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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

1. Ethernet – базова технологія локальних  комп'ютерних мереж  з

комутацією пакетів

2. Switch – комутатор

3. VLAN – група хостів з загальним набором вимог

4. MAC адрес – це унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними

типами устаткування для комп'ютерних мереж

5. PVID (Port  VLAN Identifier) –  таг, який  добавляється  до  пакету, при

приходження без тагу 

6. MIB – описують структуру керуючої інформації пристроїв

7. OID – унікальний ідентифікатор об'єкта

8. Duplex – це комунікаційна система складена з двох з'єднаних пристроїв,

які можуть зв'язуватись між собою в обох напрямках

9. DNS –  ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста в IP-

адресу.

10.SNMP – це протокол керування мережами зв'язку на основі архітектури

TCP/IP.

11.Telnet  –  мережевий протокол для реалізації текстового інтерфейсу по

мережі 

12.SSH –  мережевий протокол рівня застосунків, що дозволяє проводити

віддалене управління комп'ютером і тунелювання TCP-з'єднань

13.QoS – набір методів для управління ресурсами пакетних мереж

14.Osi  –  абстрактна мережева  модель для  комунікацій  і  розробки

мережевих протоколів

15.HTML – стандартна мова розмітки WEB сторінок в Інтернеті
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ВСТУП

Актуальність  обраної  теми  пов’язана  з  полегшенням  роботи

системних  адміністраторів.  Розроблена  система  віддаленого  управління

комутаторами  локальної  мережі  є  дуже продуктивною.  В  наш час  існує

безліч різних типів комутаторів, за допомогою розробленої системи можна

налагоджувати кожен із типів за допомогою єдиного інтерфейсу, а також це

можна  робити  на  відстані,  що  значно  спрощує  налагоджування  в

непередбачуваних  ситуаціях.  Зменшує  ризик  отримання  помилок  як  не

значних,  так  і  падіння  всієї  локальної  мережі,  в  наслідок  роботи

недосвідченого  користувача  або  його  неуважності.  Ця  система  покриває

95%  усіх  потрібних  дій  над  комутаторами  системним  адміністратором

середніх та малих локальних мереж. 

Система віддаленого управління комутаторами локальної мережі не

має аналогів у світі, що робить цю систему унікальною.

Основною  проектною  метою  роботи  є  полегшення  роботи  із

комутаторами.  Не  усі  фірми,  які  розробляють  комутатори  надають  web-

інтерфейс для управління своїми моделями комутаторів. Тобто деякі фірми

надають  тільки  доступ  до  комутаторів  через  протоколи  Telnet,  SSH або

SNMP. Основними користувачами цього програмного продукту є системні

адміністратори,  а  також  студенти,  викладачі,  менеджери  по  роботі  з

клієнтами  в  провайдерській  компанії,  які  не  мають  достатньо  навиків  в

роботі  з  комутаторами. За допомогою цього продукту процес управління

комутаторами стане простим та доступним. Крім цього, розроблена система

дає  можливість  при  використанні  безпечної  аутентифікації  управляти

мережевим обладнанням з будь якої точки світу, де є доступ до глобальної

мережі,  використовуючи  безпечні  протоколи  перевірені  стандартами

всесвітньої мережі інтернет.

Для  досягнення  поставленої  мети  необхідно  вирішити  наступні

задачі:



Лист

ЛД21.2107.1300.1732.ПЗ
11ДатПідпис№ докум.ЛисИзм.

1) Провести аналіз існуючих комутаторів, їх властивостей та протоколів

для керування.

2) Розробити алгоритм програми та реалізувати його

3) Створити ПО для налаштування мережевих комутаторів

4) Створити єдиний інтерфейс під різні типи мережевих комутаторів

5) Створити режими для користувачів з різними правами доступу
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ КОМУТАТОРІВ, ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА 

ПРОТОКОЛІВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ

Організація  комп’ютерної  мережі  неможлива  без  комутатору  або

подібного  мережевого  обладнання.  Існують  різні  мережеві  пристрої,  за

допомогою  цих  пристроїв  можливе  організація  доступу  в  Інтернет  для

декількох  комп’ютерів,  формування  локальної  мережі  та інші  завдання

мережевої комутації.

В  комп'ютерної  мережі  використовується  3  типи  -  комутатори,

концентратори  і  маршрутизатори.  Не  всі  знають,  як  налаштувати  ці

пристрої,  щоб робота  була  найбільш комфортною.  Кожен з  них виконує

різні ролі у спрощенні комунікації між мережевими комп'ютерами. Зовні ці

пристрої  можуть  виглядати  однаковими:  маленькі  металеві  коробочки  з

безліччю  портів  або  з'єднувачів,  куди  приєднуються  кабелі  ethernet

(маршрутизатори також можуть виглядати як інші з'єднувачі). 

1.1 Основні типи комутаторів

Найпростіший мережний комутатор – це некерований. Некерований

світч може бути налаштованим безпосередньо, але він не має підтримки

мережних  протоколів управління. Різниця між керованим і  некерованим

комутаторами в  тому, що при підтримці  простого протоколу  мережевого

менеджменту SNMP, керований світч дозволяє віддалено здійснювати себе і

управляти своєю роботою.

Керований  комутатор  часто  встановлюється  у  ділянках  мережі  з

ускладненою топологією, де вимагається особливо ретельний контроль. 



Лист

ЛД21.2107.1300.1732.ПЗ
13ДатПідпис№ докум.ЛисИзм.

Найбільш характерні задачі, що виконуються такими пристроями:

 моніторинг мережевого трафіку;

 управління конфігурацією інтерфейсів (портів);

 організація віртуальних мереж (VLAN);

 об’єднання групи каналів.

Керовані світчі здатні забезпечити широкий спектр функціонування

на канальному і мережевому рівнях. Доступ до управління комутаторама

отримують  завдяки  спеціальному  web-інтерфейсу, а  також за  допомогою

командного рядка або різних протоколів (SNMP, Telnet). Крім цього світч

може використовувати різні методи комутації, різниця між якими зумовлена

часом і надійністю передачі інформації:

 Store and Forward – коли комутатором проводиться повне читання

всієї інформації в кадрі даних з метою перевірки на наявність помилок, і

лише потім пакет передається на обраний порт.

Cut-through  –  процес  комутації  відбувається  відразу  після  читання

заголовка кадру даних, де зберігається адреса одержувача. Завдяки цьому

вдається  скоротити  затримку за  часом передачі,  однак  стає  неможливим

виявити помилки, що знижує надійність.

Fragment-free – вдосконалений наскрізний (Cut-through) режим, при

якому пакети передаються після їх попередньої фільтрації.

Такий тип світча рідко використовується в домашніх умовах, так як

призначений для комутації великих і складних структур: мережі інтернет

провайдерів,  центри технічної  підтримки клієнтів,  корпоративні  локальні

мережі і тому подібне.

Прикладом такого пристрою є гігабітний світч ZyXEL 3500-24 на 24

порти  фірми  ZyXEL (рисунок  1.1),  що  має  безліч  корисних  функцій,

наприклад:  розширена  пріоритезація  даних  QoS,  захист  від  мережевого

шторму і розподілених атак , висока швидкість роботи портів до 1 Гбіт/с та

інші.
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Рисунок 1.1 – Комутатор ZyXELl 3500-24

1.2 Властивості комутаторів

Терміни  «комутатор»,  «концентратор»  і  «маршрутизатор»  часто

використовуються як взаємозамінні, але неправильно - насправді, пристрої

відрізняються  один  від  одного.  Концентратори  використовуються  для

з'єднання  окремих  комп'ютерів.  Комутатори  виконують  те  ж  саме,  але

більш ефективно. А маршрутизатори пов'язують різні мережі, а не окремі

комп'ютери.  Для того щоб зрозуміти  що таке комутатор,  треба  спочатку

визначити  що  собою  представляє  його  попередник  –  концентратор.

Концентратори – найдешевші та найпростіші пристрої в мережі. Всі дані,

які надходять в один порт концентратора, відсилаються на всі інші порти.

Отже,  всі  комп'ютери,  підключені  до  одного  концентратора,  «бачать»  в

мережі один одного. Концентратор не звертає ніякої уваги на передані дані,

він просто посилає їх на інші порти. Значення концентратора в тому, що він

досить дешевий і пропонує швидкий і простий спосіб об'єднати комп'ютери

в  маленьку  мережу. Якщо маршрутизатор  служить  для  з’єднання  різних

мереж  і  маршрутизації,  то  концентратор  і  комутатор  –  для  об’єднання
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різних  вузлів  в  єдину  мережу.  Вигідна  відмінність  комутатора  від

концентратора в тому, що в першому пакети даних передаються строго за

адресою на  вказаний  вузол,  а  не  транслюються  на  всі  пристрої  мережі.

Робота комутатора багато в чому схожа з призначенням концентратора - але

він  робить  це  більш  ефективно.  Кожен  пакет  даних  (Ethernet),  що

передається в мережі, має джерело та адресу MAC адресата. Комутатор має

здатність «запам'ятовувати» адреса кожного комп'ютера,  підключеного до

його портів і діяти як регулювальник - тільки передавати дані на комп'ютер

адресата  і  ні  на  які  інші.  Це  робить  істотний  позитивний  ефект  на

продуктивність  всієї  мережі,  тому  усуваються  непотрібні  передачі  і

звільняється мережева пропускна здатність. Комутатор можна представити

як центральний компонент однієї мережі. Він використовується для зв'язку

пристроїв у мережі та доставки пакетів.  З  цієї  причини в даний момент

концентратори практично ніде не використовуються,  вони були витіснені

більш продуктивними і безпечними комутаторами.

1.3 Основи роботи комутатора

Отже,  мережевий  комутатор,  він  же  світч  або  свіч  («switch»  –

перемикач), – це вид мережевого обладнання, що з’єднує певну кількість

вузлів (комп’ютерів) в єдиний сегмент обчислювальної мережі і здійснює

пакетну передачу інформації і даних між елементами цієї мережі (рисунок

1.2).
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Рисунок 1.2 – Схема роботи комутатора

Свіч  має  в  розпорядженні  декілька  портів  –  роз’ємів,  у  які

підключаються  комп’ютери  і  інші  мережеві  вузли,  обладнання  і  та  інші

Зв’язок  між  портом  і  вузлом  здійснюється  з  використанням  обжатого

кабелю, так званої витої пари (рисунок 1.3), або оптоволокна.

Рисунок 1.3 – Порядок розташування проводів при обтисканні

кабелю “вита пара”
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Комутатори  зустрічаються  як  8,  так  і  52  портові,  але

найрозповсюднішими є комутатори з 24-ма портами. В рамках моделі OSI

цей пристрій функціонує на рівні каналу, тому, як правило, лише об’єднує

інші пристрої в один сегмент мережі, орієнтуючись на їх ідентифікаційні

MAC-адреси.

Об’єднати декілька окремих мереж стандартний світч не може. Для

маршрутизації  на  рівні  мереж,  наприклад,  для  організації  доступу  в

інтернет на декількох комп’ютерах, що є прикладом включення локальної

мережі в глобальну, необхідний маршрутизатор або ж світч роутер.

Таким  чином,  у  спільній  ієрархії  OSI  комутатор  займає  проміжне

положення між концентратором і маршрутизатором:

  Концентратор – Фізичний рівень. Транслює вхідні дані, дублюючи їх

на всі використовувані інтерфейси.

  Комутатор  –  Канальний рівень.  Розподіляє  дані  суто адресованим

одержувачам.

  Маршрутизатор  –  Мережевий  рівень.  Пов’язує  різні  мережеві

сегменти.

Робота комутатора побудована наступним чином. У пам’яті пристрою

зберігається  віртуальна  таблиця  відповідностей  між  MAC-адресами  і

портами світча.

Адреса  MAC  (рисунок  1.4)  (Media  Access  Control  –  управління

доступом  до  середовища),  він  же  Hardware  Address  –  це  спеціальний

ідентифікатор, який присвоюється кожному активному елементу або вузлам

в мережі, причому для кожного з них він унікальний.
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Рисунок 1.4 – Структура MAC-адреси

У момент відразу після включення комутатора його MAC-таблиця ще

порожня і її необхідно заповнити, тому світч входить в режим первинного

навчання.

Особливість цього режиму в тому, що дані, що надійшли на будь-який

з портів, як і в концентраторі, передаються всім підключеним до пристрою

вузлам у сукупності.

Шляхом аналізу пакетів даних визначається MAC-адресу пристрою-

відправника, потім ця адреса прив’язується до номера конкретного порту, з

якого ці дані були відправлені. Таким чином, з’ясовується, до якого порту

під’єднано  той  чи  інший  елемент  мережі,  потім  ці  дані  заносяться  в

таблицю.

Тепер  при  надходженні  даних  на  будь  з  портів  світча  пакети,

адресовані сайту, наявного в цій таблиці, будуть спрямовані на конкретний

порт, відповідний до цього сайту, а  не  транслюватися на  всі  інтерфейси

відразу, як це відбувається в концентраторі.

Якщо ж в відправлених даних міститься невідомий адрес одержувача,

відсутній у таблиці, створюються дублікати пакетів і відправляються на всі

інтерфейси.
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Паралельно з цим нові незнайомі адреси відправників продовжують

записуватися в таблицю.

Згодом  світч  поступово  заповнює  свою  маршрутну  таблицю,

включаючи  в  неї  всі  зв’язки  між  зовнішніми  комп’ютерами  і  власними

інтерфейсами, завдяки чому відбувається локалізація трафіку. 

1.4 VLAN – як одна із найважливіших функцій комутатора

Створення однієї локальної мережі в наш час є дуже не продуктивно,

так як треба розділити та забезпечити безпеку різним користувачам однієї

локальної  мережі.  Щоб  вирішити  ці  питання  і  проблеми  були  створені

VLAN, які можуть на одному комутаторі розділити одну локальну мережу

на  декілька  віртуальних  мереж,  наприклад  фінансовий  відділ  має  бути

тільки в своїй локальній мережі і до нього не повинні мати доступи інші

відділи фірми.

Технологія  віртуальних  локальних  мереж (Virtual LAN,  VLAN),  що

з'явилася  кілька  років  тому  назад  у  комутаторах,  дозволяє  побороти

зазначене  обмеження.  Віртуальною  мережею  називається  група  вузлів

мережі,  трафік  якої,  у  тому числі  й широкомовний,  на  канальному рівні

повністю ізольований від інших вузлів мережі (рисунок 1.4). Це означає, що

передача  кадрів  між різними віртуальними мережами на  підставі  адреси

канального  рівня  неможлива,  незалежно  від  типу  адреси  -  унікальної,

групової  або  широкомовної.  У той  же час  усередині  віртуальної  мережі

кадри передаються за технологією комутації, тобто тільки на той порт, що

зв'язаний  з  адресою  призначення  кадру.  Віртуальні  мережі  можуть

перетинатися, якщо один або кілька комп'ютерів входять до складу більш

ніж однієї віртуальної мережі. На сервер (рисунок 1.5) електронної пошти

входить до складу 3 й 4 віртуальних мереж. Це значить,  що його кадри

передаються  комутаторами  всім  комп'ютерам,  що  входять  у  ці  мережі.
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Якщо ж якийсь комп'ютер входить до складу тільки віртуальної мережі 3,

то його кадри до мережі 4доходити не будуть, але він може взаємодіяти з

комп'ютерами мережі 4 через загальний поштовий сервер. Така схема не

повністю захищає віртуальні мережі друг від друга -  так,  широкомовний

шторм,  що  виникає  на  сервері  електронної  пошти,  захлисне  мережа  3  і

мережа 4.

Рисунок 1.5 –  Віртуальні мережі

Призначення технології віртуальних мереж складається в полегшенні

процесу створення  ізольованих мереж,  які  потім  повинні  зв'язуватися  за

допомогою  маршрутизаторів,  що  реалізують  який-небудь  протокол

мережного рівня,  наприклад  IP. Така  побудова  мережі  створює  набагато

могутніші бар'єри на шляху помилкового трафіку з однієї мережі в іншу.

Вважається,  що  будь-яка  велика  мережа  повинна  включати
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маршрутизатори,  інакше  потоки  помилкових  кадрів,  наприклад

широкомовних, будуть періодично затоплювати всю мережу через прозорі

для них комутатори, приводячи її в непрацездатний стан.

Технологія віртуальних мереж створює гнучку основу для побудови

великої  мережі,  з'єднаної  маршрутизаторами,  тому  що  комутатори

дозволяють створювати повністю ізольовані сегменти програмним шляхом,

не прибігаючи до фізичної комутації.

До  появи  технології  VLAN  для  створення  окремої  мережі

використовувалися або фізично ізольовані сегменти коаксіального кабелю,

або незв'язані між собою сегменти, побудовані на повторювачах і мостах.

Потім ці мережі зв'язувалися маршрутизаторами в єдину складену мережу

(рисунок 1.6)

Рисунок 1.6 – Інтермережа, що складається з мереж, побудованих на

основі повторювачів

Зміна  складу  сегментів  (перехід  користувача  в  іншу  мережу,

дроблення  великих  сегментів)  при  такому  підході  має  на  увазі  фізичну

перекомутацію рознімань на передніх панелях повторювачів або в кросових
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панелях, що не дуже зручні в великих мережах - багато фізичної роботи, до

того ж висока ймовірність помилки.

Тому для усунення необхідності фізичної перекомутації вузлів стали

застосовувати  багатосегменті  концентратори.  Виникла  можливість

програмувати склад поділюваного сегмента без фізичної перекомутації.

Однак  рішення  завдання  зміни  складу  сегментів  за  допомогою

концентраторів накладає більші обмеження на структуру мережі - кількість

сегментів такого повторювача звичайно невелика, тому виділити кожному

вузлу  свій  сегмент,  як  це  можна  зробити  за  допомогою  комутатора,

нереально. Крім того, при такому підході вся робота з передачі даних між

сегментами  лягає  на  маршрутизатори,  а  комутатори  зі  своєю  високою

продуктивністю залишаються не при справах. Тому мережі, побудовані на

основі повторювачів з конфігураційною комутацією, як і раніше засновані

на поділі середовища передачі даних між великою кількістю вузлів, і, отже,

мають  набагато  меншу  продуктивність  у  порівнянні  з  мережами,

побудованими на основі комутаторів.

При  використанні  технології  віртуальних  мереж  у  комутаторах

одночасно вирішуються два завдання:

підвищення продуктивності в кожній з віртуальних мереж, тому що

комутатор передає кадри в такій мережі тільки вузлу призначення;

ізоляція  мереж  друг  від  друга  для  керування  правами  доступу

користувачів  і  створення  захисних  бар'єрів  на  шляху  широкомовних

штормів.

Для зв'язку віртуальних мереж у загальну мережу потрібно залучення

мережного рівня. Він може бути реалізований в окремому маршрутизаторі,

а може працювати й у складі програмного забезпечення комутатора, що тоді

стає комбінованим пристроєм - так званим комутатором 3-го рівня. 

Технологія  утворення  й  роботи  віртуальних  мереж  за  допомогою

комутаторів  довгий час  не  стандартизувалася,  хоча  й  була реалізована  в

дуже  широкому  спектрі  моделей  комутаторів  різних  виробників.  Таке
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положення змінилося після прийняття в 1998 році стандарту IEEE 802.1Q,

що визначає базові правила побудови віртуальних локальних мереж, що не

залежать від протоколу канального рівня, який підтримує комутатор.

У  зв'язку  довгої  відсутності  стандарту  на  VLAN  кожен  великий

виробник комутаторів розробив свою технологію віртуальних мереж, що,

як  правило,  була  несумісна  з  технологіями  інших  виробників.  Тому,

незважаючи  на  появу стандарту, можливо  часто зустрітися  із  ситуацією,

коли  віртуальні  мережі,  створені  на  комутаторах  одного  виробника,  не

розпізнаються  й,  відповідно,  не  підтримуються  комутаторами  іншого

виробника.

При  створенні  віртуальних  мереж  на  основі  одного  комутатора

звичайно  використовується  механізм  групування  в  мережі  портів

комутатора  (рисунок  1.6).  При  цьому  кожен  порт  приписується  тій  або

іншій  віртуальної  мережі.  Кадр,  що  прийшов  від  порту,  що  належить,

наприклад, віртуальної мережі 1, ніколи не буде переданий порту, що не

належить  цій  віртуальній  мережі.  Порт  можна  приписати  декільком

віртуальним мережам, хоча на практиці так роблять рідко - пропадає ефект

повної ізоляції мереж.

Групування портів для одного комутатора - найбільш логічний спосіб

утворення  VLAN,  тому  що  віртуальних  мереж,  побудованих  на  основі

одного комутатора (рисунок1.7), не може бути більше, ніж портів. Якщо до

одного порту підключений сегмент, побудований на основі повторювача, то

вузли такого сегмента не мають сенсу включати в різні віртуальні мережі -

однаковий трафік цих вузлів буде загальним.

Створення віртуальних мереж на основі групування портів не вимагає

від  адміністратора  великого  обсягу  ручної  роботи  -  досить  кожен  порт

приписати  до  однієї  з  декількох  заздалегідь  пойменованих  віртуальних

мереж.  Звичайно  така  операція  виконується  за  допомогою  спеціальної

програми,  прикладеної  до  комутатора.  Адміністратор  створює віртуальні
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мережі  шляхом  перетаскування  мишею  графічних  символів  портів  на

графічні символи мереж.

Рисунок 1.7 – Віртуальні мережі, побудовані на одному комутаторі

Другий спосіб побудови віртуальних мереж заснований на групуванні

Мас-адрес. Кожна Мас-адреса, що вивчена комутатором, приписується тій

або іншій віртуальній мережі. При існуванні в мережі багатьох вузлів цей

спосіб  вимагає  виконання  великої  кількості  ручних  операцій  від

адміністратора.  Однак  він  виявляється  більше  гнучким  при  побудові

віртуальних мереж на основі декількох комутаторів, чим спосіб групування

портів.
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Рисунок 1.8 – Побудова віртуальних мереж на декількох комутаторах

з групуванням портів

Рисунок  1.8  ілюструє  проблему,  що  виникає  при  створенні

віртуальних  мереж  на  основі  декількох  комутаторів,  що  підтримують

техніку  групування  портів.  Якщо  вузли  якої-небудь  віртуальної  мережі

підключені  до  різних  комутаторів,  то  для  з'єднання  комутаторів  кожної

такої  мережі  повинна  бути  виділена  своя  пара  портів.  У  противному

випадку,  якщо  комутатори  будуть  зв'язані  тільки  однією  парою  портів,

інформація про приналежність кадру тій або іншій віртуальної мережі при

передачі з комутатора в комутатор буде загублена. Таким чином, комутатори

з групуванням портів вимагають для свого з'єднання стільки портів, скільки

віртуальних мереж вони підтримують.  Порти  й кабелі  використовуються

при такому способі дуже марнотратно. Крім того, при з'єднанні віртуальних

мереж через маршрутизатор для кожної віртуальної мережі виділяється в

цьому випадку окремий кабель й окремий порт маршрутизатора, що також

приводить до великих накладних витрат.

Групування Мас-адрес у віртуальну мережу на кожному комутаторі

рятує від необхідності їхнього зв'язку декількома портами, тому що в цьому

випадку  Мас-адреса  є  влучної  віртуальної  мережі.  Однак  цей  спосіб

вимагає виконання великої кількості ручних операцій по маркуванню Мас-

адрес на кожному комутаторі мережі.
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Описані  два  підходи  засновані  тільки  на  додаванні  додаткової

інформації  до  адресних  таблиць  моста,  і  в  них  відсутня  можливість

вбудовування інформації про приналежності кадру до віртуальної мережі в

переданий кадр.  Інші підходи використовують наявні  або додаткові  поля

кадру  для  збереження  інформації  й  приналежності  кадру  при  його

переміщеннях  між комутаторами  мережі.  При цьому  немає  необхідності

запам'ятовувати  в  кожному  комутаторі  приналежність  всіх  Мас-адрес

інтермережі віртуальним мережам.

Додаткове  поле  з  позначкою  про  номер  віртуальної  мережі

використовується  тільки  тоді,  коли  кадр  передається  від  комутатора  до

комутатора, а при передачі кадру кінцевому вузлу воно видаляється. При

цьому  модифікується  протокол  взаємодії  "комутатор  –  комутатор",  а

програмне  й  апаратне  забезпечення  кінцевих  вузлів  залишається

незмінним.  Прикладів  таких  фірмових  протоколів  багато,  але  загальний

недолік у них один - вони не підтримуються іншими виробниками. 

Для зберігання номера віртуальної мережі в стандарті  IEEE 802.1Q

передбачений той же додатковий заголовок, що й стандарт 802.1р. Крім 3-х

біт для зберігання пріоритету кадру, описаних стандартом 802.1р, у цьому

заголовку 12 біт використовуються для зберігання номера VLAN, до якої

належить  кадр.  Ця  додаткова  інформація  дозволяє  комутаторам  різних

виробників створювати до 4096 загальних віртуальних мереж. Щоб кадр

Ethernet не збільшувався в обсязі,  при додаванні заголовка 802.1p/Q поле

даних зменшується на 2 байти.

1.5 Налаштування комутаторів

Перед  тим,  як  налаштувати  комутатор  і  здійснити  конфігурацію

мережі,  її  потрібно  розгорнути  на  фізичному  рівні,  тобто  забезпечити

зв’язок  (рисунок  1.9)  кожного  комп’ютера  з  комутатором  за  допомогою
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мережевого кабелю. Всі з’єднання між вузлами виробляються з допомогою

патч-корду – мережевого комутаційного кабель на основі витої пари.

Рисунок 1.9 – Орієнтовна схема підключення комутатора без модему

Такий кабель можна зробити і самому, але краще купити в магазині. Є

два способи, як підключити комутатор для його налаштування, залежно від

наявності  відповідних  інтерфейсів:  через  спеціальний  консольний  порт,

через який проводиться в основному лише первинна настройка комутатор,

або через більш універсальний Ethernet порт.

У другому випадку для отримання доступу до конфігурації потрібно

ввести IP-адресу, зазначений у документації до пристрою.

Параметри  підключення  вибираються  відповідно  до  документації.

Після з’єднання вводиться ім’я користувача і пароль.

Настроювання здійснюється шляхом введення команд і  параметрів,

які  залежать  від  конкретної  моделі  пристрою  і  повинні  бути  вказані  в

документації.
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1.5.1 Налаштування комутаторів ZyXEL

Для  прикладу  розглянемо  налаштування  комутатора  ZyXEL  MES-

3500-24.

При підключенні через консоль стандартні параметри такі:

Логін: admin, пароль: 1234

Стандартний IP-адресу пристрою 192.168.1.1

При підключенні через консоль є кілька рівнів підвищених привілеїв,

в які можна переключиться набираючи команди (exit для повернення):

enable

configure

Подивитися конфігурацію:

show running-config

Зміна паролю:

admin-password ПАРОЛЬ

password ПАРОЛЬ

Налаштуємо  окремий  VLAN  для  управління  пристроєм  (25  порт

аплинк з тегом):

vlan 100

name Manage

normal 2-28

fixed 1

ip address default-management 192.168.1.2 255.255.255.0

ip address default-gateway 192.168.1.1

exit

Налаштуємо VLAN для користувачів (25 порт аплинк з тегом, якщо

без тега вкажемо untagged 1-28):

vlan 226

name User
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fixed 1-28

untagged 1-28 

exit

Налаштуємо паролі SNMP:

snmp-server get-community ПАРОЛЬ

snmp-server set-community ПАРОЛЬ

Зберегти  конфігурацію  можна  командою (з  режиму  (config)  можна

потрібно вийти набравши exit):

write memory

Приклад перегляду маків на порту:

show mac address-table port 10

1.5.2 Налаштування комутаторів ZTE

Для прикладу розглянемо налаштування комутатора ZTE 2952-SI.

При підключенні через консоль стандартні параметри такі:

login: admin

password: zhongxing

Стандартний IP-адрес пристрою відсутній

При підключенні через консоль є кілька рівнів підвищених привілеїв,

в які можна переключиться набираючи команди (exit для повернення):

enable

Подивитися конфігурацію:

show running-config

Зміна паролю:

set user local admin login-password ПАРОЛЬ

set user local admin admin-password ПАРОЛЬ

Налаштуємо  окремий  VLAN  для  управління  пристроєм  (25  порт

аплинк з тегом):
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create vlan 100 name Manage

set vlan 100 enable

set vlan 100 add port 1 tag

config router

set ipport 0 ipaddress 192.168.1.2 255.255.255.0

set ipport 0 vlan 100

set ipport 0 enable

iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 1

exit

Налаштуємо VLAN для користувачів (25 порт аплинк з тегом, якщо

без тега вкажемо untagged 1-28):

create vlan 226 name User

set vlan 226 enable

set vlan 226 add port 1-52 untag

set port 1-52 pvid 226

Налаштуємо паролі SNMP:

snmp-server community ПАРОЛЬ rw

Зберегти  конфігурацію  можна  командою (з  режиму  (config)  можна

потрібно вийти набравши exit):

saveconfig

Приклад перегляду маків на порту:

show mac port 10

1.6 Протоколи для керування комутаторами

Комутатори  поділяються  на  керовані  й  некеровані  (найпростіші).

Складніші  комутатори  дозволяють  керувати  комутацією  на канальному

(другому) і мережному (третьому) рівні моделі OSI. Керування комутатором

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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може  здійснюватися  за  допомогою web-інтерфейсу,  SNMP, Telnet,  SSH,

RMON (протокол, розроблений «Cisco») тощо.

Інтернет  протокол  (таблиця  1) —  найпоширеніша  реалізація

ієрархічної схеми мережевої адресації.

Таблиця 1 – Протоколи інтернету

Протоколи Інтернету

Прикладний рівень
HTTP,  SMTP,  FTP,  SSH,  IRC,

SNMP ...
Транспортний рівень TCP, UDP, SCTP, RTP, DCCP ...

Мережевий рівень
IPv4,  IPv6,  ARP,  ICMP  ,

TELNET ...

Фізичний рівень
Ethernet,  802.11 WiFi, Token ring,

FDDI, ...

1.6.1 Протокол SNMP

SNMP  -  це  простий  протокол  управління  обладнанням,  який  дає

можливість  моніторити  процеси,  які  відбуваються  на  обладнанні,  де

людина не завжди може вчасно відреагувати. Завдяки цьому протоколу в

нас  є  можливість  дізнатись  інформацію про  стан  комутатора  та  змінити

його  налаштування.  Завдяки  цьому  протоколу  було  побудовано  безліч

систем моніторингу, які застосовуються і по нинішній час. Такі системи як

Centreon, Nagios, Zabbix та багато інших.

Менеджери  SNMP  обробляють  дані  про  конфігурацію  і

функціонуванні  керованих систем і  перетворять їх  у внутрішній формат,

зручний для підтримки протоколу SNMP. Протокол також дозволяє активні

завдання  управління,  наприклад,  зміна  і  застосування  нової  конфігурації

через  віддалене  зміна  цих  змінних.  Доступні  через  SNMP  змінні

організовані в ієрархії. Ці ієрархії, як і інші метадані (наприклад, тип і опис

http://stproject.info/blog/?p=2588
https://uk.wikipedia.org/wiki/Cisco
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=RMON&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/SNMP
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Web-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81&action=edit&redlink=1
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змінної),  описуються  базами  керуючої  інформації  (бази  MIB,  від  англ.

Management information base).

Так як адреси об'єктів пристроїв визначаються в цифровому форматі,

їх  складно  запам'ятати.  Для  спрощення  застосовуються  бази  керуючої

інформації  (MIB).  Бази  MIB  описують  структуру  керованих  даних  на

підсистемі  пристрої;  вони  використовують  ієрархічне  простір  імен,  що

містить  ідентифікатори  об'єктів  (OID-и).  Кожен  OID  складається  з  двох

частин: текстового імені і SNMP адреси в цифровому вигляді. Бази MIB є

необов'язковими і виконують допоміжну роль по переводу імені об'єкта з

людського формату (словесного) в формат SNMP (цифровий). Дуже схоже

на DNS сервера. Так як структура об'єктів на пристроях різних виробників

не  збігається,  без  бази  MIB  практично  неможливо  визначити  цифрові

SNMP адреси потрібних об'єктів.

Керовані  протоколом SNMP мережі  складаються  з  трьох ключових

компонентів:

 Керований пристрій;

 Агент  -  програмне  забезпечення,  що  запускається  на  керованому

пристрої,  або  на  пристрої,  підключеному  до  інтерфейсу  управління

керованого пристрою;

 Система мережевого управління (Network Management System, NMS) -

програмне забезпечення,  яке взаємодіє з  менеджерами для підтримки

комплексної структури даних, що відбиває стан мережі.

Керований пристрій -  елемент мережі (обладнання або програмний

засіб),  який  реалізує  інтерфейс  управління  (не  обов'язково SNMP),  який

дозволяє  односпрямований  (тільки  для  читання)  або  двонаправлений

доступ  до  конкретної  інформації  про  елемент.  Керовані  пристрої

обмінюються цією інформацією з менеджером. Керовані пристрої можуть

ставитися до будь-якого виду пристроїв: маршрутизатори, сервери доступу,
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комутатори,  мости,  концентратори,  IP-телефони,  IP-відеокамери,

комп'ютери-хости, принтери і та інші.

Агентом називається програмний модуль мережевого управління, що

розташовується на керованому пристрої, або на пристрої, підключеному до

інтерфейсу управління керованого пристрою. Агент має локальним знанням

керуючої інформації і переводить цю інформацію в специфічну для SNMP

форму або з неї (медіація даних).

До складу Системи мережевого управління (NMS) входить додаток,

що відстежує і контролює керовані пристрої. NMS забезпечують основну

частину обробки даних,  необхідних для  мережевого управління.  У будь-

який керованої мережі може бути одна і більше NMS.

1.6.2 Протокол Telnet

Telnet  (англ. TErminaL  NETwork)— мережевий  протокол для

реалізації текстового  інтерфейсу по мережі (у  сучасній  формі  —  за

допомогою транспорту TCP). 

Telnet  з'явився  більше  40  років  тому,  незабаром  після  установки

першого сервера ARPANET. Це один з найбільш старих протоколів мережі

Інтернет. В епоху, коли графічного інтерфейсу не було й близько, а перші

мережі вже з'явилися, необхідність у віддаленому підключенні до пристроїв

диктувала  свої  вимоги.  Перше  рішення  з'явилася  проблеми,  як  і  всі

наступні,  дозволяло працювати на віддаленому пристрої  як на своєму. В

інтерфейсі  командного  рядка  став  доступний  весь  функціонал,

підтримується віддаленим сервером. Достатньо лише отримати необхідний

рівень доступу і знати команди Telnet.

Призначення  протоколу  TELNET  у  наданні  достатньо  спільного,

двонаправленого,  восьмибітового байт-орієнтованого засобу зв'язку. Його

основне завдання полягає в тому, щоб дозволити термінальним пристроям і

http://faqukr.ru/komp-juteri/69009-komanda-telnet-jak-zasib-viddalenogo-zv-jazku.html
http://faqukr.ru/komp-juteri/70758-grafichnij-interfejs.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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термінальним процесам взаємодіяти один з одним. Передбачається, що цей

протокол  може  бути  використаний  для  зв'язку  виду  термінал-термінал

(«зв'язування») або для зв'язку процес-процес («розподілені обчислення»).

В  Telnet  розрізняють  клієнтську  і  серверну  частини.  Однак  сервер

Telnet - зовсім не обов'язково сервер в загальному розумінні цього слова.

Комп'ютер, з якого здійснюється підключення, прийнято вважати клієнтом,

пристрій, до якого здійснюється дане підключення, буде сервером. Це може

бути маршрутизатор, комп'ютер, керований комутатор, або будь-який інший

хост, що підтримує  управління  з  командного рядка.  Якщо мова йде  про

віддалений  адмініструванні  персонального  користувача  комп'ютера  або

сервера, Telnet-порт повинен бути відкритий. Часто його закривають в цілях

безпеки,  тому  при  спробі  встановити  сесію  з'явиться  повідомлення  про

помилку.  Для  перевірки  відкритих  і  закритих  портів  можна

використовувати  спеціальну  утиліту  або  веб-сервіс.  Стандартний  Telnet

порт - 23. 

1.6.3 Протокол SSH

SSH («Secure  SHell»  — безпечна  оболонка)  –  мережевий протокол

призначений  для  управління  даними  і  операційною  системою  на

віддаленому  комп'ютері,  виконання  на  ньому  команд,  також  може

використовуватися  для  тунелювання  TCP-з'єднань.  SSH  за  допомогою

різних алгоритмів шифрування шифрує весь переданий трафік включаючи

передані паролі.

Основні функції SSH

Протокол  SSH  виник  як  спроба  убезпечити  відкриті  незахищені

з'єднання.  Згодом  його  функції  були  значно  розширені.  Найбільш

важливими з них є:

http://faqukr.ru/komp-juteri/73693-dlja-chogo-potriben-kerovanij-komutator.html
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Безпечні команди доступу до хосту. SSH дає можливість виконувати

безпечні команди доступу до хосту, такі як ssh (віддалена оболонка), slogin

(віддалений вхід в систему), scp (віддалене копіювання);

X11  Forwarding.  SSH  надає  вбудований  механізм  для  виконання

віддалених клієнтів X Window.

Port  forwarding.  SSH  може  переадресовувати  портів,  передаючи

трафік c одного порту однієї машини на інший порт іншої машини. При

цьому переданий трафік шифрується;

Забезпечення безпеки SSH

Безпека протоколу досягається використанням декількох рішень, які

зводять до мінімуму ризик використання з'єднання:

Шифрування  з'єднання,  яке  може  виконуватися  одним  з  методів,

обраних в процесі переговорів. Шифрування з'єднання не дозволяє просто

перехопити і використовувати трафік. Вибір алгоритму шифрування робить

систему більш гнучкою, дозволяючи не використовувати алгоритми, в яких

виявлені слабкі місця або які не може підтримувати одна зі сторін;

Автентифікація сервера виконується при будь-якому поєднанні. Це не

дозволяє виконати заміну сервера або підміну трафіку;

Аутентификация  клієнта  може  виконуватися  одним  з  декількох

доступних  способів.  Це  з  одного  боку  може  підвищити  надійність

аутентифікації,  з  іншого  -  робить  систему  більш  гнучкою  і  спрощує  її

використання;

Перевірка цілісності пакетів дозволяє відстежити будь-які незаконні

зміни  в  трафіку з'єднання.  При виявленні  таких  змін,  з'єднання  негайно

розривається;

Тимчасові  параметри  аутентифікації  не  дозволяють  скористатися

даними  з'єднання  в  тому,  випадку,  якщо  через  деякий  час  після

перехоплення  воно  все-таки  було  розшифровано.  Старіння  зазвичай

відбувається через годину;
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Аутентифікація сервера

Аутентифікація сервера виробляється за допомогою інфраструктури

відкритих  ключів.  Клієнт,  який  хоче  встановити  з'єднання  з  сервером

шифрує  дані  відомим  йому  відкритим  ключем  сервера  і  відправляє  їх

сервера.  Сервер повинен розшифрувати їх за допомогою відомого тільки

йому  секретного  ключа,  і  відправити  їх  назад.  Так  клієнт  може  бути

впевнений в тому, чи є хост тим, за кого себе видає.

Аутентифікація сервера по протоколу SSH виконується за допомогою

інфраструктури відкритих ключів. Відкритий ключ сервера клієнт отримує

при першому з'єднанні з ним. 

Аутентифікація  сервера  дає  можливість  не  покладатися  на  службу

імен та маршрутизацію пакетів. У тому випадку, якщо порушника вдалося

підмінити  запис  в  DNS  або  перенаправити  IP-пакети  на  свій  хост,

аутентифікація  не  пройде,  оскільки  хост  не  володіє  необхідними

секретними ключами.

ssh захищає від:

Підміни IP-адрес (IP-spoofing), коли віддалений хост посилає пакети

від імені іншого хоста;

Підміни  DNS-записів  (DNS-spoofing),  коли  змінюється  запис  на

сервері DNS і в результаті з'єднання встановлюється з бажаним хостом, а з

тим, на який вказує новий запис;

Перехоплення  відкритих паролів  і  інших даних,  які  передаються  у

відкритому вигляді і будь-хто, хто має фізичний доступ до каналу, може їх

впізнати.

Висновки до розділу 1

У  першому  розділі  досліджено  сферу  діяльності  адміністраторів

локальних мереж, розглянуто основні типи комутаторів, їх взаємодія один з
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одним та з кінцевим користувачем. Досліджено основні протоколи роботи з

комутаторами  та  проаналізовано  основні  команди  налагодження

комутаторів.
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РОЗДІЛ 2 ВИБІР СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1  Вибір  програмного  продукту  для  системи  віддаленого

управління комутаторами локальної мережі

Для  створення   віддаленого  управління  комутаторами  локальної

мережі проведено дослідження різних основних мов програмування. Через

те, що для роботи такої системи необхідна наявність серверу та віддаленого

інтерфейсу  користувача,  вирішено  робити  пошук  мови  програмування,

який дозволяє створювати веб інтерфейс з мінімальними зусиллями.

 Розглянуті  такі  мови програмування  як  Java,  PHP та  Ruby.  З  цих

трьох  мов  програмування  було  вирішено  користуватися  мовою

програмування рубі  та  фрейворком  Ruby on Rails,  так як сервер буде не

дуже  завантажений  і  в  Ruby on Rails є  багато  готових  рішень  в

співтоваристві, мови Ruby і простоті програмування на ньому.

Наприклад, для авторизації користувачів на сайті використаний гем

devise  та  для  ролей  –  rolify.  Які  володіють  чіткий  опис  цих  гемів,

максимальною безпекою та з мінімальним написанням коду. 

Для  розробки  та  створення  продукту  на  Ruby  і  Ruby  on  Rails

використано  середовище  Ruby  Mine.  RubyMine  надає  ефективні

інструменти розробки, відповідно мовним особливостям платформи Ruby і

забезпечують облік динамічного характеру цієї мови і прийнятих в ньому

стандартних  методів  роботи.  Середа  RubyMine  дозволяє  виконувати

всебічний аналіз коду проекту, пропонуючи розробникам зведений список

коду  і  унікальні  функції  автоматичного завершення мовних конструкцій.

Також тому що це середовище розробки э найбільш популярною.
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2.2 Ruby

Почати варто з того, що Ruby – цілком динамічна високорівнева мова

об’єктно-орієнтовного програмування. Авторство розробки мови належить

Юкіхіро  Мацумото.  Перша  версія  інтерпретатора  з’явилася  в  1995  році.

Одна з головних ідей Ruby – принцип «найменшої несподіванки», тобто

виконання програми таким чином, як це собі уявляє програміст. З практики

перших коротких програм мені цей принцип припав до душі.

Щодо семантики, то тут на перший погляд все просто з теоретичної

точки зору – всі дані – об’єкти, функції методи, а прототипи змінних – то

посилання,  які  копіюються,  присвоюються.  Дечим  нагадує  роботу  з

означеними  даними  в  Ассемблер  –  без  спеціального  методу  –  за

замовчуванням ми працюємо з методами, які в свою чергу мають доступ до

даних. Із суттєвих особливостей варто відмітити відсутність множинного

наслідування, як наприклад в мовах С++, PHP, Python чи Delphi. Натомість

мова має багато позитивних характеристик на заміну,.

Лаконічний і простий синтаксис, частково розроблений під впливом

Ада, Eiffel і Python.

Може обробляти виключення в стилі Java і Python.

Дозволяє перевизначати операти, які насправді є методами.

Повністю об’єктно-орієнтована мова програмування. Всі дані в Ruby

э об’єктами в розумінні Smalltalk. Єдине виключення – керуючі конструкції,

які в Ruby на відміну від Smalltalk не обєктами. Наприклад, число «1» –

екземпляр класу Fixnum. Також можна добавляти методи в клас і навіть в

конкретний екземпляр під час виконання програми.

Не  підтримується  множинна  спадковість,  взамін  може

використовуватись концепція «домішок», основана в даній мові на основі

механізмів модулів.
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Містить  автоматичний  прибиральник  сміття.  Він  працює  для  всіх

об’єктів Ruby, в том числі для зовнішніх бібліотек.

Створення  розширень для  Ruby  на  Сі  дуже просто частково через

yнескладне і зручне API.

Підтримує цикли з повною привязкою до змінних.

Підтримує блок коду (код взятий в {…} або do … end). Блоки можуть

використовуватись в методах або перетворюватись в цикли.

Цілі  змінні в Ruby автоматично конвертуються між типами Fixnum

(32-розрядні)  і  Bignum (більше 32 розрядів)  залежно від їх значення, що

дозволяє  виконувати  цілочисельні  математичні  розрахунки з  як  завгодно

великою точністю.

Не  вимагає  попереднього  оголошення  змінних,  хоча  для

інтерпретатора  бажано,  щоб змінні  присвоювалось  порожнє  значення  nil

(тоді  інтерпретатор  знає,  що  ідентифікатор  вказує  на  змінну,  а  не  ім’я

методу).  Мова використовує прості  домовленості  для визначення області

видимості.  Приклад:  просто  var  –  локальна  змінна,  @  var  –  змінна

екземпляра (член або поле обєкта класу), @ @ var – змінна класу, $ var –

глобальна змінна.

В  Ruby  безпосередньо  в  мові  реалізовано  багато  шаблонів

програмування, так, наприклад, «одинак» (singleton) може бути (хоча й не

зобов’язаний)  реалізований  додаванням  потрібних  методів  одному

конкретному обєкту (див. нижче).

Може  динамічно  завантажувати  розширення,  якщо  це  дозволяє

операційна система.

Має незалежну від ОС підтримку багатопоточності.

Перенесений  на  багато  платформ.  Він  розроблявся  на  Linux,  але

працює на багатьох версіях Unix, DOS, Microsoft Windows ,Mac OS,BeOS,

OS / 2 і т. д.
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2.3 Ruby on Rails

Ruby on Rails - повноцінний, багаторівневий фреймворк для побудови

веб-додатків,  що  використовують  бази  даних,  який  заснований  на

архітектурі  Модель-Представлення-Контролер  (Model-View-Controller,

MVC)

Швидкість розробки

Основною перевагою мови програмування Ruby і фреймворка Ruby

on Rails вважається швидкість розробки. Практика показує, що швидкість

розробки проектів на RoR збільшується на 30-40 відсотків по відношенню

до будь-якої  іншої  мови програмування або фреймворку. В першу чергу

приріст  швидкості  розробки  визначається  великим  набором  готових  до

роботи штатних інструментів RoR, колосальним набором готових рішень в

співтоваристві, мови Ruby і простоті програмування на ньому.

Однією  з  найважливіших  частин  культури  RoR  є  соціальність.

Вирішив проблему, - допоможи вирішити іншим. Реалізував свій модуль, -

поділися  з  спільнотою.  Таким  чином,  на  даний  момент  у  відкритому

доступі зберігаються тисячі готових рішень тих чи інших завдань. Системи

аутентифікації,  авторизації,  коментування,  системи  платежів,  поштові

розсилки та  багато іншого (все  те,  що зазвичай розробляється «з  нуля»)

впроваджуються реалізовані кимось іншим, протестовані і  рекомендовані

численним співтовариством.

Культура та стандарти

Ruby on Rails - це фреймворк. Найчастіше фреймворк не дозволяє вам

самодіяльність.  Звичайно  ж,  в  Ruby  on  Rails  можна  «винайти  свій

велосипед»  і  програмувати  в  будь-яких  напрямках,  не  спираючись  на

стандарти;  але  часто цього не потрібно.  Стандарти розміщення файлів  в
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проекті,  стандарти  написання  коду  в  проекті,  загальні  правила

програмування в Ruby on Rails сильно структурують будь-який проект. За

рахунок  цього  проект  стає  читаним.  Входження  в  проект  новачків

відбувається дуже швидко. Досвід показує, що будь-який новачок в проекті

в перший же день роботи робить свої  перші корисні правки. За рахунок

цього не вважається великою проблемою, якщо розробку проекту спочатку

вела одна команда програмістів, а підтримку проекту або доопрацювання -

зовсім інша. Проект на RoR пріорі зрозумілий кожному розробнику.

Роутинг

В  Ruby  on  Rails  є  штатна  можливість  гнучко  налаштувати  ваш

роутинг, вид адрес, назви основних розділів. Є можливість швидко змінити

адреси в одному місці без необхідності зміни цієї адреси в усьому проекті.

У  співтоваристві  RoR-розробників  активно  використовуються  ідеологія

REST.  Адреси  сторінок  в  проектах  на  Ruby  on  Rails  завжди  зрозумілі,

красиві, чудово розуміються пошуковими системами, прості.

Локалізація

Ruby on Rails в базовій комплектації має засоби локалізації проекту.

Можна  передбачити  необхідність  підтримки  різних  мов  на  сайті  як

спочатку, так і в подальшому. RoR вміє роздавати різні шаблони для різних

мов, містить в собі конфігураційні файли з перекладами термінів і багато

інших штатні інструменти для реалізації локалізації проекту.

Валідації

У Ruby on Rails прекрасно реалізовані інструменти, що дозволяють

валідувати  вхідні  дані.  Користувачі  заповнюють  форми  і  потрібно

перевірити  правильність  введення  адреси  електронної  пошти,  наявність

пароля або необхідну мінімальну довжину логіна, - штатні засоби Rails в

цьому допоможуть.

Міграції та робота з базою даних.

В Ruby on Rails існують штатні інструменти роботи з базами даних -

«міграції».  Структура  бази  даних  зберігається  в  коді  програми  і
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конфігурується з проекту. Ваша структура буде завжди в репозиторії, будь-

яка зміна структури буде задокументовано і прив'язане до певного коммітов

в репозиторій.

Безпека

Ruby  on  Rails  за  замовчуванням  сильно  заточений  під  безпеку

проекту. При використанні інструментів RoR виключені SQL ін'єкції і XSS

атаки. Всі вхідні параметри екранується за замовчуванням. Виведені змінні

в шаблонах також екрануються, тільки якщо ви не вказали зворотного опції.

У розробника немає шансів допустити помилки безпеки (не без винятків,

зрозуміло).

2.4 Ruby Mine

Програмне забезпечення JetBrains RubyMine є повнофункціональною

середовище  розробки  для  створення  додатків  на  базі  популярних

технологій Ruby і Ruby on Rails. Продукт має можливості розробки web-

додатків  середовища  IntelliJ  IDEA  і  включає  унікальні  інструменти

створення web-проектів на базі платформ Ruby і Rails.

Середовище  RubyMine  надає  ефективні  інструменти  розробки,

відповідно  мовним  особливостям  платформи  Ruby  і  забезпечують  облік

динамічного характеру цієї мови і прийнятих в ньому стандартних методів

роботи. Середовище RubyMine дозволяє виконувати всебічний аналіз коду

проекту,  пропонуючи  розробникам  зведений  список  коду  і  унікальні

функції автоматичного завершення мовних конструкцій. Продукт RubyMine

пропонує  широкий  набір  алгоритмів  рефакторінгу  з  урахуванням

особливостей  платформи  Rails,  що  значно  полегшує  редагування  коду  і

прискорює  процес  розробки  продукту.  Середовище  включає  можливість

зручного перетворення коду HTML, CSS і JavaScript.
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Середовище розробки RubyMine підтримує інтеграцію з системами

управління версіями коду, включаючи платформи Subversion, Git, Perforce і

CVS. Графічний відладчик для Ruby і Rails дозволяє встановлювати точки

зупинки  в  коді  Ruby  і  файлах  відображення  Rails  RHTML.  Підтримка

платформ тестування RSpec і Test :: Unit допомагає організувати тестування

модулів  за  допомогою  графічного  середовища  для  проведення  тестів.

Наявність  відкритого  програмного  інтерфейсу  API  дозволяє  створювати

власні надбудови на мові Ruby або Java.

2.5 SQLite

SQLite —  полегшена реляційна  система  керування  базами  даних.

Втілена у вигляді бібліотеки, де реалізовано багато зі стандарту SQL-92..

Сирцевий  код SQLite  поширюється  як суспільне  надбання (англ. public

domain), тобто може використовуватися без обмежень та безоплатно з будь-

якою метою. Фінансову підтримку розробників SQLite здійснює спеціально

створений консорціум,  до якого входять  такі  компанії,  як  Adobe,  Oracle,

Mozilla, Nokia, Bentley і Bloomberg. 

Особливості SQLite:

 транзакції атомарні, послідовні, ізольовані, і міцні (ACID) навіть після

збоїв системи і збоїв живлення

 Встановлення  без  конфігурації  —  не  потребує  ані  установки,  ані

адміністрування

 Реалізує значну частину стандарту SQL92

 База даних зберігається в одному крос-платформовому файлі на диску

 Підтримка терабайтних розмірів баз даних і гігабайтного розміру рядків

і BLOBів

https://uk.wikipedia.org/wiki/BLOB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bloomberg
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentley_Systems&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mozilla
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe
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 Малий розмір коду: менше ніж 350KB повністю налаштований, і менш

200KB з опущеними додатковими функціями

 Швидший  за  популярні  рушії клієнт-серверних баз  даних для

найпоширеніших операцій

 Простий, легкий у використанні API

 Написана  в ANSI  C,  включена  прив'язка  до TCL;  доступні  також

прив'язки для десятків інших мов

 Добре  прокоментований сирцевий  код зі  100%  тестовий  покриттям

гілок

 Доступний  як  єдиний  файл  сирцевого коду  на  ANSI  C,  який  можна

легко вставити в інший проект

 Автономність: немає зовнішніх залежностей

 Крос-платформовість:  з коробки підтримується Unix (Linux і Mac OS

X),  OS/2,  Windows  (Win32  і  WinCE).  Легко  переноситься  на  інші

системи

 Поставляється  з  автономним  клієнтом інтерфейсу  командного  рядка,

який може бути використаний для управління базами даних SQLite

Висновки до розділу 2

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/WinCE
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linux
https://uk.wikipedia.org/wiki/Unix
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://uk.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
https://uk.wikipedia.org/wiki/API
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%91%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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У  другому  розділі  досліджено  основні  мови  програмування:  Java,

PHP Piton,  C++ та  Ruby, виявлено найпродуктивнішу мову програмування

таку, як Ruby, також було проаналізовано основні можливості фреймворка

Ruby on Rails та середовище програмування RubyMain.

РОЗДІЛ  3  РОЗРОБКА  ТА  РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРОГРАМНОГО

ПРОДУКТУ 

3.1 Зовнішній формалізований опис системи

Програма повинна включати коротку інформацію про комутатор:

Інформація  про  виведення  (модель  пристрою,  frameware  версія,

безвідмовної  роботи  пристрою,  пристрою  MAC-адресу,  IP-адресу

пристрою)

Порти  інформація  (положення  вгору  /  вниз,  порти  безвідмовної

роботи,  опис  портів,  швидкість  10/100  /  1000Mbit  /  с,  межі  смуги

пропускання по портам, MACADDRESS обмеження на портах)

VLANs  інформацій  (VLAN  імена,  VLANs  Configurationns  ID,

конфігурація мережі VLAN для портів)

Конфігурація пристрою

Конфігурація портів (вгору / вниз, встановіть порт опис, встановити

швидкість порту, пропускна здатність встановити порт, встановіть maclimit

на порт)

Конфігурація  VLANs (створення /  видалення  віртуальної  локальної

мережі,  конфігурації  VLANов  редагування:  додати  порти,  тег  /  ЮНТАГ,

встановіть PVID для портів)

Інше  (налаштувати  IP  параметри  налаштування  по,  настройка

контролю  доступу  параметри  налаштування  по:  Логін,  пароль,  SNMP

таблиця спільноти)
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3.2 Розробка бази даних 

Вирішено розділити базу даних на 3 основні частини:

 Користувачі та їх ролі

 Комутатори

 Моделі комутаторів, їх версії, «міби» та їх значення

Користувачи та їх ролі (рисунок 3.1)

Таблиця  користувачів  (users)  повинна  мати  email  користувача,

зашифрований  в  базі  даних  пароль  (шифрування  md5)  та  можливість

відновлення паролю.

Таблиця  ролів  (roles)  повинна  мати  поле  ім’я  та  бути  зв’язана  з

моделлю users відношенням до таблиці користувач багато до багатьох .

Рисунок 3.1 – Користувачі та їх ролі

Комутатори (рисунок 3.2)

Таблиця комутаторів (switches) повинна мати ім’я (заздалегідь адреса

де він встановлений), ip-адресу, логін, пароль та snmp. 
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Рисунок 3.2 – Комутатори

Моделі  комутаторів,  їх  версії,  «міби»  та  їх  значення

(рисунок 3.3)

Таблиця моделей комутаторів (switch_models) повинна мати поле ім’я

(name), яке повністю співпадає з відповіді MIB «назва моделі комутатора»

(1.3.6.1.2.1.1.1.0), який є універсальний для всіх видів комутатора .

Таблиця  версія  програмного  забезпечення  комутатора  (firmwares)

повинна  мати  поле  ім’я  (name)  та  мати  відношення  до  таблиці  модель

комутатора (switch_models) багато до одного.

Таблиця  MIB(mibs)  повинна  мати  поле  назва  (name)  та  мати

відношення до моледі версія програмного забезпечення (irmwares) багато

до багатьох. 

Таблиця значення OID (value_oids) повинна мати значення (name) та

відноситись до моделі MIB (mibs) один до багатьох. 

Рисунок 3.3 – Моделі комутаторів, їх версії, «міби» та їх значення
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База даних була створена згідно правил створення фреймворку RoR,

тобто у кожній таблиці, був створений ключ під назвою «id», крім таблиць,

що  є  з’єднуючі  для  відношення  багато  до  багатьох.  Також  у  залежних

таблицях були створені поля «назва таблиці»_id, що відноситься до таблиць

до яких вони відносяться.

Також в основних таблицях є поля create_add та update _add, що RoR

створює автоматично, вони не були вказані в даній базі даних. 

База данних зображена на рисунку 3.4

Рисунок 3.4 – База даних

3.3 Розробка структури програми
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Спочатку було створено класи, які відповідають таблицям бази даних,

крім з’єднуючих таблиць.

Наступним  кроком  було  вирішено  створити  класи  з  назвами  фірм

комутаторів  (ZTE та  ZyXEL),  в  яких буде описана робота  з  відповідями

MIB комутаторів даних фірм. Що дає можливість додавання нової фірми

комутаторів,  наприклад D-Link,  за  допомогою додавання  класу з  назвою

цієї фірми, з мінімальним часом та без правки вже існуючого коду.

Також  були  створені  класи  порти,  VLAN  та  MAC  адреси,  що

відповідають за відправлення запитів до класів фірм комутаторів.

Клас комутатори був створений для того, щоб розгалуджити запити

на класи порти, VLAN та MAC адреси.

3.4 Web інтерфейс

Початкова  сторінка  (рисунок  3.5)  програмного  продукту  описує

основні  можливості  цього  продукту,  а  також  є  кнопки  реєстрації

(Registration) та кнопка входу (Sing_in) вже зареєстрованого користувача .

Рисунок 3.5 – Початкова сторінка
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На сторінці реєстрації  (рисунок 3.6) була створена форма з  трьома

полями: «почтова адреса», «пароль» та «підтвердження пароля». 

Рисунок 3.6 – Сторінка реєстрації

Сторінка входу  (рисунок 3.7) вже зареєстрованого користувача мала

два поля: «почтова адреса» та «пароль», а також кнопку «запам’ятати», яка

дозволяла на протязі місяця входити на сторінку без авторизації.

Рисунок 3.7 – Сторінка входу

Згідно  поставки  задачі  було  створено  дві  ролі  «адміністратор»  та

«менеджер». 

При вході адміністратора в систему на головній сторінці з’являлися

чотири вкладки:

 Switches - перехід на сторінку комутаторів.

 Models - сторінка для додавання, редагування та видалення моделей

комутаторів, їх версій програмного забезпечення та додавання мібів

завдяки яким дістаються та змінюються дані комутаторів.
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 Value  oids  –  сторінка,  де  додаються,  змінюються  та  редагуються

значення оідів.

 root@mail.ru (почтова адреса даного користувача) - при натисканні

на цю вкладку з’являється випадаючий список з такими полями:

 edit - сторінка для редагування даних користувача.

 Profile - на цій сторінці є перехід для адміністратора на редагування

ролей усіх користувачів.

 exit- при натисканні на цю вкладку здійснюється вихід користувача.

Для  ролі  адміністратору  (рисунок  3.8) доступні  всі  вкладки  та

налаштування.

Для ролі менеджера (рисунок 3.9) вкладки «Models», «Value oids» не

відображаються,  та  на  вкладці  «Profile»  схована  кнопка  редагування

користувачів.

При першій реєстрації користувачеві роль не надається, для нього не

відображається також вкладка «Switches», що видно (рисунок 3.10)

Рисунок 3.8 – Початкова сторінка користувача ролі «Administrator»
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Рисунок 3.9 – Початкова сторінка користувача ролі «Manager»

Рисунок 3.10 – Початкова сторінка користувача ролі «No roles»

За  постановою  задачі  адміністратор  повинен  зайти  під  своїми

аккаунтом в правому верхньому кутку натиснути на поле «почтова адреса»,

перейти  на  вкладку  «Profile»  (рисунок  3.11) та  натиснути  кнопку

«редагування користувачів»  (рисунок 3.12) На цій сторінці він має змогу

видалити користувача або змінити права доступу (ролі). 
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Рисунок 3.11 – Сторінка Profile користувача ролі «Administrator»

Рисунок 3.12 – Сторінка налаштувань користувачів для користувача

ролі «Administrator»

Сторінка «Edit» на вкладці «почтова адреса» користувача має форму

редагування  даних  входу  користувача  (рисунок  3.13).  Форма  має  поля

«почтова адреса», «старий пароль» для підтвердження редагування, «новий

пароль» та «поле повторного воду нового паролю».
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Рисунок 3.13 – Сторінка редагування даних користувача

На  сторінці  «значення  оідів»  (рисунок  3.14) адміністратору

доступний список усіх значень оідів. Кожен з яких, адміністратор має змогу

видалити  та  редагувати.  В  кінці  сторінки  є  кнопка  «додавання  нового

значення оіду».

Рисунок 3.14 – Сторінка оідів
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На  сторінці  «модель»  (рисунок  3.15) адміністратору  доступний

список усіх моделей комутаторів, які були ведені заздалегідь. Також в кінці

сторінки  є  кнопка  «додавання  нової  моделі»,  навпроти  кожної  моделі  є

кнопка «редагування»,  «видалення»  та  «список  його версій  програмного

забезпечення»,  та  «додавання  нової  версії».  Поле  версій  має  кнопку

«редагування»,  «видалення»  та  кнопку  «переходу  на  MIB-и»  цієї  версії

програмного забезпечення.

Рисунок 3.15 – Сторінка моделей комутаторів

Кнопка «MIB» відкриває сторінку (рисунок 3.16),  де  можна бачити

список усіх доданих оідів даної версії  програмного забезпечення, в кінці

сторінки  є  кнопка  «додавання  нового  MIB-а»,  кожен  MIB  має  кнопки

«редагування» та «видалення» його.
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Рисунок 3.16 – Сторінка MIB

Сторінка  комутаторів  (рисунок  3.17) є  головна  сторінка  нашої

програми, яка доступна адміністратору та менеджеру. На цій сторінці ми

маємо комутатори,  з якими вже працює наша програма. Ця сторінка має

поле пошуку комутатора за ім’ям та ip адресою. Так як комутаторів може

бути безліч, на сторінку добавлена пагінація, яка знаходиться знизу кожної

сторінки (для прикладу число комутаторів на одній сторінці було зменшено

до  двух).  Також  для  зручності,  кнопка  «додавання  нового  комутатора»

знаходиться на кожній сторінці перед нумерацією сторінок.  Крім кнопок

«перегляду» (рисунок 3.18), «видалення» та «редагування» (рисунок 3.19),

комутатор має кнопки: «інформація свіча», «порти», «VLAN-и» та «MAC

адреси».
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Рисунок 3.17 – Сторінка комутаторів

Рисунок 3.18 – Сторінка перегляду даних комутатора

Рисунок 3.19 – Сторінка редагування даних комутатора

На  вкладці  «інформація  комутатора»  (рисунок  3.20) можна  переглянути

ім’я комутатора, його ip адресу, модель, версію програмного забезпечення та

його МAC адресу.
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Рисунок 3.20 – Сторінка інформації комутатора

На вкладці «порти» (рисунок 3.21) є інформацію про кількість портів їх

налаштування. Кожен порт має такі налаштування:

 № – Порядковий номер порта
 Status – Дає змогу включати/вимикати програмно цей порт
 Name – Ім’я порта
 Link status – Дізнатися є активний кабель в ньому чи ні
 Type – тип порта
 Speed/duplex – швидкість та дуплекс цього порта 
 PVID – Таг, який добавляється до пакету, при приходження без тагу

(Port Vlan ID)

Поля «status», «name, «speed/duplex» та «PVID» доступні для змін.

Рисунок 3.21 – Сторінка портів
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На  вкладці  «VLAN» (рисунок  3.22)  є  інформацію  про  всі  VLAN-и,  які

створені  на  комутаторі  та  їх  налаштування.  Кожен  VLAN  має  такі

налаштування:

 VID – Таг 
 Vlane name – Ім’я 
 Tag – Порти на які виданий VLAN у тагованому вигляді
 Untag - Порти на які виданий VLAN у нетагованому вигляді
 Forbiden – Порти на які цей VLAN заборонений
 Active – Статус VLAN

Також  кожен  VLAN  має  кнопки  «редагування»  (рисунок  3.23) та

«видалення».

Внизу сторінки можливе додавання нового VLAN (рисунок 3.24)

Рисунок 3.22 – Сторінка VLAN

Рисунок 3.23 – Сторінка додавання VLAN
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Рисунок 3.24 – Сторінка редагування VLAN

На сторінці «MacTable» (рисунок 3.25) маємо форму пошуку MAC адресів

за такими параметрами:

 Port – номер потру
 Vid – ID VLAN
 Mac – MAC адреса 
 All – усі MAC адреса на комутаторі

Опис знайдених MAC адресів має такий вигляд «MAC адреса», «VLAN» та

«Port» на яких знаходиться цей MAC.

Рисунок 3.25 Сторінка MAC адресів

Висновки до розділу 3
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У  третьому  розділі  визначено  основні  сторінки  проекту  та  основна

функціональність кожної сторінки. Розглянуто процедури взаємодії та зв’язки

між  ними,  розроблено  основну  структуру  проекту.  Створено  базу  даних,

проаналізовано  ролі  та  права  доступу  користувачів,  розроблено  процедуру

найпродуктивнішого  заповнення  бази  даних,  визначено  основні  моменти

доступу до комутаторів, створено web-інтерфейс в цілому .
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

ВСТУП 

Метою даного розділу є дослідження санітарно-гігієнічних умов праці,

умов  безпеки  праці  і  пожежної  безпеки  ЦОД  (Центр  Обробки  Даних).  У

випадку  невідповідності  цих  умов  нормативним  вимогам,  розробляються

заходи щодо їх оптимізації. 

4.1. Характеристика об’єкту та умови його експлуатації.

Центр  обробки  даних  знаходиться  на  першому  поверсі.   ЦОД

поділяється на 2 частини: кабінет адміністратора та ЦОД відділ (рис 4.1). 

План наведений на рисунку 4.1 та характеристика вказані в таблиці 4.1

Рис. 4.1 – План приміщення
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Таблиця 4.1 – Характеристики приміщення

Параметри Кількісна і візуальна характеристика
Площа ЦОД відділу 5000 × 3000 х = 15 ( мм2 )
Об'єм ЦОД відділу 5000 × 3000 × 3000 = 45 ( мм3 )

Підлога Антистатичне покриття
Стіни Залізобетонних плити

Обладнання що знаходиться в приміщенні та їх характеристика занесені

у таблицю 4.2 

Таблиця 4.2 – Характеристики обладнання 

Обладнання Характеристика №
Комутаційна шафа

InstaPATCH ZERO

Комутатори:

ZyXEL MES-3500-24

ZTE 2952-SI

3000 × 1000 (мм)

19 дюймові патч-панелі з портами.

Захисна оболочка - Конфігуратор мікро-ЦОД
1

Кондиціонер

LSP-XWK...C058 1W

1320 × 840 (мм)

Кількість вентиляторів – 1

Загальна холодопродуктивність, кВт – 58

Явна холодопродуктивність, кВт - 58

2

При розміщенні обладнання в приміщенні слід дотримуватись норм за

ДСанПІН  3.3.2.007-98.  Порівняння  фактичних  значень  відстаней  з

нормальними, таблиця 4.3

Таблиця 4.3 – Порівняння фактичних значень відстаней з нормальними

Параметр Норма Фактично
Площа, Sпр 14 15
Об’єм, V пр 42 45

Продовження таблиці 4.3 – Порівняння фактичних значень відстаней з

нормальними
Висота стелі 2.44 3

Прохід 0,9 2.5
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Двері 2 2
Вікно Північне або Північно-східне Північно-східне

Норми розміщення обладнання в приміщенні ЦОД дотримані.

4.2.  Оцінка  небезпечних  i  шкідливих  виробничих  факторів  та

розробка заходів по нормалізації умов праці

Небезпечні  та  шкідливі  виробничі  чинники  відповідно  до  ГОСТ

12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (таблиця 4.4).

Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Фізичні Хімічні Біологічні Психо-фізіологічні
Електронебезпека, механічні

небезпеки, небезпека

пожежі, електромагнітне

поле, мікроклімат, шум та

вібрація

Аерозолі

(пил, пари),

гази (рідкий

гелій)

Патогенні

мікроорганізм

и

Розумове

перенавантаження,

клаустрофобія.

4.2.1. Пожежна безпека

Конструкція  будинку  виконана  із  залізобетонних  плит,  тобто  його

конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня

вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.

У вказаному приміщенні можливі горючі матеріали вказані у табл. 4.5

Таблиця 4.5 – Горючі матеріали

№ Тип матеріалу Причини спалахування
1 Комутатор Подача більше 12 V на котушку

2 Кондиціонер 
Має проти пожарні датчики, пожар не

можливий
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Склад пожежної сигналізації ЦОД 

До  складу  системи  пожежної  сигналізації  ЦОД  (серверної)  входять

наступні елементи: 

 прилад приймально-контрольний; 
 обладнання централізованого управління; 
 сповіщувачі; 
 світлозвуковой оповіщувач; 
 джерело безперебійного живлення; 
 автоматизоване робоче місце (АРМ).

Контрольна  панель  BC216-1  (рис.  4.2)   може  контролювати  кілька

приміщень. В даному випадку кабінет адміністратора та відділ ЦОД. Можливе

застосування бездротового обладнання.

Рис. 4.2 – Структурна схема пожежної безпеки

4.2.2. Небезпека враження людини електричним струмом

Енергопостачання  кабінетів  здійснюється  від  трансформаторної

підстанції  (ТП),  що  знижує  високу  напругу  розподільчої  мережі,

характеристики мережі приведені в таблиці 4.6. Для меншого впливу різких
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змін  мережевої  напруги,  які  викликані  включенням  і  вимиканням  інших

споживачів  ТП,  енергопостачання  здійснюють  безпосередньо  від  досить

потужної підстанції.

Таблиця 4.6 – Характеристика електромережі

Напруга живлення від мережі 220 В
Частота 50 Гц

Сила струму від 0,1 до 1А

Характеристики  приміщення  за  ступенем  ураження  електричним

струмом представлені в таблиці 4.7.

Таблиця 4.7 – Основні характеристики приміщення

Ступінь ураження Вологість Підлога

Без підвищеної

небезпеки

В межах допустимої за

гігієнічними нормативами

Антистатичне покриття з опором

106 Ом,

відведення статичної електрики

Відповідно  до  категорії  приміщення  у  приміщенні  застосовуються

засоби електробезпеки, представлені в таблиці нижче.

Таблиця 4.8 – Заходи захисту від дії електричного струму

Вид захисту Засоби подолання небезпек:

Техніч

ні

В

обладнанні

Ізоляція обладнання відповідно нормам; підключення

устаткування відповідно вимогам ПБЕ і ПУЕ;

В 

приміщенні

 Щитки ЕЩР-0-6 та блоки розеток Р-06М;
 прихована проводка;

 підлога вкрита антистатичним лінолеумом.

Організаційні

Встановлення знаків безпеки (кнопка ручного вмикання,

евакуаційний вихід, вогнегасник, заборона палити);

проведення інструктажу з правил техніки безпеки.
ЗІЗ Не передбачені
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4.2.3 Шум

Шумом прийнято вважати звуки, які негативно впливають на організм

людини і  заважають його роботі  та  відпочинку. Тому шум часто називають

несприятливим звуком. Джерела виникнення шуму і його наслідки неведені в

таблиці нижче.

Таблиця 4.9 – Джерела виникнення шуму і наслідки

Джерело шуму Наслідки
ЦОД Обладнання  Порушення слуху працівника;

 Зниження рівня працездатності
 Втомлюваність і загальна раздратованість;
 Віброакустичний дискомфорт.

Кондиціонер
Зовнішній шум від

транспорту

Дані приміщення занесені в таблицю нижче.

Таблиця 4.10 – Порівняння нормованого і фактичного шумів

Джерело шуму

Рівень

звуку Li,

Дба

Час

вплив

у

звуку

t, год

Кількіст

ь n, шт

Нормований

рівень шуму,

дБА (ДСН

3.3.6.037-99 )

Фактични

й рівень

шуму, дБА

ЦОД

Обладнання
63 8 1

<50 84,11

Кондиціонер 30 8 1
Зовнішній шум

(вулиця та

внутрішній

шум)

35 8 1
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При використанні обладнання рівень шуму перевищує норму, тому були

зроблені захисні дії: 

 Звукоізоляційна перегородка зі склом


Таблиця 4.11 – Заходи для нормалізації параметрів шуму

Вид захисту Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи
 Перегородка з шумоізоляцією для зменшення шуму в робочому

місці (90%)
Організаційні

заходи

 Своєчасна чистка системи охолодження (кондиціонер) (85%)
 Перевірка на відсутність зазорів(15%)

ЗІЗ Не передбачені

Після  вжитих  заходів  рувень  шуму  у  приміщенні  значно  зніщівся  і

знаходиться в межах норми.

4.2.4. Мiкрoклiмат

Ocнoвне  джерело  впливу  на  мiкрoклiматичнi  умoви  та  його  наслідки

занесено в таблицю 4.12. 

Таблиця  4.12  –  Ocнoвнi  джерела  впливу  на  мiкрoклiматичнi  умoви  в

відділі ЦОД

Параметри

мiкрoклiмату
Джерела Наcлiдки

Температура
Нагрівання

обладнання

Перегрiв oбладнання; Автoматичне

вимикання при перенагрiваннi.

В залежності  від періоду року мікроклімат в примущенні  змінюється,

норма та дані отримані в примущенні занесені в таблицю 4.13
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Таблиця 4.13  – Параметри мiкрoклiмату

Перioд

рoку

Температура пoвiтря на,

°C
Вiднocна, % Швидкicть руху, м/c

Нoрм. зн. Реал.зн.
Нoрм.

зн.
Реал.зн. Нoрм. зн. Реал.зн.

Хoлoдний

перioд

рoку

22 - 24 22-25
60 -

40
55 0,1 0,1

Теплий

перioд

рoку

23 - 25 22-25
60 -

40
45 0,1 0,1

Для того щоб нормалізувати мікроклімат необхидно зробити дії занесені

в таблицю 4.14.

Таблиця 4.2.4.4. – Захoди для нoрмалiзацiї параметрiв мiкрoклiмату

Вид захиcту Заcoби пoдoлання небезпеки

Технiчнi

захoди

В технoлoгiчнoму

oбладнаннi

Для oхoлoдження кoмп’ютерiв:

 Активный кулер для процесора

Для oхoлoдження ЦОД обладнання:

 Кондиціонер
 Вентилятoр для корпуса

 Вентиляція

В примiщеннi
 Центральне вoдяне oпалення в хoлoдну пoру

 Прирoдна вентиляцiєю в теплу пoру рoку

Oрганiзацiйнi захoди
Розміщення елементiв oбладнання ефективнo

для вентиляцiї i кoндицiювання
ЗIЗ Не передбаченi

Висновки до розділу 

Параметри  даного  кабінету  відповідають  встановленим  нормам.

Підтримання відповідного рівня мікрокліматичних показників використовують

необхідні засоби та здійснюють заходи їх контролю. Персонал ознайомлений з
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правилами техніки безпеки. Можна зробити висновки, що дане приміщення

відповідає  вимогам  з  електробезпеки  ДНАОП  0.00-1.31-99.  Щоб  зменшити

вплив шкідливих речовин на організм людини приймають відповідні захисні

міри.  Для  задовольняння  ДНАОП  0.00.1.31-99  і  ДСанПіН  3.3.2-007-98

працівники та ЦОД знаходяться в різних кімнатах.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У  випускній  роботі  бакалавра  реалізовано  систему  віддаленого

управління  комутаторами  локальної  мережі.  Розроблені  методи  додавання

нових комутаторів через web-інтерфейс та додавання комутаторів інших фірм

за допомогою опису їх роботи через snmp одним файлом (класом). 

Розроблено базу даних, яка покриває всі робочі моменти цієї системи.

Проведено  дослідження  різних  мов  програмування  та  вибрана  дійсно

найактуальніша для цієї роботи.

Дослідженні найрозповсюджені «геми», такі як 

 devise – реєстрація та авторизація користувачів
 rolify – розділення прав доступу користувачів 
 simple_form  –  методами  цього  гему  були  реалізовані  всі  front-end

форми в системі 
 bootstrap_form  –  готові  html  класи  з  CSS  та  JavaScript,  що  дало

можливість  без  глибокого  вивчення  CSS  та  JavaScript  зробити

красивий та дружній інтерфейс.
 will_paginate-bootstrap – розділення інформації на декілька сторінок
 rspec – тестування програмного продукту
 sqlite3 – для підключення та роботи з базою даних

Завдання  на  випускну  роботу  бакалавра  виконано  в  повному  обсязі

згідно технічного завдання.
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Інструкція користувача

Установка програми на сервер

На усіх сучасних  серверних операційних системах вже встановлена мова

програмування руби,   якщо її  немає то її  треба установити. Щоб установити

програму на сервер треба скачати папку з програмою, зайти в неї та встановити

гем bundle командою gem install bundle. Після його встановлення за допомогою

цього гема, треба встановити інші геми за допомогою команди  bundle install.

Також,треба створити базу даних за допомогою команди rake db:setup. Коли усі

геми встановлені та створена база даних можна запускати сам сервер командою

rails server. На цьому етапі встановлення програми та запуск сервера вважається

закінченим.

 

Реєстрація

Перше що необхідно зробити - це авторизуватися на сайті. Тобто створити

профіль користувача за допомогою реєстрації.

Для реєстрації на сайті необхідно ввести свою почтову адресу в поле для

почтової адреси, пароль в поле для паролю та ще раз пароль для підтвердження.

Після  цього  потрібно  вилогинитись   та  увійти  на  сайт  під

admin@mail.com з паролем adminadmin. У правому верхньому кутку натиснути

на поле admin@mail.com, перейти на вкладку «Profile»  та натиснути кнопку

«edit users». Та видати створеному раніше користувачу роль «admin».

Зайти  під  створеним  користувачем  на  цю  сторінку  «edit users»,  та

видалити користувача  admin@mail.com. Після цього  реєстрація  вважається

завершеною.
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Ролі в системі

No roles – це  роль,  яка видається щойно створеному користувачеві,  і  є

його роллю до моменту поки адміністратор не надасть користувачеві іншу роль.

Користувач з цією роллю має доступ тальки до редагування свого профілю.

Admin –це  роль,  із  максимальним  доступом  до  всих  можливостей

системи.  Admin має  змогу  додавати  нові  моделі  комутаторів,  їх  версії

програмного забезпечення та додавання мібів для роботи з цими моделями.

Manager – це роль, якій виданий доступ роботи з комутаторами.

Сторінка моделей комутаторів

На сторінці моделей комутаторів можна редагувати та видалити модель,

редагувати, видалити чи додати версію програмного забезпечення.

Для того щоб редагувати модель необхідно натиснути на кнопку «edit» з

іконкою олівця.

 Щоб видалити модель, необхідно поряд натиснути на кнопку з іконкою

хреста.

Для  того  щоб  редагувати  версію  програмного  забезпечення,  необхідно

натиснути на кнопку «edit» з іконкою олівця.

Видалити версію програмного забезпечення, необхідно поряд натиснути

на кнопку з іконкою хреста.

Крім цього на сторінці моделей комутатора, можна перейти на сторінку

«мібів», для цього необхідно натиснути кнопку «Mibs», яка знаходиться поряд з

версією програмного забезпечення.

Сторінка «мібів»

На  сторінці  «мібів»  адміністратор  має  змогу  додати,  редагувати  чи

видалити необхідний «міб».

Для додавання «мібу», необхідно натиснути на кнопку «New Mib» внизу

сторінки. 

Для редагування «мібу», необхідно натиснути на кнопку «edit». 
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Для видалення «мібу», необхідно поряд натиснути на кнопку з іконкою

хреста.  Сторінка  додавання  та  редагування  «мібів»  має  поле  «Mib»  де  ми

вписуємо сам «Mib» та поле «valieoid»,  в якому ми вибираємо дію цього» міба»

Сторінка «оідів»

На  сторінці  «оідів»  адміністратор  має  змогу  редагувати  чи  видалити

«оіди».

Для редагування «оіду», необхідно натиснути на кнопку «edit» з іконкою

олівця.

Для видалення «оіду», необхідно поряд натиснути на кнопку з іконкою

хреста.

По замовчуванні в системі вже створені такі моделі комутаторів як  ZTE

Ethepnet Swithch ZXR10 2952-SI з версією програмного забезпечення V2.0.12.T

та модель MES3500-24 з версією програмного забезпечення 40AABB36112014.  

Сторінка комутаторів

На сторінці комутаторів користувач шукає необхідний йому комутатор із

списку вже доданих до бази даних комутаторів за допомогою пошукової форми.

Для того, щоб дізнатися інформацію про комутатор, а саме його ім’я,  IP

адресу, модель,  версію та  МАС адресу, необхідно  натиснути кнопку «Switch

Info». 

Для  того,  щоб  переглянути  порти  на  комутаторі,  необхідно  натиснути

кнопку «Ports». 

 Щоб  змінити  статус,  ввімкнути  чи  вимкнути  порт,  необхідно

зробити відповідну позначку в полі «Status».
 Щоб  змінити  ім’я  порту  необхідно  ввести  нове  ім’я  в  поле

«Name».
 Щоб змінити швидкість та «дуплекс» порту, необхідно вибрати з

можливих  варіантів  потрібний  в  випадаючому  списку  в  полі

«Speed/Duplex».
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 Щоб змінити PVID, необхідно внести дані в поле PVID.  

Після  внесення  змін,  необхідно  зберегти  зміни  натиснувши  на  кнопку

«Save». 

Для того, щоб переглянути «влани», необхідно натиснути кнопку «Vlans».

 Для додавання нового «влану» необхідно натиснути кнопку «Add

vlan». Після чого необхідно ввести «id влану» в поле «Vlan id»,  ім’я в

поле «Name» ,  вибрати відповідні данні в полях «Tagged», «Untagged»,

«Forbidden» та ввести PVID в поле «PVID».
 Для редагування «влану» необхідно натиснути кнопку з іконкою

олівця.  Після  чого  можна  ввести  нове  ім’я  в  поле  «Name»,  вибрати

відповідні  данні  в  полях  «Tagged»,  «Untagged»,  «Forbidden»  та  ввести

PVID в поле «PVID».  
 Для видалення  «влану»  необхідно  натиснути кнопку з  іконкою

хреста.

Для  того,  щоб  переглянути  мак  адреси,  необхідно  натиснути  кнопку

«MAC Table».  На  сторінці  мак  адресів  для пошуку  необхідно  скористатись

пошуковою формою,  а  саме необхідно  вибрати параметр  за  яким шукати та

ввести його дані в поле пошуку. 

Для того, щоб переглянути введену інформацію про комутатор, необхідно

натиснути кнопку з іконкою ока.

Для редагування введеної інформації про комутатор, необхідно натиснути

кнопку з іконкою олівця.

Для  видалення  комутатору  із  списку  доданих,  необхідно  натиснути

кнопку з іконкою хреста.
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