властивостей фізичної основи (кабелю). 

Число у назві стандарту “10”посилається на швидкість передачі даних в 10 Мбіт/с. 

Слово “BASE” – скорочення від “baseband”. Буква “T” походить від 

словосполучення “twistedpair” (кручена пари), позначаючи використовуваний тип 

кабелю [28]. 

Маємо наступний вигляд робочого простору програми (рис. 3.7), де синім 

кольором зображено підключення за допомогою витої пари. Перелаштуємо пристрої 

підмережі таким чином, щоб вона відповідала реальній лабораторії в університеті, 

маємо наступні результати (рис. 3.8-3.9). 

 

 

 

Рис. 3.8. Створена мережа з декількох ПК і комутатора підключених за допомогою 

витої пари 

 

 

 

Рис. 3.9. Прототип віртуальної лабораторії з двома комутаторами та викладацьким 

ПК 
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Розширимо утворену локальну мережу за межі аудиторії. Аналогічно 

створюємо підмережу, що є прототипом аудиторії 5.009 в Національному 

Авіаційному Університеті. Обладнаємо аудиторію за допомогою комутатора та 

підключених до нього ПК. 

 

3.5. Створення маршрутизації між сегментами локальної мережі 

 

Кожне приміщення з пристроєм комутації утворює підмережу. Усі підмережі 

об'єднуються за допомогою маршрутизатору у спільну локальну мережу. Велика 

кількість пристроїв в кожній з підмереж може створити велике навантаження на 

канал передачі. Наприклад, якщо підмережа 1 буде обмінюватися пакетами з 

підмережою 2 і 3 одночасно, то канали передачі повинні підтримувати швидкість 

більш ніж 100 Мбіт/c. Це основним аргументом в сторону того, щоб приєднати 

підмережі до маршрутизатора саме за допомогою оптоволокна, а не звичайної 

крученої пари або коаксіального кабелю. 

Організуємо мережу аналогічно рисунку 1.16, де підмережі, які об'єднуються 

комутатором з'єднані одне з одним за допомогою пристрою маршрутизації. В 

результаті взаємодії з інтерфейсом програми маємо наступний вигляд моделі 

(рис. 3.10). 

 

 

 

Рис. 3.10. Під’єднання комутатора, що розташований в підмережі в межах аудиторії 

до пристрою маршрутизації 
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Жовтим кольором на рисунку вище зображене підключення за допомогою 

оптоволоконного з'єднання за технологією Gigabit Ethernet. Оптичний кабель 

(волоконно-оптичний) використовується для міжміської та високошвидкісної 

передачі даних (до 1 Гбіт/с). У будинках цей тип кабелю не використовується в 

основному через високу ціну [29]. 

Для того щоб створити можливість комунікації між двома підмережами, 

обладнаємо модель за допомогою маршрутизатора. Нехай пристрій маршрутизації 

буде розташований у кожній будівлі моделі. Таким чином маємо пристрій 

маршрутизації в кожній з трьох будівель моделі.  

Оскільки теоретичне розміщення маршрутизатора може бути на відстані 

більше ніж 500 м. від пристроїв комутації, то доцільно буде з'єднати їх за 

допомогою опто-волоконного кабеля. пропускна здатність звичайної витої пари є 

недостатньою при навантаженні лінії передачі між маршрутизаторами мережі, в 

моделі використовується оптоволоконне під'єднання. Опто-волоконне з'єднання між 

пристроями у локальній мережі позначене за допомогою жовтого кольору 

(Додаток А-Г). 

 

3.6. Підключення периферійних пристроїв до локальної мережі 

 

Периферійні пристрої не під'єднані до комутатора, а з'єднані з комп'ютером 

викладача а допомогою USB кабеля. Модель набуває наступного вигляду (рис. 3.11). 

 

 

 

Рис. 3.11 Підключення до мережі принтера 



82 

Аналогічно до принтера, інтерактивна дошка (рис. 3.12) може бути з'єднана з 

мережею за допомогою іншого персонального комп’ютера у мережі, що 

підключений до пристрою комутації. 

 

 

 

Рис. 3.12. Підключення інтерактивної дошки до викладацького ПК 

 

На рис. 3.12 синім кольором позначено кабелі витої пари, зеленим кольором 

позначене бездротове підключення, помаранчевий колір – підключення за 

допомогою USB. Персональний комп'ютер викладача має мережеву карту з 

підтримкою Fast Ethernet. Пристрої мережі з'єднані за типологією “Зірка”. 

 

3.7. Створення серверної бази для локальної корпоративної мережі 

 

За допомогою вікна Devices – LAN Servers додаємо у модель серверне 

обладнання. Серверне обладнання обирається в залежності від призначення того чи 

іншого сервера, наприклад до БД-сервера необхідно обладнання з підтримкою 
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MySQL. Викликаємо контекстне меню для серверного обладнання та відкриваємо 

вікно налаштувань прикладних протоколів передачі даних. У відкритому вікні 

обираємо протокол FTP та під’єднаємо сервер до комутатора в серверному 

приміщенні за допомогою витої пари, використовуємо інструмент Link Devices. 

 

 

 

Рис. .3.13. Створення файлового сервера в моделі локальної корпоративної мережі 

 

Аналогічно до файлового сервера, проводимо під’єднання сервера друку до 

мережі. Використовуємо протокол міжмережевого друку IPP. Також створюємо веб-

сервер, що здійснює передачу за прикладним прокотоломHTTP.  

Сервер пошти під'єднаний до мережі здійснює обмін даними за допомогою 

протоколів SMTP та POP3. Також додаємо сервер баз даних на базі SQL, 

налаштовуємо протоколи за допомогою вікна конфігурації пристрою.  
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Для коректної роботи серверів у моделі NetCracker передбачає інсталяцію 

віртуального серверного програмного забезпечення на них. Серверне програмне 

забезпечення – це тип програмного забезпечення, призначеного для використання, 

експлуатації та керування на обчислювальному сервері. Воно забезпечує та 

полегшує використання базової обчислювальної потужності сервера для 

використання з набором висококласних обчислювальних послуг та функцій. 

Підключити його можна за допомогою вікна Devices –

 Networkandenterprisesoftware – ServerSoftware (рис. 3.14). 

 

 

 

Рис. 3.14. Набір серверного програмного забезпечення в бібліотеці NetCracker 



85 

Для безпечного перебігу даних всередені корпоративної мережі створюємо 

сервер-firewall(рис.3.15). Firefall – це частина програмного забезпечення, яка стоїть 

між комп'ютером або мережею та Інтернетом. Брандмауер відстежує кожен пакет, 

який проходить через нього, враховуючи його джерело, призначення та тип даних, 

який він містить, і порівнює цю інформацію зі своїм внутрішнім набором правил. 

 

 

 

Рис.3.15. Проєкт серверної кімнати 

 

При виборі кабінету для серверної кімнати необхідно враховуватитипи та 

кількість серверно обладнання. В розрахунок слід взяти не тільки габарити 

серверних стійок та шаф, але й заздалегідь спроектувати ширину проходів та 

додаткові простори для обслуговування, ремонту та монтажу серверного 

обладнання.Щоб зменшити можливість пошкодження обладнання або його 
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нестабільної роботи, при виборі кімнати необхідно заборонити розміщення в 

суміжних кабінетах серверну та приміщення, в якому можуть зберігатися 

легкозаймисті або хімічно-небезпечні речовини та матеріали, або ж кімнати з 

сильним електромагнітним полем. 

 

3.8. Створення можливості безпровідного підключення до мережі 

 

З'єднуємо пристрій комутації с Wi-Fiрозгалужувачем та викладацьким ПК. 

Додаємо до мережі нетбуки і з'єднуємо їх з Wi-Fiроутером за допомогою 

бездротового з'єднання (радіохвилі). Маємо наступний вигляд підмережі, що 

зображений на рис 3.16. 

 

 

 

Рис. 3.16. Створення бездротової комунікації в підмережі 

 

3.9. Підключення локальної корпоративної мережі до глобальної мережі 

Інтернет 

 

Моделювання підключення локальної мережі до Інтернету в NetCracker 

реалізується за допомогою створення хмарного середовища, що є інтерпретацією 

глобальної мережі.  
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У вікні Devices в розділі Cloud обираємо WAN та розміщуємо її в масштабі 

поряд зі структурою де знаходиться корпоративна локальна мережа – в нашому 

випадку це Національний Авіаційний Університет. Для цього з'єднаємо всі пристрої 

маршрутизації з хмарою WAN за допомогою зовнішнього фізичного кабеля у вікні 

Link Assistant. Програма не містить сучасних технологій підключення до Інтернету, 

тому в параметрах підключення в вікні LinkAssistant обираємо будь-яку доступну 

технологію. Таким чином було змодельованопідключення локальної корпоративної 

мережі до глобальної мережі Інтернет (рис. 3.17). 

 

 

 

Рис.3.17. Візуалізація підключення локальної мережі до Інтернету в NetCracker 

 

Аналогічним чином відбувається підключення пристрою маршрутизації 

НТБ НАУ. Оскільки НТБ містить свою серверну базу то доцільним є встановлення 

зовнішнього з'єднання з глобальною мережею за допомогою IP протоколу і 

оптоволоконного кабеля, що підтримує технологію передачі даних Gigabit-

Etherнет (пропускна здатність 1 Гбіт/c) для безперешкодного обміну інформацію з 

іншими бібліотеками.  

Таким чином було встановлено підключення науково-технічної бібліотеки з 

іншими провідними науково-технічними бібліотеками світу, за умови, що їх 

серверні бази також будуть підключені до глобальної мережі Інтернет. 
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3.10. Тестування мережі 

 

Наступним кроком проведемо тестування створеної локальної мережі. У 

NetCracker є можливість земулювати передачу трафіку між пристроями. Зробити це 

можна за допомогою опції SetTrafic задавши пристрій-отримувач та пристрій з якого 

буде відправлено трафік.  

Нехай необхідно передавати потокове відео з викладацького ПК на інші 

комп'ютери у межах аудиторії. Тоді є необхідним створити такий трафік, який 

відповідає потоковому відео з роздільною здатністю 720p та стисненим за 

допомогою сучасного контейнера MP4. 

Швидкість передачі такого відео становить близько 2,5 Мбіт/с [30]. Також 

необхідно враховувати архітектуру мережі, в даному випадку трафік передається з 

викладацького ПК на файловий сервер і далі на інші комп'ютери кожної з підмереж.  

Окремо, за допомогою програмних засобів, може бути реалізована передача 

відеотрафіку до інших вузлів в мережі з використанням обладнання для 

відеоконференцій. Вносимо отримані дані у програму NetCracker та задаємо трафік 

між пристроями у мережі (рис. 3.18). 

 

 

 

Рис. 3.18. Вікно SetTrafic 
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Трафік відстежується в NetCracker за допомогою опції DataFlow (рис. 3.19). У 

цьому вікні вказується весь трафік, що передається по мережі, пристрої, які беруть 

участь у передачі мультимедійного трафіку, колір символу пакета на моделі в 

режимі реального часу.  

Для того що б відобразити передачу даних в мережі в режимі реального часу 

необхідно натиснути на кнопку Start на панелі інструментів в NetCracker. Трафік 

буде відображатися у вигляді прямокутників певного кольору (кожен колір – це той 

чи інший тип трафіку згідно з легендою), які транспортуються по каналах передачі.  

 

 

 

Рис. 3.19. Вікно DataFlow 

 

NetCracker Professional здатний до обчислення та відображення 

різноманітності статистичної інформації, пов'язаної з мережевою діяльністю. Будь-

який пристрій, з'єднання або потік даних можуть мати статистику. Статистична 

інформація може бути відображена у формі чисел, листограми або гістограми. 

Можна також роздрукувати як звіт або послухати (потрібна звукова карта та 

колонки).Для кожного пристрою у мережі, а також каналу передачі можна 
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проводитивідстеження. Зробити це можна за допомогою ПКМ – Statistic. Таким 

чином проводиться моніторинг завантаженості пристроїв (рис. 3.20) та каналів 

передачі даних (рис. 3.21). 

 

 

 

Рис. 3.20. Емуляція передачі мультимедійного трафіку у мережі 

 

 

 

Рис. 3.21. Моніторинг навантаженості каналів в моделі NetCracker 

 

3.11. Практичні рекомендації до використання в навчальному процесі та 

науковій роботі студентів 

 

Дана модель рекомендована для використання студентами для дослідження 

особливостей передачі мультимедіа всередині комп'ютерної мережі. Модель 

допомагає зрозуміти принципи взаємодії пристроїв корпоративної мультимедійної 
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мережі, корисна щодо дослідження технологій організації мережевих пристроїв – їх 

типології та архітектур; може допомогти у плануванні етапів роботи мережі, її 

структурування та визначення найбільш оптимальних шляхів передачі тієї чи іншої 

медіа інформації.  

Створена модель може допомогти студенту оцінити ризики та потенційні 

проблеми передачі мультимедіа у корпоративних мережах; розробити план захисту 

мережі від несанкціонованого доступу поза організацією; допоможе провести 

роботу по організації ефективної маршрутизації даних. Модель також 

рекомендується студентам як допоміжний матеріал для вивчення дисципліни 

“Технології електронних мультимедійних видань”. 

Для того, щоб мати доступ до всіх функцій даної моделі, її рекомендується 

ініціалізувати за допомогою NetCracker версії 4.1. Імпорт моделі в попередні версії 

програми може бути недоступним, або можливе спотворення моделі у зв'язку з 

відсутністю необхідного обладнання в бібліотеках пристроїв більш ранніх версій 

програми.  

Ініціалізація моделі всередині програми дозволяє проводити експерименти із 

мережею; контролювати процеси передачі потоку даних на фізичному, канальному, 

мережевому, транспортному та прикладному рівнях мережі. 

 

Висновки до розділу 

 

У третьому розділі даної кваліфікаційної роботи було описано процес 

реалізації моделі корпоративної локальної мультимедійної мережі навчально-

наукової лабораторії “Видавничо-поліграфічна справа та мультимедіа” за 

допомогою програмного забезпечення NetCracker Professional 4.1. 

Згідно з проведеним аналізом у попередніх розділах даної кваліфікаційної 

роботи, першим кроком було розроблено концепцію локальної корпоративної 

мережі яка пізніше була змодельована. У розділі описані етапи за якими мережа 

була змодельована; були аргументовані та обґрунтовані рішення щодо проектування 

мережі.  
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Програмними засобами було виконано моделювання топології мережі, 

покладаючись на результати дослідження у першому розділі даної кваліфікаційної 

роботи, топологію створеної моделі можна назвати “гібридною топологією”. Також 

було проведено моделювання протоколів на фізичному, канальному та прикладному 

рівнях. Проєкт мережі було виконано в клієнт-серверній архітектурі, де у передачі 

даних між вузлами підмережі бере участь серверна база. Сама серверна база була 

оснащена необхідним серверним програмним забезпеченням і фаєрволом. 

Моделювання продуктивності та робочої завантаженості допомогло визначити 

слабкі сторони проєкту мережі та виправити їх. Було змодельовано навантаження 

мережі віртуальним трафіком, проведено моніторинг стану каналів між вузлами у 

підмережах. Тестування мережі показало, що вона оптимізована для одночасної 

передачі як потокового так і непотокового мультимедійного трафіку. Результати 

моделювання були експортовані та представлені на захист. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У результаті виконання даної кваліфікаційної роботи було досліджено процес 

передачі мультимедійного трафіку всередині комп'ютерної мережі на його 

об'єктному, процесному та суб’єктному рівнях. До об'єктного рівня можна віднести 

все апаратне забезпечення, що бере участь у передачі мультимедіа всередині мережі, 

а також фізичні канали передачі. Проведені дослідження підходів до організації 

мережевого обладнання, проаналізовані види топології та архітектури мережі; 

проаналізовано поведінку мережі під час її навантаження мультимедійним змістом; 

визначено критерії оцінювання якості передачі медіа даних. Так само до об'єктного 

рівня можна віднести і програмне забезпечення яке бере участь у передачі 

мультимедіа, а також протоколи передачі даних на різних рівнях мережевої 

взаємодії.  

Під час дослідження передачі мультимедійного змісту на його процесному 

рівні були проаналізовані технології кодування медіа даних, а також процес цифро-

аналогового перетворення. Були проведені теоретичні дослідження методів 

кодування аудіо і відеоданих. Визначено, що найбільш вимогливим до кодування є 

відео трафік. 

На підставі проведених теоретичних досліджень процесу передачі 

медіаінформації на суб'єктному рівні, були визначені методи управління 

параметрами мережі за допомогою інтерфейсу користувача, запропоновані способи 

захисту мережі від несанкціонованого доступу. 

У ході робіт, спираючись на використані інформаційні джерела, було 

запропоновано класифікацію мультимедійного трафіку. Були виділені такі його 

класи: потокові та непотокові відео, потокові та непотокові аудіо, веб-трафік та 

зображення. З точки зору якості обслуговування мережі мультимедійний трафік 

може бути оптимізованим, чутливим та небажаним. 

У другому розділі даної кваліфікаційної роботи було проаналізовані програмні 

засоби моделювання комп'ютерних мереж; та підходи до моделювання процесів 
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усередині них. Були розглянуті переваги дослідження процесів, що проходять у 

мережі методом моделювання. Серед таких переваг є можливість спрогнозувати 

різної ситуації, визначити вектор напряму модернізації мережі, оцінити її 

потенційну продуктивність. В силу свого функціоналу, програмою для створення 

моделі комп'ютерної мережі було обрано NetCracker, розглянуто функціональні 

можливості програми. 

Запропонована модель мережевої комунікації навчально-наукової лабораторії 

кафедри. Описані етапи практичної реалізації моделі корпоративної локальної 

мультимедійної мережі. Додатково, на підставі аналізу методів оптимізації передачі 

даних у комп'ютерних мережах, було запропоновано власну концепцію організації 

мережевого обладнання. Була досягнута мета кваліфікаційної роботи: створення 

моделі корпоративної локальної мультимедійної мережі для навчально-наукової 

лабораторії кафедри. 

Дослідження проводилися за допомогою джерел, оформлення ілюстративного 

матеріалу було здійснено з використанням Adobe Photoshop. Оформлення 

пояснювальної записки було проведено за допомогою ПЗ MicrosoftOfficeWord 2016. 
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Додаток А 

 

Модель розміщення мережних ресурсів ННЛ кафедри 

 

 

 

Рис. А.1. Схема комутації пристроїв аудиторії 5.111 

 

 

 

Рис. А.2. Розміщення межерних ресурсів ННЛ кафедри (5.009) 
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Додаток Б 

 

Моделі розміщення серверного обладнання та маршрутизатора мережі 

 

 

 

Рис. Б.1. Розміщення серверного апаратного забезпечення в серверній кімнаті 

 

 

 

Рис. Б.2. Схема маршрутизації на 1 поверсі 5-го корпусу 


