
 

АНОТАЦІЯ 

В даному дипломному проекті розглядається проектування корпоративної 

VoIP мережі на базі Asterisk з точки зору надзвичайних ситуацій. У проекті 

розглядається тенденції розвитку ATC IP – PBX, VoIP мережі інтернет 

телефонії. Також був зроблений розрахунок пропускної спроможності, міри 

використання каналу, характеристики використаного устаткування. Розглянуто 

питання безпеки: освітлення, занулення.  

Використання проектованої VoIP мережі повинне понизити витрати компанії 

на здійснення міжміських дзвінків. 

 

ANNOTATION 

In this diploma project there is a design of network by corporate VoIP on the basis 

of Asterisk on practice of emergency situations. In the project is considered 

tendencies of development of automatic telephone exchange of IP - PBX, VoIP nets, 

the Internet of telephony. It is made calculation of capacity, using measures of the 

channel, characteristics of equipment. The safety issue is considered: lighting, 

zeroing.  

Using this VoIP of network has to cut expenses of the company on implementation 

of long-distance calls. 
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ВСТУП 

Постійне вдосконалення мережі Інтернет і її повсюдне поширення привело до 

появи принципово нового виду зв'язку, грунтованого на використанні Інтернет 

протоколів і IP-серверів, що перетворюють звичний голосовий сигнал в цифровий 

формат. Такий зв'язок дістав назву IP або VoIP телефонія. Ця технологія 

дозволила перетворити таку незамінну річ, як телефонні переговори, в зручний, 

якісний, універсальний і, що важливо, дешевий інструмент спілкування, який став 

доступний кожному. 

Послуги IP-телефонії дозволяють отримати високоякісне телефонне з'єднання 

між двома абонентами, що знаходяться абсолютно в різних точках земної кулі. 

Класичне розуміння телефонних переговорів поступається своїм місцем 

універсальності і надійності, оскільки в якості проміжних комутатори станцій і 

інших аналогових пристроїв використовується увесь простір мережі Інтернет з 

множиною "розвилок" і "обхідних шляхів", що будує саму глобальну мережу. 

Підсумок один - завжди якісний і стабільний зв'язок у будь-якій частині світу. 

Одночасно з цим тарифи IP-телефонії дозволяють добитися істотної економії 

грошових коштів в порівнянні з класичними системами телефонних мереж. 

Причиною тому являється все та ж глобальна мережа Інтернет, ресурси якої 

дозволяють обмінюватися будь-якою інформацією незалежно від її формату.  

Проте, так або інакше, підключення IP-телефонії вимагає наявності 

спеціалізованого устаткування, яке ще зовсім нещодавно не було поширеним і 

загальнодоступним. Саме так ip АТС сталі доступні і популярні в усіх без 

виключення західних країнах і, не зменшуючи своїх оборотів, плавно перетікають 

на вітчизняний ринок, де їх популярність продовжує рости. Але все-таки, будучи 

досить складною і високоінтелектуальною технологією, подібний засіб зв'язку і 

усе супутнє устаткування потребують професійної установки і налаштування. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ 

 

1.1.  Обгрунтування вибору технології для організації зв’язку. 

Від надійності і якості зв'язку часто залежить будь-яка підприємницька 

діяльність. Комунікації є основним середовищем передачі інформації у сучасному 

діловому світі. У більшості державних, а також приватних компаній існує 

розвинена мережа географічно рознесених філій і для організації постійної 

взаємодії вони використовують комутовані мережі телекомунікацій загального 

користування. При цьому вони оплачують послуги міжміських каналів зв'язки, 

вартість яких залежить від тривалості розмови і відстані між офісами, що істотно 

позначається на бюджеті компанії. Це тісно пов'язано із створенням 

інформаційної інфраструктури і транспортного середовища, що дозволяє 

оперативно отримувати, обробляти і аналізувати інформацію, що цікавить. Для 

різних компаній ефективність і надійність роботи у своїй сфері діяльності багато в 

чому залежить від правильного визначення, вибору і застосування тієї або іншої 

технології передачі інформації, конкретного устаткування і його конфігурації. 

Одне з найбільш складних питань - це яка потрібна інформаційна система, яка 

задовольнить потреби компанії, а також кожного співробітника відповідно до 

його посадових обов'язків. Як побудувати інформаційну систему, яке потрібне 

устаткування, яке програмне забезпечення і якими засобами здійснити 

впровадження системи? Основним чинником в сучасній комерції є оперативність 

отримання, обробки, аналізу і передачі інформації про ринки збуту, потреб і 

попит населення на продукцію, що реалізовується, про наявність в цій сфері 

конкурентів, що в цілому дозволяє на основі аналізу своєчасно захопити лідерство 

і стати основним постачальником продукції. Разом з цим одним з основних 

критеріїв являється економічна ефективність пропонованого рішення і її 



6 

 

подальша модернізація, з використанням діючого устаткування. 

Нині IP-телефонія займає досить міцне положення на ринку технологічних 

засобів реалізації телефонного зв'язку. Технологія IP-телефонії дозволить при 

збереженні первинних інвестицій в інфраструктуру мереж зв'язку і технологій 

роботи співробітників, добитися істотного зниження витрат на послуги зв'язку з 

переходом на єдину вартість хвилини розмови корпоративних абонентів, 

збільшити доступність сервісів абонентам за рахунок множинних альтернативних 

маршрутів. IP- мережі різних типів є нині ядром злиття (конвергенції) різних 

телекомунікаційних і інформаційних технологій. Стрімкий розвиток мережевих 

сервісів, грунтованих на доставці пакетів засобами протоколу IP, істотно вплинув 

на розробку стандартів і протоколів, що дозволяють передавати голосовий трафік 

через загальнодоступні мережі передачі даних. 

Ідея використання існуючої інфраструктури IP- мереж для передачі 

телефонного трафіку з'явилася досить давно. Проте сам характер глобальних 

мереж принципово не гарантував прийнятній швидкості передачі пакетів, а також 

втрати пакетів, що мають місце, в мережі і їх затримки, є критичними для 

передачі голосового трафіку. Під IP-телефонією на даний момент розуміється 

передача голосового трафіку через загальні мережі передачі даних. Хоча така 

передача технічно цілком осуществима, в процесі її реалізації перед виробниками 

виникли деякі складнощі, а саме:  

•  голосовий трафік, як і будь-який інший трафік, що вимагає доставки в 

режимі реального часу, украй чутливий до затримок. 

Оскільки втрати пакетів при їх передачі через глобальну мережу, як правило, 

носять вибуховий характер - втрачаються пачками, те забезпечення рівномірності 

прийому і передачі голосових пакетів є досить серйозною проблемою;  

• для гарантованої доставки пакетів в мережі використовуються протоколи 
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резервування смуги пропускання (наприклад, RSVP), проте говорити про 

їх застосування в масштабах усієї мережі доки не можна (не дозволяє 

устаткування); 

• необхідність інтеграції з існуючою телефонною мережею передбачає 

наявність шлюзів, що служать облаштуваннями сполучення і конвертації 

сигналізацій, що використовуються на телефонних станціях (наприклад, 

ОКС- 7). Для відповідної роботи пристроїв, що займаються передачею 

аудіо- і відеотрафіку, застосовують декілька схем роботи, які 

використовують різні рекомендації і стеки протоколів. Найбільш 

поширеними є специфікації Н.323, SIP, специфікації MGCP, специфікації 

Megaco/H.248 і нові рекомендації TYPHON (1,2), що розробляються в 

даний момент. 
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1.2. Опис мережі VoIP 

VoIP (англ. Voice over IP; IP-телефонія) - система зв'язку, що забезпечує 

передачу мовного сигналу по мережі Інтернет або по будь-кому іншим IP- 

мережам. Сигнал по каналу зв'язку передається в цифровому виді і, як правило, 

перед передачею перетворюється (стискається) з тим, щоб видалити надмірність. 

Голосова і відеозв'язок за допомогою комп'ютерних мереж став популярним у 

всьому світі з початку XXI століття і нині широко використовується як 

приватними користувачами, так і в корпоративному секторі. Застосування систем 

IP-телефонії дозволяє компаніям-операторам зв'язку значно понизити вартість 

дзвінків (особливо міжнародних) і інтегрувати телефонію з сервісами Інтернету, 

надавати інтелектуальні послуги. 

Технологія VoIP реалізує завдання і рішення, які за допомогою технології PSTN 

(Public Switched Telephone Network - Публічна Комутована Телефонна Мережа 

(ТфОП)) реалізувати буде важчий, або дорожче.  

Приклади:  

- можливість передавати більше за один телефонний дзвінок у рамках 

високошвидкісного телефонного підключення, тому технологія VoIP 

використовується як простий спосіб для додавання додаткової телефонної лінії 

будинку або в офісі; - безпечні дзвінки, із стандартизованным протоколом (такі як 

SRTP), більшість труднощів для включення безпечних телефонних з'єднань по 

традиційних телефонних лініях, такі як оцифрування сигналу, передача 

цифрового сигналу, вже вирішені у рамках технології VoIP, необхідно лише 

зробити шифрування сигналу і його ідентифікацію для існуючого потоку даних. 

- незалежність від місцерозташуванні, треба тільки інтернет-з'єднання для 
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підключення до провайдера VoIP. Наприклад, оператори центру дзвінків за 

допомогою VoIP- телефонів можуть працювати з будь-якого офісу, де є в 

наявності ефективне швидке і стабільне інтернет-підключення;  

- доступна інтеграція з іншими через інтернет, включаючи відеодзвінок, обмін 

повідомленнями і даними під час розмови, аудіоконференції, управління 

адресною книгою і отримання інформації про те, чи доступні для дзвінка інші 

абоненти;  

- додаткові телефонні властивості такі як маршрутизація дзвінка, спливаючі 

вікна, альтернативний GSM- роумінг і впровадження IVR - легше і дешевше 

впровадити і інтегрувати. Той факт, що телефонний дзвінок знаходиться в тій же 

самій мережі передачі даних, що і персональний комп'ютер користувача, 

відкриває шлях до багатьох нових можливостей. 

Для передачі голосу по IP- мережі, людський голос оцифровується (АЦП) за 

допомогою імпульсно-кодової модуляції, стискається (кодується) і розбивається 

на пакети. На приймаючій стороні, відбувається зворотна процедура  

- дані витягаються з пакетів, декодуватимуться і перетворяться назад в 

аналоговий сигнал (ЦАП). Кодування вносить додаткову затримку близько 15-45 

мс, що виникає з наступних причин: - використання буфера для накопичення 

сигналу і обліку статистики подальших відліків (алгоритмічна затримка);  

- математичні перетворення, що виконуються над мовним сигналом, вимагають 

процесорного часу (обчислювальна затримка). Подібна затримка з'являється і при 

декодуванні мови на іншій стороні. Затримку кодека необхідно враховувати при 

розрахунку наскрізних затримок (см вищий). 

Крім того, складні алгоритми кодування/декодування вимагають серйозніших 

витрат обчислювальних ресурсів системи. Проведений в різних дослідницьких 

групах аналіз якості передачі мовних даних через Інтернет показує, що основним 
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джерелом виникнення спотворень, зниження якості і розбірливості синтезованої 

мови являється переривання потоку мовних даних, викликане : - втратами пакетів 

при передачі по мережі зв'язку; - перевищенням допустимого часу доставки 

пакету з мовними даними. Це вимагає рішення задачі оптимізації затримок в 

мережі і створення алгоритмів компресії мови, стійких до втрат пакетів 

(відновлення втрачених пакетів). 

1.3 Рівні архітектури IP-телефонії та характеристика стандартів в області IP-

телефонії 

Для кодування даних, використовуються кодеки. Вживані алгоритми 

стискування голосу при передачі по IP- мережі досить різноманітні. Деякі 

практично не стискають голос, залишаючи його на ‘ імпульсно-кодової модуляції 

(тобто 64 кілобіт в секунду), інші кодеки дозволяють стискати цифровий 

голосовий потік в 8 і більше разів за рахунок ефективних алгоритмів кодування. 

Існує немало хороших вільних кодеків, використання яких не вимагає 

ліцензування. Для інших же вимагається досягнення відповідної ліцензійної 

сертифікації між виробником устаткування (програмного забезпечення) і 

авторами методу стискування. 

Відкриті: 

- GSM 

- G.711 μ-law 

- G.711 a-Law 

- G.722 

- G.726 

- Speex 

- iLBC  

Пропрієтарні: 

- G.729 
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- G.729A 

- G.723 

 

 

Таблиця 1.1 -  Порівняльна характеристика VoIP-кодеків 

Кодек Корисн

е 

навантаж

ення 

пакету, 

байт 

Швидкіс

ть 

передачі, 

кбіт/с 

Алгоритмічн

а 

затримка, 

мілісекунд 

Займаний потік, 

кбіт/с 

IP-

пакети 

Ethernet

-фрейми 

G.711 160 64 20 64.8 80 

G.723.1(6.

3) 

24 6.3 37.5 6.9 17.1 

G.723.1(5.

3) 

20 5.3 37.5 5.9 16 

G.726-32 160 32 20 32.8 42.7 

G.726-24 160 24 20 24.8 34.7 

G.726-16 160 16 20 16.8 26.7 

G.729(8) 20 8 25 8.8 18.7 

G.729 (6.4) 16 6.4 25 7.2 17.1 

 

У цьому проекті, для хорошої передачі звукових сигналів, 

використовуватимуться кодеки G.711 і G.729.  

G.711 - це ITU - T стандарт для аудіо компандування. В основному 

використовується в телефонії. Уперше був представлений в 1972 році.  

G.711 - стандарт для представлення 8-ми бітовій компресії PCM голосу з 
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частотою дискретизації 8000 кадрів/секунду і 8 bit/кадр. Таким чином, G.711 

кодек створює потік 64 kbit/s - ОЦК (Основний цифровий канал).  

G.729 - вузькосмуговий мовний кодек, який застосовується для ефективного 

цифрового представлення вузькосмугової телефонної мови (сигналу телефонної 

якості). Така мова характеризується смугою між 300 і 3400 Гц і може бути 

оцифрована з частотою дискретизації 8 кГц. У ідеалі мовний кодек повинен 

представляти мову такою розрядністю, яка тільки можлива. В цьому випадку 

відновлена мова точно відповідатиме оригіналу. На практиці доводиться вибирати 

розрядність кодека і миритися з деякою погрішністю квантування. 

G.729 - широко використовуваний тип кодека, швидкість 8 Кбит/с. Згідно 

теорії, мовний сигнал тривалістю в одну секунду можна повністю описати (тобто 

оцифрувати, передати або зберегти в цифровому виді і потім відновити в 

початковий сигнал за цифровим уявленням) цифровим потоком 60 байт/сек. Ідея 

оцифровувати і передавати (чи зберігати) в цифровому виді не сам сигнал, а його 

параметр (кількість переходів через нуль, спектральні характеристики та ін.), щоб 

потім за цими параметрами вибирати модель голосового тракту і синтезувати 

початковий сигнал, лежить в основа "вокодеров" (VOice CODER) або 

"синтезуючий кодек". 

Для усіх типів кодеків справедливо правило: чим менше щільності цифрового 

потоку, тим більше відновлений сигнал відрізняється від оригіналу. Проте 

відновлений сигнал гібридних кодеків має цілком високі характеристики, 

відновлюється тембр мовного сигналу, його динамічні характеристики, іншими 

словами, його "впізнанність" і "розпізнаваність". Алгоритм грунтований на моделі 

кодування з використанням лінійного пророцтва зі збудженням по кодовій книзі 

алгебри (CELP- модель). Кодер оперує з кадрами мовного сигналу завдовжки 10 

мс, що дискретизують з частотою 8 КГц, що відповідає 80-ти 16-бітовим відлікам 

в лінійному законі. Для кожного кадру робиться аналіз мовного сигналу і 
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виділяються параметри моделі (коефіцієнти фільтру лінійного пророцтва, індекси 

і коефіцієнти посилення в адаптивній і фіксованій кодових книгах). Далі ці 

параметри кодуються і передаються в канал. 

У декодері бітова посилка використовується для відновлення параметрів 

сигналу збудження і коефіцієнтів синтезуючого фільтру. Мова відновлюється 

шляхом пропускання сигналу збудження через короткочасний синтезуючий 

фільтр. Синтезуючий фільтр має полюсну передатну функцію 10-го порядку. Для 

роботи синтезатора основного тону використовується адаптивна кодова книга. 

Згодом мова покращується адаптивною постфільтрацією. 

У разі втрати передаваної кодером бітової посилки, початкові дані для мовного 

синтезатора виходять інтерполяцією даних з попередніх "хороших" кадрів, але 

при цьому енергія інтерпольованого мовного сигналу поступово зменшується, що 

не створює особливого дискомфорту у слухача. Вокодер обробляє кадри мовних 

сигналів завдовжки 10 мс. Додатково існує затримка завдовжки 5 мс (look - ahead 

buffer), що в сумі виливається в алгоритмічну затримку 15 мс ("10+5"). Затримки 

мовного сигналу в практичному додатку цього алгоритму також визначаються 

часом, що витрачається на : - процеси кодування і декодування; - передачу по 

каналу; - мультиплексування при комбінуванні аудіоданих з іншими видами 

даних. Основними перевагами IP- телефонії є зниження вимог до смуги 

пропускання, що забезпечується обліком статистичних характеристик мовного 

трафіку : - блокуванням передачі пауз (діалогових, складових, смислових та ін.), 

які можуть складати до 40-50 % часу зайняття каналу передачі; - високою 

надмірністю мовного сигналу і його стискуванням (без втрати якості при 

відновленні) до рівня 20-40 % початкового сигналу. 

У той же час для VoIP критичні затримки пакетів в мережі, хоча технологія має 

деяку толерантність (стійкістю) до втрат окремих пакетів. Так, втрата до 5 % 

пакетів не призводить до погіршення розбірливості мови. При передачі 
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телефонного трафіку за технологією VoIP повинні враховуватися жорсткі вимоги 

стандарту ISO 9000 до якості послуг, що характеризують: - якість встановлення 

з'єднання, визначувана в основному швидкістю встановлення з'єднання; - якість 

з'єднання, показником якого є наскрізні (сприймані користувачем) затримки і 

якість сприйманої мови. Загальна прийнятна затримка за стандартом - не більше 

250 мілісекунд. Причини затримок в передачі голосових даних по мережі IP, 

великою мірою пов'язані з особливостями транспорту пакетів. Протокол TCP 

забезпечує контроль доставки пакетів, проте досить повільний і тому не 

використовується для передачі голосу. 

UDP швидко відправляє пакети, проте відновлення втрачених даних не 

гарантується, що призводить до втрачених частин розмови при відновленні 

(зворотному перетворенні) звуку. Будь-яке VoIP з'єднання має цілий ряд 

параметрів, загальноприйнятих як точні показники оцінки якості з'єднання. Крім 

того більшість існуючих операторів IP- телефонії при наданні послуг дозволяють 

навіть вибирати вузол через який пройде дзвінок не лише керуючись ціною, але і 

додатковим статистичними параметрами, що характеризують якість зв'язку : 

ASR/ABR - відношення кількості обслужених дзвінків до числа спроб подзвонити 

у відсотках. Характеризує найкращий дозвон. ACD - середня тривалість дзвінків 

через вузол на цей напрям; % - відсоток дзвінків, що відбулися, з тривалістю 

менше 30 секунд. Характеризує найбільш стійкий зв'язок під час розмови. 

Іноді операторами зв'язку для оцінки напряму застосовуються і інші 

статистичні параметри: эрланг, посленаборная затримка (PDD), відсоток втрати 

пакетів (QoS), максимальне наростання викликів в секунду (Calls per seconds, 

CPS). 
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2.1 Аналіз поточного стану та задачі проекту 

Об’єктом дипломного проекту являється  підприємство, що містить в собі дві 

філії та головний офіс. 

Очевидно, що між офісами повинен існувати постійний телефонний зв’язок в 

якості якого виступає традиційна телефонна мережа загального користування, 

яка в свою чергу представлена послугами телефонних операторів зв’язку. 

У головному офісі і філіях підприємства  встановлено телекомунікаційне 

устаткування, автоматичні телефонні станції (АТС) для здійснення 

внутрішнього і зовнішнього зв'язку. Ці станції багаторазово спрощують роботу 

персоналу офісу. У головному офісі встановлена станція АТС Nortel Meridian 1 

Option 11С, у філії #1 встановлена АТС Alcatel - Lucent OmniPCX Enterprise, у 

філії #2  - АТС Panasonic KX - TA308. Загальна схема корпоративної 

телефонної мережі зображена на малюнку 2.1. 

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ І ЗАДАЧ ПРОЕКТУ, ВИБІР IP-

АТС ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ 
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Оператор

Зв язку

Головний 

офіс

Філія 

  
ATC 

Nortel Meridian 11c

Філія   

АТС Alcatel-Lucent 

OmniPCX Enterprise

АТС Panasonic KX-

TA308

 

Малюнок 2.1   Загальна схема корпоративної телефонної мережі
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АТС Nortel Meridian 1 Option 11С підходить як  для підприємств з єдиним 

офісом так і для підприємств з філіями. Ця система забезпечує високу 

продуктивність і можливість зростання разом із зростанням розмірів 

підприємства і різноманітності його завдань. Для випадку філій, вона повністю 

задовольняє вимогам як простоти в користуванні, так і компактності, 

забезпечуючи можливість об'єднання в мережу декількох пунктів. Nortel 

Meridian Option 11c забезпечує функції і можливості великих АТС і при цьому є 

естетично привабливою і компактною. 

 

Малюнок 2.2. АТС Nortel Meridian 1 Option 11С 
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Малюнок 2.3. Nortel Meridian 1 Option 11С вид з середини 

 

Таблиця 2.1 – Основні характеристики АТС Nortel Meridian 1 Option 11С 

Тип живлення змінний струм 

Максимальное к-сть портів 800 

К-сть центральних процесорів 1 (Motorolla 68040 32 bit) 

Вхідна напруга 240V AC 

К-сть тайм-слотів 960 

К-сть викликів/год 20000 

К-сть учасників конференції До 64 

ПО Х.11, Версія 24 і вище 

Охолодження Конвекційне 

Тип накопичувача Програмний картридж/Флеш 

Габарити 559 * 635 * 305 мм 

Робочі вимоги эксплуатации 15-300С, влажность 20-55% 

Вага базового блоку 31.8 кг 
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 АТС Alcatel - Lucent OmniPCX Enterprise є ефективною новітньою 

комутаційною системою. Надаючи новаторські рішення для сучасних 

комерційних потреб, система Alcatel OmniPCX Enterprise спрощує і оптимізує 

завантаження кожного співробітника організації впродовж усього робочого 

часу. Цей результат досягається наданням комплексу послуг і рішень, 

орієнтованих на усі потреби підприємства.. OmniPCX Enterprise підтримує 

повний набір телефонних послуг, необхідних для сучасного цифрового бізнес-

зв'язку, такі як:  

- OmniTouch (Центр обробки викликів),  

- My Instant Communicator (Програмний телефон) 

- 4760 Network Management (Управління, тарифікація і статистика), 

- підтримує сучасні протоколи передачі даних H.323, SIP.  

-  працює  із зовнішніми LDAP довідниками. 

 

Малюнок 2.4. АТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 
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Система Alcatel - Lucent OmniPCX Enterprise орієнтована на користувача, 

працюючого як індивідуально, так і в колективі. Зручність користування 

цифровими і IP телефонам підвищує персональну і групову продуктивність 

праці. Їх доповнює цілий набір телефонних застосувань на основі ПК, які 

спрощують організацію корпоративної системи зв'язку. Alcatel-Lucent 

OmniPCX Enterprise має вбудовану підтримку таких голосових функцій, як 

мовні підказки, автоматичний оператор, мовна пошта, многосоторонняя 

конференц зв'язок (до декількох 29-сторонніх конференцій) і так далі. 

 

АТС Panasonic KX - TA308 є серією гібридних офісних телефонних станцій. 

Panasonic KX - TA308 місткістю 3 міських і 8 внутрішніх ліній може бути 

розширена до 6 міських і 24 внутрішніх ліній. Функції офісної АТС Panasonic 

KX-TA308:  

 

 

Малюнок 2.5. АТС Panasonic KX-TA308 
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У цих станцій блочно-модульна конструкція, що значно полегшує роботу 

користувачам. Системний блок телефонної станції KX - TA308 розрахований на 

ті, що 3, що входять і 8 внутрішніх ліній. За допомогою двох плат розширення 

Ви можете додати ті, що ще 3, що входять і 16 внутрішніх ліній, отримавши 

станцію 6/24. Зараз модель є застарілою. 

З розвитком нових технологій має сенс розглянути систему зв'язку, передачу 

мовного сигналу, що забезпечує, по мережі Інтернет або по будь-кому іншим 

IP- мережам, для істотного зменшення витрат на міжміські і міжнародні 

дзвінки. 

Задачі проекту: 

Завданням проекту є впровадження VoIP мережі на базі IP - PBX Asterisk між 

філіями та головним офісом, а також проведення розрахунків, щодо 

можливостей запропонованої IP-мережі. Ця VoIP мережа повинна здійснювати 

наступні функції:  

▪    об'єднати філії компанії в єдину корпоративну телефонну мережу;  

▪    мінімізувати витрати компанії на здійснення міжміських дзвінків; 

▪   відеодзвінки;  

▪   аудіоконференції;  

▪   використання альтернативних маршрутів, через операторів зв'язку, 

при виході з ладу корпоративної VoIP мережі. 
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2.2 Вибір IP-АТС для розробки мережі 

IP - PBX (IP- АТС) скорочення від PBX - Private Branch Exchange (УАТС) - 

установська телефонна станція на основі міжмережевого протоколу IP. Як і 

звичайна УАТС, IP - PBX покликана виконувати ті ж і інші функції. Оскільки 

майже усі функції реалізовані через програмне забезпечення, то в IP PBX легко 

нарощувати функціонал, модернізувати їх, виправляти помилки. IP - PBX є 

програмою на звичайному комп'ютері або спеціалізованим програмно-

апаратним комплексом які забезпечують обробку і розподіл телефонних розмов 

між абонентами, що підключаються по будь-якій IP- мережі, у тому числі по 

локальній мережі або через інтернет. 

Існують як комерційні IP - PBX так і рішення, грунтовані на програмному 

забезпеченні з відкритим кодом. Найбільш яскравим революційним прикладом 

ПЗ для PBX є Asterisk - Open Source- проект компанії Digium. Комерційні 

рішення пропонуються багатьма відомими вендорами: AddPac, Alcatel, Avaya, 

Cisco, Nortel, Panasonic і іншими. 

Основні  функції IP-PBX: 

• Auto Attendant — автосекретар 

• Call Blocking — блокування звінків; 

• Call Detail Records — запис з’єднань в CDR файл або в базу даних; 

• Call Forwarding — автоматичне перенаправлення на другий номер; 

• Call Pick-up — перехват дзвінка; 

• Call Queuing — постановка дзвінків в чергу; 

• Call Transfer — перевод дзвінка; 

• Call Waiting — режим очікування для другого дзвінка, якщо лінія 

зайнята; 

• Caller ID — визначення номера; 

• Conferencing — конференцзв’язок; 
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• Conversation Recording — запис розмов; 

• Interactive Voice Response (IVR) — система інтерактивних голосових 

меню; 

• Music On Hold — музика в режимі очікування; 

• Protocol Bridging — функція, дозволяє проводити перетворення данних 

в мережах між різними протоколами; 

• Voicemail System — голосова пошта. 

 

Варіанти підключення телефонних ліній до IP- АТС : 

➢  звичайний міський телефон - через VoIP- шлюз з FXO- портами, 

кількість портів дорівнює кількості ліній; 

➢ цифрові потоки Е1 (ISDN PRI) 

➢ через цифрові VoIP- шлюзи або плати з портами E1; 

➢ міські номери через мережу Інтернет - безпосередньо до IP- АТС; 

➢ GSM- номера мобільних операторів - через VoIP 

➢ GSM- шлюз або через звичайний GSM- шлюз і VoIP- шлюз з портами 

FXO;  

➢ CDMA- номера через VoIP - CDMA- шлюз або через стаціонарний 

CDMA- телефон і VoIP- шлюз з портами FXO; 

➢ отримав дзвінків на облікові записи в системі Skype  

➢ через програмний Skype- шлюз дзвінок потрапить на будь-якого 

внутрішнього абонента Вашій IP- АТС;  

➢  дзвінок з сайту - безпосередньо до IP- АТС. 

Причому усі вищеперелічені канали можуть використовуватися як для 

зв'язку, що входить, так і для витікаючої, що дозволяє знижувати витрати на 

телефонний зв'язок. Усі телефонні дзвінки, незалежно від способу їх вступу в 

систему, потрапляють на IP- АТС, далі обробляються за певними правилами і 

розподіляються між операторами або абонентами. 
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2.3 Asterisk 

Asterisk IP - PBX - вільне рішення комп'ютерної телефонії з відкритим 

початковим кодом від компанії Digium, спочатку розроблене Марком 

Спенсером. Додаток працює на операційних системах Linux, FreeBSD і Solaris. 

Ім'я проекту пішло від назви символу "*"  (зірочка, астериск). 

 

 

 

Малюнок 2.6 Логотип проекта Asterisk 

 

Asterisk в комплексі з необхідним устаткуванням має усі можливості 

класичної АТС, підтримує безліч VoIP протоколів і надає багаті функції 

управління дзвінками: 

 

➢  голосовую почту; 

➢  конференции; 

➢  интерактивное голосовое меню (IVR); 

➢  центр обработки вызовов (постановка звонков в очередь и 

распределение их по агентам используя различные алгоритмы); 

➢  запись (CDR); 
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Для створення додаткової функціональності можна скористатися власною 

мовою Asterisk для написання плану нумерації, написавши модуль на мові C, 

або скориставшись AGI - гнучким і універсальним інтерфейсом для інтеграції із 

зовнішніми системами обробки даних. Модулі, що виконується через AGI, 

можуть бути написані на будь-якій мові програмування. Asterisk поширюється 

на умовах подвійної ліцензії, завдяки якій одночасно з основним кодом, 

поширюваним за відкритою ліцензією GNU GPL, можливе створення закритих 

модулів, що містять код, що ліцензується : наприклад, модуль для підтримки 

кодека G.729. 

Завдяки вільній ліцензії Asterisk активно розвивається і підтримується 

тисячами людей з усієї планети. Впродовж останніх двох років ринок Asterisk- 

додатків активно розвиваються в США і вже зайняли міцне місце на ринку IT- 

технологій (більше 1000 компаній, центри підтримки, online- консультації). У 

Росію цей продукт потрапив пізніше, але інтерес російського споживача росте, і 

в першу чергу, завдяки відкритості системи. Багато компаній застосовують 

Asterisk у своїх серійних VoIP- пристроях, наприклад компанії Linksys, Nateks. 

Марк Спенсер, творець програми, заснував компанію Linux Support Services 

(сервіс по підтримці Линукса). Спенсер хотів організувати 24-годинну службу 

голосової підтримки, проте початковий бюджет компанії в $4000 не дозволяв 

придбати украй дорогі системи Call- центрів. У 2001 у зв'язку з кризою дот-

комов у Linux Support Services почалися проблеми, і Спенсер почав думати, що 

розробка програмної АТС з відкритими початковими текстами може виявитися 

цікавіше, ніж підтримка користувачів Linux взагалі. Джим Диксон з Zapata 

Telephony запропонував бізнес-модель для Asterisk. Тоді ж і помінялася назва 

компанії - з Linux Support Services на Digium. 

Asterisk може працювати як з аналоговими лініями (FXO/FXS модулі), так і 

цифровими (ISDN BRI і PRI - потоки Т1/E1). За допомогою певних 

комп'ютерних плат (найбільш відомими виробниками яких є Digium, Sangoma, 
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OpenVox, Rhino, AudioCodes) Asterisk можна підключити до високопропускних 

ліній Т1/E1, які дозволяють працювати паралельно з десятками і сотнями 

телефонних з'єднань. FXO/FXS модулі - це назви портів, до яких 

підключаються аналогові телефонні лінії ТФОП (також відомі під назвою 

"телефонні мережі загального користування"). 

Інтерфейс FXS - порт, який дає можливість підключення абонента до 

аналогової телефонної лінії. Іншими словами "розетка в стіні" видає сигнал 

станції, забезпечує батарейне живлення лінії і напругу, необхідну для дзвінка. 

Інтерфейс FXO - роз'їм, в який включається аналогова телефонна лінія. Це 

роз'їм на телефонному або факсимільному апараті або роз'їм / роз'єми на 

аналоговій МІНІ-АТС. Такий порт має індикацію стану трубка знята / трубка на 

телефоні (замикання ланцюга). Оскільки порти (роз'єми) є частиною 

облаштування, наприклад, телефону або факсу, такий пристрій часто називають 

"облаштуванням FXO" або "аналоговим пристроєм". 

Шлюз FXO. Для підключення аналогових телефонних ліній до IP МИНИ-

АТС потрібний шлюз FXO. Це дозволяє підключити порт FXS до порту FXO, 

наявного на шлюзі, який перетворить сигнал аналогової телефонної лінії у 

виклик VOIP. Шлюз FXS використовується для підключення одній або більше 

традиційних аналогових МІНІ-АТС до VOIP МИНИ-АТС або провайдерові. 

Шлюз FXS потрібний для з'єднання портів FXO (які зазвичай з'єднуються з 

телефонною компанією) з Інтернетом або VOIP МІНІ-АТС. Підтримуються 

наступні протоколи: 

▪  SIP; 

▪  H.323; 

▪  IAX2; 

▪  MGCP; 

▪  Skinny/SCCP; 

▪  XMPP (Google Talk); 
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▪  UNIStim; 

▪  Skype через коммерческий канал. 

Можливо транслювати текст і відеосигнали (наприклад, використати 

відеофон). Крім того, реалізована робота з іншими комп'ютерними 

протоколами: - DUNDi - протокол, також розроблений Digium; - OSP; - T.38, 

підтримується передача факсів. Підтримка широкого спектру устаткування і 

комп'ютерних протоколів дозволяє організовувати величезну кількість 

сценаріїв взаємодії мереж, отримання і обробки інформації. 

  

2.4 Nortel Communication server 1000E 

Nortel Communication Server 1000e - повнофункціональна розподілена 

система IP- телефонії, яка забезпечує переваги мережевої конвергенції і 

колективної взаємодії, і може служити основою для уніфікації комунікаційних 

систем підприємства. Ця станція - відмінно масштабована комунікаційна 

платформа, здатна рости і розвиватися у міру зростання потреб вашого 

підприємства. Прагнучи утілити в платформі Communication Server 1000e 

традицій і передовий досвід компанії Nortel в області побудови телефонних 

систем операторського класу, розробники наділили її усіма необхідними 

механізмами забезпечення безпеки і відмовостійкості, що гарантують надійний 

захист вашої мережі, трафіку і користувачів 

 

Рисунок 2.7 Логотип компании Nortel 

 



28 

 

Будучи переважно програмно-реалізованим рішенням, платформа Nortel 

Communication Sever 1000e складається з трьох основних елементів:  

- Сервер обробки викликів - Communication Server 1000e Call Server - 

відповідає за управління процесами встановлення і підтримки з'єднань, 

контролює системне програмне забезпечення, підтримує до 22 з половиною 

тисяч клієнтських пристроїв і дозволяє реалізувати різний схема географічний 

резервування, забезпечуючи, таким чином, безперебійний робота підприємство. 

- Сервери IP- сигналізації і маршрутизації мережевого трафіку - IP Signaling and 

Network Routing Servers - відповідають за важливі функції управління IP- 

викликами, такі як реєстрація IP- терміналів і кінцевих точок, перетворення IP- 

адрес і управління смугою пропускання. Вони забезпечують оптимізацію 

мережевого плану нумерації і спрощують адміністрування і масштабування 

мереж, що розгортаються на базі облаштувань Communication Server 1000. 

- Шлюзи корпоративної мережі - Enterprise Media Gateways - забезпечують 

повний набір аналогових і цифрових інтерфейсів абонентських і сполучних 

ліній для підключення до локальних і глобальних мереж.  

Платформа Nortel Communication Server 1000e має дві модифікації - із 

звичайним (Standard Availability [SA]) і підвищеним (High Availability [HA]) 

рівнем відмовостійкості - і може поставлятися в самих різних комплектаціях. 

Так до її складу можуть входити інтегровані апаратні засоби, призначені для 

реалізації функцій обробки викликів (Call Server) IP- сигналізації (IP Signaling) і 

маршрутизації мережевого трафіку (Network Routing). В якості альтернативи 

IP- сигналізація і мережева маршрутизація можуть бути організовані на базі 

готового комерційного (COTS) серверного устаткування при цьому також буде 

забезпечена повна підтримка усіх передбачених функцій і можливостей, 

включаючи всілякі схеми резервування. 
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Платформа Nortel Communication Server 1000e підтримує широкий спектр 

критично важливих бізнес-застосувань, включаючи універсальні системи 

обміну повідомленнями (Unified Messaging), веб-застосування для контактних 

центрів, мультимедійні сервіси на базі протоколу SIP, платформу Microsoft Live 

Communications Server і більше 750 найсучасніших функцій телефонного 

зв'язку, кожна з яких покликана сприяти конкурентоспроможності вашого 

підприємства. 

 

 

 

Рисунок 2.8 Nortel Communication Server 1000E 

 

Широкі можливості, багатий функціонал і еволюційна гнучкість платформи 

Nortel Communication Server 1000e - надійна основа для формування 

відмовостійкого, захищеного уніфікованого комунікаційного середовища. 

Зразкова вартість цього устаткування складає близько 1 млн. грн. 

 



30 

 

2.5 АТС Alcatel 

Підхід Alcatel до створення IP- АТС типовий для виробника зі світу 

традиційної телефонії. Він полягає в обережній поетапній інтеграції 

традиційних МІНІ-АТС з інфраструктурою IP з метою забезпечити взаємодію з 

SIP- устрой-ствами. SIP- додаткам відводиться в основному роль забезпечення 

голосовими сервісами видалених і мобільних користувачів, а також невеликих 

філій або нових офісів. 

Для корпоративних клієнтів в якості першого кроку пропонується установка 

шлюзів VoIP. Наступним етапом є додавання до АТС функцій SIP proxy, щоб 

підключити користувачів SIP до корпоративної телефонної мережі. На цьому 

етапі необхідно забезпечити двосторонню конвертацію між URI, 

використовуваними SIP- пристроями і телефонними номерами. SIP- пристроям 

призначаються телефонні номери, і вони як би стають частиною традиційної 

міні АТС. Для сполучення з IP- інфраструктурою була розроблена платформа 

Alcatel OmniPCX Enterprise IP Communications. Це сервер під управлінням ОС 

Linux з інтегрованими функціями SIP proxy і шлюзу VoIP. Сервер дозволяє 

призначати SIP- пристроям телефонні номери і робити їх частиною номерного 

плану підприємства. 

Для сполучення з IP- інфраструктурою була розроблена платформа Alcatel 

OmniPCX Enterprise IP Communications. Це сервер під управлінням ОС Linux з 

інтегрованими функціями SIP proxy і шлюзу VoIP. Сервер дозволяє призначати 

SIP- пристроям телефонні номери і робити їх частиною номерного плану 

підприємства. 
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Рисунок 2.9 Логотип компании Alcatel 

 

Користувачі SIP можуть бути поміщені в корпоративну LDAP- директорію, і 

отже, їм можна подзвонити "по імені". З боку ОmniPCX SIP- користувачі 

"видно" як звичайні телефони, і їм можна призначити клас обслуговування, 

включити в систему биллинга і виділити ящик голосової пошти. Виклики з 

традиційних телефонів маршрутизуються на облаштування SIP з 

використанням функції Automatic Route Selection (ARS). Підтримуються SIP- 

облаштування інших виробників. Якщо SIP- пристрою підтримують такі 

розширені функції, як ідентифікація зухвалого або такого, що викликається 

абонента, постановка на утримання, переклад і, переадресація дзвінка і тому 

подібне, шлюз гарантує їх підтримку і з боку OmniPCX Enterprise. З іншого 

боку, для SIP- пристрою забезпечується індикація нового повідомлення 

(message waiting indication), коли для абонента оставляется голосова пошта. 

OmniPCX Enterprise SIP proxy- сервер підтримує паралельні виклики 

одночасно на декілька SIP- пристроїв, що належать одному користувачеві. 

Сервер OmniPCX SIP registrar динамічно оновлює свою базу даних при 

отриманні повідомлення, що користувач підключився до мережі. Завдяки 

підтримці DNS proxy- сервер може встановлювати з'єднання з іншими SIP 

proxy- серверами в цьому ж або інших доменах. Підтримуються транспортні 

протоколи TCP і UDP. Це устаткування вже описувалося в проекті, встановлене 

в місті Алмати. Для передачі інформації по загальній мережі інтернет є не 

безпечним рішенням. Зразкова вартість станції близько 3 млн. тенге.  
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Вивчивши ринок телекомунікаційного устаткування і програмного 

забезпечення, був прийнятий вибір у бік проекту Asterisk, з наступних причин: - 

по-перше, бюджет проекту обмежений, тому основний вибір IP - PBX робиться 

з урахуванням вартості, проект Asterisk є безкоштовним програмним 

забезпеченням з гнучким вибором апаратного рішення для нього; - по-друге, не 

дивлячись на те, що Asterisk є безкоштовним програмним забезпеченням, його 

функціональні можливості абсолютно не поступаються його комерційним 

аналогам. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВИБІР ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

 

Для повноцінної роботи мережі, окрім Asterisk, знадобиться наступне 

устаткування:  

o апаратне забезпечення у вигляді сервера; 

o плата потоку Е1;  

o шлюзи FXS. 

3.1 Сервери 

Сервер (англ. server від to serve - служити) - апаратне забезпечення, виділене 

і/або спеціалізоване для виконання на нім сервісного програмного забезпечення 

(у тому числі серверів тих або інших завдань).  

Сервером називається комп'ютер, виділений з групи персональних 

комп'ютерів (чи робочих станцій) для виконання якого-небудь сервісного 

завдання без безпосередньої участі людини. Сервер і робоча станція можуть 

мати однакову апаратну конфігурацію, оскільки розрізняються лише по участі у 

своїй роботі людини за консоллю.  



33 

 

Деякі сервісні завдання можуть виконуватися на робочій станції паралельно з 

роботою користувача. Таку робочу станцію умовно називають невиділеним 

сервером.  

Консоль (зазвичай - монитор/клавиатура/мышь) і участь людини потрібні 

серверам тільки на стадії первинного налаштування, при апаратно-технічному 

обслуговуванні і управлінні в нештатних ситуаціях (штатно, більшість серверів 

управляються видалено).  

Сервери (і інше устаткування), які вимагається встановлювати на деяке 

стандартне шасі (наприклад, в 19-дюймові стойки і шафи) наводяться до 

стандартних розмірів і забезпечуються необхідними кріпильними елементами. 

Сервери, що не вимагають високої продуктивності і великої кількості 

зовнішніх пристроїв частенько зменшують в розмірах. Часто це зменшення 

супроводжується зменшенням ресурсів.  

У так званому "промисловому виконанні", окрім зменшених розмірів, корпус 

має велику міцність, захищеність від пилу (забезпечений змінними фільтрами), 

вологості і вібрації, а також має дизайн кнопок, що запобігає випадковим 

натисненням. 

Конструктивно апаратні сервери можуть виконуватися в настільному, 

підлоговому, стійковому і стельовому варіантах. Останній варіант забезпечує 

найбільшу щільність розміщення обчислювальних потужностей на одиницю 

площі, а також максимальну масштабованість.  

По ресурсах (частота і кількість процесорів, кількість пам'яті, кількість і 

продуктивність жорстких дисків, продуктивність мережевих адаптерів) сервери 

спеціалізуються в двох протилежних напрямах - нарощуванні ресурсів і їх 

зменшенні. Нарощування ресурсів переслідує метою збільшення місткості 

(наприклад, спеціалізація для файл-сервера) і продуктивності сервера. Коли 
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продуктивність досягає деякої межі, подальше нарощування продовжують 

іншими методами, наприклад, розпаралелюванням завдання між декількома 

серверами. 

Зменшення ресурсів переслідує цілі зменшення розмірів і енергоспоживання 

серверів.  

У цьому проекті пропонується використання серверів IBM System x3250, 

внаслідок того, що, це устаткування підходить по своїм технічним і ціновим 

показником для IP - PBX.  

 

 

 

Малюнок 3.1 Сервер IBM System x3250 

 

Опис: 

- Виробник  -  IBM ; 

- Модель - System x3250 

Основні характеристики приведені в таблиці 3.1 
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Таблиця 3.1 – Основні характеристики IBM System x3250 

Тип сервер / базовой 

производительности 

Корпус монтируемый в шкаф-стойку корпус 

высота в стойке 1U 

Встроенные устройства USB панель 

Процессор 1 x Intel Xeon E3120 (макс. 1) 

- socket 775 

- 3.16 ГГц 

- системная шина: 1333 МГц 

- Wolfdale (2 ядра) 

кэш память: 

- уровень 1 • 64 кБ 

- уровень 2, совместно 

используемый • 6 МБ 

особенности архитектуры: 

- Enhanced Halt State 

- Execute Disable Bit 

- Stop Grant state 

- Streaming SIMD (SSE) 

- Streaming SIMD Extensions 2 

(SSE2) 

- Streaming SIMD Extensions 3 

(SSE3) 

- Streaming SIMD Extensions 4.1 

(SSE4.1) 

- Virtualization Technology 

- технология 64-разрядной 
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адресации памяти (EM64T) 

- технология MMX 

- улучшенная технология SpeedStep 

Материнская плата • Intel 3010 

• 333 МГц (FSB) 

Оперативная память PC6400 DDR2 SDRAM 

• 2 ГБ (макс. 8 ГБ) 

• 4 x 240-конт. DIMM (2 не занято) 

• 800 МГц 

Контроллер устройств хранения RAID контроллер 

• встроен. 

предоставляемый интерфейс: Serial 

Attached SCSI / Serial ATA 

• 2 канала 

уровни RAID: 0, 1 

Жесткие диски 2 Serial ATA 250 Гб 

Оптическое устройство хранения DVD/CD-RW 

• способ установки: внутр. 

• интерфейс: Serial ATA 1.0 

Видео внутр. 

• ATI ES1000 

• PCI 

• 1024 x 768 

• 16 МБ (макс. 16 МБ) DDR SDRAM 

Сеть • сетевой адаптер 

• встроен. 

2 - портовый 

тип сети: 
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- Ethernet • (10 Мбит/сек.) 

- Fast Ethernet • (100 Мбит/сек.) 

- Gigabit Ethernet • (1000 Мбит/сек.) 

Отсеки расширения 2 x 3.5" (hot-swap) (2 не занято)  

 1 (доступ спереди) (занят) 

Слоты 1 x PCI Express x8  

1 x PCI Express x4 

Интерфейсы 1 x последовательный • DB-9M 

(основное устройство)  

 1 x VGA • HD-15F (основное 

устройство)  

 2 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-

45 (основное устройство)  

 2 x USB 2.0 • Тип A (задняя панель)  

 2 x USB 2.0 • Тип A (передняя 

панель) 

Поддерживаемые сетевые стандарты - IEEE 802.3 (Ethernet)  

- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)  

- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) 

Электропитание 1 x блок питания • встроен. • 700 Вт 

• 100 / 240 В (перемен. ток) (макс. 1) 

Размеры, вес 44 x 4.3 x 55.9 см, 12.7 кг 

 

Приблизна ціна – 64 000 грн. 
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3.2 Плата потоку Е1 

Е1 - це цифровий канал передачі даних, що відповідає первинному рівню 

європейського стандарту ієрархії PDH. На відміну від американської T1, E1 має 

30 B- каналів кожен по 64 кбит/сік для голосу або даних і 2 канали для 

сигналізації (30b+D+H) - один для синхронізації крайового устаткування - 

містить кодові синхрослова і биті сигналізації, інший для передачі даних про 

встановлювані з'єднання. Загальна пропускна спроможність E1 = 2048 кбит/c (2 

Мбіт/с).  

Основні робочі характеристики інтерфейсу :  

- номінальна бітова швидкість 2048 кбит/c;  

- схема кодування HDB3 (двуполярная високощільна схема);  

Окремі лінії прийому і передачі :  

- по одному коаксіальному кабелю на прийом і передачу (опір = 75 Ом)  

- по одній симетричній витій парі на прийом і передачу (опір = 120 Ом)  

Плата OpenVox D110P - це високопродуктивний, економічний і гнучкий 

інтерфейс T1, E1 або J1. D110P - це універсальна плата PCI, працююча в 

режимах 3.3 і 5.0 вольт, призначена для перетворення первинних груп T1 (24 

основних цифрових каналу), E1 (32 основних цифрових каналу) або J1 (24 

основних цифрових каналу) в тракт TDM IP - PBX сервера . 
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Малюнок 3.2. Плата потоку Е1 OpenVox D110P 

Ця плата потоку Е1 буде встановлена в місті Астані на сервері Asterisk 

для підключення центрального офісу компанії до корпоративної VoIP 

мережі. Оскільки АТС Nortel Meridian 1, що знаходиться в 

обслуговуванні, Option 11С не підтримує функції VoIP, а апгрейд цієї 

станції до рівня Nortel Communication Sever 1000e дуже дорога 

процедура. 
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3.3 Шлюз FXS 

Інтерфейс FXS - порт, який дає можливість підключення абонента до 

аналогової телефонної лінії. Іншими словами "розетка в стіні" видає 

сигнал станції, забезпечує батарейне живлення лінії і напругу, необхідну 

для дзвінка. 

 

Малюнок 3.3 Шлюз FXS 

Шлюз FXS використовується для підключення одній або більше традиційних 

аналогових МІНІ-АТС до VOIP МІНІ-АТС або провайдерові. Шлюз FXS 

потрібний для з'єднання портів FXO (які зазвичай з'єднуються з телефонною 

компанією) з Інтернетом або VOIP МІНІ-АТС. 

Ці шлюзи будуть використані в місті Філія №2 для підключення аналогових 

телефонів до IP - PBX (Asterisk). Оскільки було прийнято рішення списати 

застарілу АТС Panasonic KX - TA308. 
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3.4 Розрахунок каналу 

 

Основним завданням розрахункової частини цього проекту є, розрахунок 

інтенсивності навантаження, що поступає, і розрахунок необхідної ширини 

каналу для здійснення якісної передачі звукової інформації по корпоративній 

VoIP мережі. Загальна корпоративна мережа складається з 100 абонентів. 

 

Головний офіс: 

 

 Для того, щоб розрахувати інтенсивність навантаження на сервер, нам 

потрібні наступні дані, отримані шляхом статистичного анализу за місяць: 

 

Таблиця 3.2 – Статистика середньої кількості викликів у робочий час 

Час 

дзвінка 

9:

00 

10:

00 

11:

00 

12:

00 

13:

00 

14:

00 

15:

00 

16:

00 

17:

00 

18:

00 

К-сть 

дзвінків 

за 

годину 

4 7 11 19 19 22 16 13 7 4 

 

 Разом виходить, в середньому, навантаження на сервер Asterisk, 

складає 120 викликів в день. Для розрахунку інтенсивності навантаження 

використовуємо формулу: 

TA =  

 

Т - випадкова величина, середня тривалість обслуговування одного виклику, 

вимірювана в одиницях часу.  
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λ - середня частота вступу викликів, вимірювана числом викликів в одиницю 

часу, выз/ч. Є загальною характеристикою випадкового потоку викликів. 

Характеристики навантаження - середню частоту вступу викликів λ, трафік  

А - зазвичай оцінюють для години пік, тобто для годинного інтервалу в 

період найбільшого навантаження системи зв'язку. З таблиці 7.1 розраховуємо 

середню кількість дзвінків в годину : 

рабt

N
=

 

Де N – кількість вхідних і вихідних дзвінків в робочий час, рабt  - час дзвінка.  

         12
10

120
== , викл/г 

 Середня тривалість обслуговування одного виклика (Т) розраховується за 

формулою: 

       освразгкпвпвycтcoрс ttttnttT ++++++= /  

де:  

- рсt = 0,1 с – час реакції системи комутації, визначений як проміжок часу 

від моменту відправки абонентам сигналу  «заняття» на станцію до 

моменту отримення  сигналу «відповіді станції»; 

- cot = 3 с – середній час слухання сигналу “відповідь станції”; 

 

-  n - число знаків в абонентскому номері, тоновий набір одного символу 

складає 0,5 с. Дзвінок з Астаны на міський номер Алмати, цифри, що 

набираються 8727ХХХХХХХ – 11 символов, 0,5 *11=5,5с ; 

- ycтt = 2 с – середній час встановлення з’єднання; 
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- кпвпвt /  = 7 - 8 с – середній час видачі сигналів «посилки виклика» і 

«контроль посилки виклику»; 

- освt  = 1с - середній час звільнення телефонного тракту для з’єднання, що 

закінчується розмовою; 

- разгt  – середня тривалість розмови. 

 По статистичним даним, середня тривалість розмови складає 194 секунди. 

Отримуємо:  

сT 6,2131194825,531,0 =++++++=  

 

 Переводимо секунди в години, 213,6 сек = 0,06 години. Тепер 

підставляємо данні у формулу 3.1 

 

71,006,012 ==A  Эрланг 

 

Швидкість передачі інформації залежить значною мірою від швидкості її 

створення, способів кодування і декодування. Найбільша можлива в цьому 

каналі швидкість передачі інформації називається його пропускною 

спроможністю. Пропускна спроможність каналу, за визначенням, є швидкість 

передачі інформації при використанні "найкращих" для цього каналу джерела, 

кодера і декодера, тому вона характеризує тільки канал.  

Оскільки середовищем передачі дзвінків є мережа Інтернет, або будь-хто 

інша IP мережа, треба прорахувати швидкість каналу необхідну для якісної 

передачі голосу по мережі. Для розрахунку необхідно знати: характеристики 

використовуваного кодека і середня кількість дзвінків в годину. Розрахуємо 

необхідну швидкість передачі зв'язку по каналу по формулі: 

RC =   
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де, R - швидкість передачі кодека, кбіт/с. За регламентом кодування корисної 

інформації за допомогою кодека G.729 складає 8 кбіт/з, насправді окрім 

корисної інформації, кодується службова інформація, швидкість передачі 

кодека складає близько 16-20 кбіт/с. 

2402012 ==C кбіт/с 

 При проведенні розрахунків було з'ясовано, що для передачі по каналу 

зв'язку середньої кількості дзвінків в годину потрібний канал зв'язку швидкістю 

240 кбіт/с. Ця швидкість буде вирізана із загальної швидкості такою, що 

надається провайдером для компанії. Виділена швидкість для сервера Астани 

складатиме 256 кбіт/с. 
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3.5 Маршрутизація дзвінків 

Маршрутизація (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування 

інформації в мережах зв'язку. Маршрути можуть задаватися адміністративно 

(статичні маршрути), або обчислюватися за допомогою алгоритмів 

маршрутизації, базуючись на інформації про топологію і стан мережі, 

отриманої за допомогою протоколів маршрутизації (динамічні маршрути). 

Статичними маршрутами можуть бути: 

 -  маршрути, що не змінюються в часі;  

-   маршрути, що змінюються за розкладом;  

- маршрути, що змінюються по ситуації, - адміністративно у момент 

виникнення стандартної ситуації. 

 Маршрутизація в комп'ютерних мережах типово виконується спеціальними 

програмно-апаратними засобами - маршрутизаторами; у простих конфігураціях 

може виконуватися і комп'ютерами загального призначення, відповідно 

налагодженими.  

Протокол маршрутизації може працювати тільки з пакетами, що належать до 

одного з протоколів, що маршрутизуються, наприклад, IP, IPX або Xerox 

Network System, AppleTalk. Протоколи, що маршрутизуються, визначають 

формат пакетів (заголовків), найважливішою інформацією, з яких для 

маршрутизації являється адреса призначення. Протоколи, що не підтримують 

маршрутизацію, можуть передаватися між мережами за допомогою тунелів. 

Подібні можливості зазвичай надають програмні маршрутизатори і деякі моделі 

апаратних маршрутизаторів.  

Перші маршрутизатори представляли з себе спеціалізоване ПЗ, 

оброблювальне IP- пакети, що приходять, специфічним чином. Це ПЗ 

працювало на комп'ютерах, у яких було декілька мережевих інтерфейсів, що 

входять до складу різних мереж (між якими здійснюється маршрутизація). 

Надалі з'явилися маршрутизатори у формі спеціалізованих пристроїв. 
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Комп'ютери з маршрутизуючим ПО називають - програмні маршрутизатори, 

устаткування - апаратні маршрутизатори. 

У сучасних апаратних маршрутизаторах, для побудови таблиць 

маршрутизації, використовується спеціалізоване ПЗ ("прошивка"), для обробки 

ж IP- пакетів, використовується комутаційна матриця (чи інша технологія 

апаратної комутації), розширена фільтрами адрес в заголовку IP- пакету. Існує 

два види маршрутизації : апаратна і програмна маршрутизація. Виділяють два 

типи апаратної маршрутизації: із статичними шаблонами потоків і з таблицями, 

що динамічно адаптуються. 

 Статичні шаблони потоків мають на увазі розділення усіх, що входять в 

маршрутизатор IP- пакетів на віртуальні потоки; кожен потік характеризується 

набором ознак для пакету такі як: IP- адресами посилача/одержувача, 

TCP/UDP- порт посилача/одержувача (у разі підтримки маршрутизації на 

підставі інформації 4 рівні), порт, через який прийшов пакет. Оптимізація 

маршрутизації при цьому будується на ідеї, що усі пакети з однаковими 

ознаками повинні оброблятися однаково (за однаковими правилами), при цьому 

правила перевіряються тільки для першого пакету в потоці (при появі пакету з 

набором ознак, що не укладається в існуючі потоки, створюється новий потік), 

за результатами аналізу цього пакету формується статичний шаблон, який і 

використовується для визначення правил комутації пакетів (усередині потоку), 

що приходять. Звичайний час зберігання шаблону, що не використовується, 

обмежено (для звільнення ресурсів маршрутизатора). Ключовим недоліком 

подібної схеми є инерциональность по відношенню до зміни таблиці 

маршрутизації (у разі існуючого потоку зміна правил маршрутизації пакетів не 

буде "помічена" до моменту видалення шаблону).  

Таблиці, що динамічно адаптуються, використовують правила маршрутизації 

"безпосередньо", використовуючи маску і номер мережі з таблиці 

маршрутизації для перевірки пакету і визначення порту, на який треба передати 

пакет. При цьому зміни в таблиці маршрутизації (в результаті роботи, 



47 

 

наприклад, протоколів маршрутизації/резервування) відразу ж впливають на 

обробку усіх новопришедших пакетів. Таблиці, що динамічно адаптуються, 

також дозволяють легко реалізовувати швидку (апаратну) перевірку списків 

доступу. 

Програмна маршрутизація виконується або спеціалізованим ПЗ 

маршрутизаторів (у разі, коли апаратні методи не можуть бути використані, 

наприклад, у разі організації тунелів), або програмним забезпеченням на 

комп'ютері. У загальному випадку, будь-який комп'ютер здійснює 

маршрутизацію своїх власних витікаючих пакетів (як мінімум, для розділення 

пакетів, що відправляються на шлюз за умовчанням і пакетів, призначених 

вузлам в локальному сегменті мережі). Для маршрутизації чужих IP- пакетів, а 

також побудови таблиць маршрутизації використовується різне ПЗ:  

- Сервіс RRAS (англ. routing and remote access service) в Windows Server  

- Демони routed, gated, quagga в Unix- подібних операційних системах (Linux, 

FreeBSD і т.д.)  

Розглянемо існуючу маршрутизацію дзвінків в компанії. АТС Meridian 11c 

головної філії компанії підключена до оператора зв'язку потоком Е1 і має 

номерну місткість 20 міських номерів, таких як (7172) ХХХХ00 - (7172) 

ХХХХ19, для корпоративних дзвінків компанії, використовується внутрішня 

нумерація 25ХХ. Усі дзвінки спрямовуються на оператора зв'язку (малюнок 

3.4)
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Оператор зв язку

ATC 

Nortel Meridian 

11c

Е1 поток 

 

Малюнок 3.4 Існуюча схема телефонного зв’язку головного офісу  
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АТС Alcatel Алматинского філії компанії підключена до оператора зв'язку 

SIP-транком, і має місткість 10 міських номерів (7272) ХХХХХ0- (7272) 

ХХХХХХ9, так само для корпоративних дзвінків використовується внутрішня 

нумерація 28ХХ. Усі дзвінки спрямовуються по одному маршруту на оператора 

зв'язку (малюнок 3.5). 
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Оператор зв язку

SIP-Trunk

Alcatel-Lucent 

OmniPCX Enterprise

 

             Малюнок 3.5 Існуюча схема телефонного зв’язку філії №1 

 

АТС Panasonic 308 Філії №2 була підключена до оператора зв'язку 3 

міськими номерами, а внутрішня нумерація 20Х. Було прийнято рішення про 
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списання цієї АТС, а натомість встановити Сервер Asterisk c VoIP шлюзами 

FXS для підключення аналогових телефонів, а підключення до оператора 

зв'язку здійснити SIP- транком (малюнок 8.3). 

 

Оператор зв язку

3 Телефонні 

линіїATC 

Panasonic 308

 

      Малюнок 3.6 Існуюча схема телефонного зв’язку філії №2 
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Після установки всіх трьох IP-PBX Asterisk і налаштування між ними SIP- 

транков кожен з кожним, маршрутизація дзвінків на АТС буде змінена таким 

чином.  

На АТС Меридіан 11С, при наборі номеру: 

 необхідно перенаправити дзвінки на Сервер Asterisk головного офісу, щоб 

дзвінок був спрямований по мережі VoIP, альтернативою залишається оператор 

зв'язку, у разі проблем на IP - PBX сервера, а також у разі надзвичайної 

ситуації. Так само внутрішні номери, на станцію Asterisk, як основний маршрут 

без альтернативи, для коротких наборів. 

На АТС Alcatel, необхідно перевести наступні напрями, як головний 

маршрут - Сервер Asterisk, а альтернативу використовувати через оператора 

зв’язку, у випадку проблем на серверах Asterisk номери для: 

-  Головного офісу 

-  Філії №2 

А так само внутрішні номери, як основний маршрут без альтернативи, для 

коротких наборів:  

- 25ХХ для коротких наборів номерів  Головного офісу  

    - 20Х для коротких наборів філії №2  

    На Сервері Asterisk Філії №2, необхідно створити наступні напрями, як 

головний маршрут - Сервера Asterisk головного офісу і філії №1, а 

альтернативу використовувати через оператор зв'язок, у разі проблеми на 

сервері Asterisk номери для: 

- Головного офісу;  

- філії №1;  

- філії №1.  

А так само внутрішні номери, як основний маршрут без альтернативи, для 

коротких наборів:  

- 25ХХ для коротких наборів номерів головного офісу  

- 28ХХ для коротких наборів номерів філії №1 
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 В майбутньому для економії коштів по міжнародних дзвінках 

передбачається так само зробити підключення до великих провайдерів VoIP 

таких як SIPNET і так далі. Загальна схема корпоративної мережі VoIP на базі 

Asterisk представлена на малюнку 3.7 
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Головний 

Офіс
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Офіс
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Філія   
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Sip-Trunk 

Філія   

Sip-Trunk 

Філія   

Sip-Trunk

Sip-Trunk

Sip-Trunk

Asterisk

Asterisk

ATC 

Nortel Meridian 11c

Поток E1 

Поток E1 

Шлюз 2 - FXS 

Філія   

 

Малюнок 3.7 Загальна схема корпоративної мережі VoIP на базі Asterisk



55 

 

 

РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ 

 

4.1 Техніка безпеки при роботі з ЕОМ 

 

Роботи, що робляться при проектуванні VoIP мережі, а також при подальшій 

її експлуатації і обслуговуванні, можна кваліфікувати як творчу роботу з 

персональними електронними обчислювальними машинами (ПЕВМ) і іншими 

термінальними пристроями.  

Вивчення і рішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і 

безпечних умов, в яких протікає праця людини, - одне з найбільш важливих 

завдань в розробці нових технологій і систем проектування. Вивчення і 

виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних 

захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих 

на усунення цих причин дозволяють створити безпечні і сприятливі умови для 

праці людини. 

Робота співробітників безпосередньо пов'язана з обчислювальним 

устаткуванням, а відповідно з додатковою шкідливою дією цілої групи 

чинників, що істотно знижує продуктивність їх праці. До таких чинників можна 

віднести:  

- дія шкідливих випромінювань від монітора; - неправильна освітленість;  

- не нормований рівень шуму; 

    - порушення мікроклімату;  

- наявність напруги і інші чинники.  

Візуальні ергономічні параметри монітора є параметрами безпеки, і їх 

неправильний вибір призводить до погіршення здоров'я користувачів. Усі 

монітори повинні мати гігієнічний сертифікат, що включає, у тому числі, 

оцінку візуальних параметрів. 
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Конструкція монітора, його дизайн і сукупність ергономічних параметрів 

повинні забезпечувати надійне і комфортне прочитування інформації, що 

відображається, в умовах експлуатації. Конструкція монітора повинна 

забезпечувати можливість фронтального спостереження екрану шляхом 

повороту корпусу в горизонтальній площині навколо вертикальної осі в межах 

плюс-мінус 30 градусів і у вертикальній площині навколо горизонтальної осі в 

межах плюс-мінус 30 градусів з фіксацією в заданому положенні. Дизайн 

монітора повинен передбачати забарвлення корпусу в спокійні м'які тони з 

дифузним розсіюванням світла. Корпус монітора, серверного і іншого 

устаткування повинні мати матову поверхню одного кольору з коефіцієнтом 

відображення 0,4 - 0,6 і не мати блискучих деталей, здатних створювати 

відблиски. 

На лицьовій стороні корпусу монітора не рекомендується розташовувати 

органи управління, маркіровку, які-небудь допоміжні написи і обозначе¬ния. 

При необхідності розташування органів управління на лицьовій панелі вони 

повинні закриватися кришкою або бути втоплені в корпусі.  

Для забезпечення надійності прочитування информації при відповідній мірі 

комфортності її сприйняття мають бути визначені оптимальні і допустимі 

діапазоні візуальних ергономічних параметрів  

При проектуванні і розробці монітора поєднання візуальних ергономічних 

параметрів і їх значення, що відповідають оптимальним і допустимим 

діапазонам, отримані в результаті випробувань в спеціалізованих лабораторіях, 

акредитованих в установленому порядку, і підтверджені відповідними 

протоколами, повинен є внесений в технічний документація на монітор. 

Конструкція монітора повинна передбачати наявність ручок регулювання 

яскравості і контрасту, що забезпечують віз¬можность регулювання цих 

параметрів від мінімальних до максимальных значень.  

Так само, конструкція монітора і обчислювальної техніки повинна 

забезпечувати потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання 
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у будь-якій точці на відстані 0,05 м від екрану і корпусу монітора при будь-яких 

положеннях регулювальних пристроїв, яка не повинна перевищувати 7,7 х 10 

А/кг, що відповідає еквівалентній дозі, рівній 0,1 мбэр/година (100 мкР/година). 

 

4.2 Вимог до приміщень 

Основні вимоги стандарту до серверних приміщень:  

- в серверній кімнаті потрібно наявність не менше однієї подвійної 

електричної розетки із заземленням на кожні 3 погонні метри будь-якої стіни, 

або 2 планки розеток підключених на різні фідери для кожної комутаційної 

стойки;  

- серверну слід розташовувати в стороні від джерел електромагнітного 

випромінювання, в місцях, де можливо згодом розширення простору і є 

можливість розміщення великогабаритної апаратури;  

- максимально допустиме навантаження на підлогу повинне складати: 

розподілене навантаження - 12 кПа; зосереджене навантаження - 4,4 кH; - 

рекомендується використати для освітлення серверної кімнати лампи 

розжарювання або галогенні лампи, для зниження кількості електромагнітних 

завад; 

- рекомендується мати підйомну (настланный) підлогу або систему 

кабельнесущих лотків. - система кондиціонування повинна забезпечувати 

підтримку температури в діапазоні від 18 до 24 градусів за Цельсієм. Відносна 

вологість повинна підтримуватися в діапазоні від 30 до 50 відсотків;  

- розміри серверного приміщення повинні відповідати вимогам до 

устаткування, що розташовується в нім, або, за відсутності даних, складати 0,07 

м2 на кожні 10 м2 площі обслуговуваних робочих місць;  

-  мінімальний допустимий розмір серверної кімнати - 12 м2;  

- серверна кімната має бути сполучена з головним електродом системи 

заземлення будівлі кондуїтом розміром 1,5;  
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- необхідна мінімальна висота стелі серверної кімнати повинна складати 2,44 

м. 

 

 

 

4.3 Електромагнітні випромінювання 

При роботі на персональному комп'ютері найбільш важка ситуація пов'язана 

з полями випромінювань дуже низьких частот, які здатні викликати біологічні 

ефекти при дії на живі організми. Виявлено що поля з частотою близько 60 Гц 

можуть ініціювати зміни в клітинах тварин (аж до порушення синтезу ДНК). 

Тому для захисту від цього виду випромінювань використовуються наступні 

рекомендації:  

- застосовуються відеоадаптери з високим розділенням і частотою оновлення 

екрану не нижче 85 Гц, при дозвіл екрану 1024*800;  

- застосовуються монітори що відповідають стандарту MPR II, а також ТСО- 

99. Відповідність стандарту MPR II по електромагнітних випромінюваннях 

можна перевірити, використовуючи прилад Combinova або аналогічний. 

Відповідно до стандарту, слід проводити виміри в 16 точках на відстані 50 см 

від монітора і оцінити випробовувані пристрої за параметрами "максимум 

випромінювання украй низької частоти (КНЧ) " і "Максимум випромінювання 

дуже низької частоти (ОНЧ) ". Щоб монітор задовольняв вимогам вказаного 

стандарту, його КНЧ - виміри не повинні перевищувати 200 нТ, а ОНЧ - виміри 

- 25 нТ.  

Внаслідок дії електронного пучка на шар люмінофора поверхня екрану 

придбаває електростатичний заряд. Сильне електростатичне поле образливе для 

людського організму. На відстані 50 см вплив електростатичного поля 

зменшується до безпечного для людини рівня. Застосування спеціальних 

захисних фільтрів дозволяє звести його до нуля. 
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Але при роботі монітора електризується не лише його екран, але і повітря в 

приміщенні. Причому придбаває він позитивний заряд, а позитивно 

наелектризовані молекули кисню не сприймається організмом як кисень і не 

лише примушують легені працювати даремно, але приносять в легкі 

мікроскопічні частки пилу. Для захисту службовців застосовується:  

- зовнішній екран, з металевим напиленням, заземлений на загальну шину:  

- екран монітора, що має антистатичну поверхню, що виключає притягування 

пилу;  

- часте провітрювання приміщення. 

При експлуатації монітор комп'ютера випромінює м'яке рентгенівське 

випромінювання. Небезпека цього виду випромінювання пов'язана з його 

здатністю проникати в тіло людини на глибину 1-2 см і вражати поверхневий 

шкірний покрив. Для безпечної роботи на МІКРОЕОМ службовцеві необхідно 

знаходитися на відстані не менше 30 см від екрану дисплея. Реально в офісі 

службовці знаходяться на відстані більш ніж 30 см від екрану дисплея. Монітор 

стандарту MPR II оснащений зовнішнім захисним поляризаційним фільтром 

типу ErgoStar. При вимірі радіоактивного фону на відстані 30 сантиметрів від 

дисплея свідчення склали 15 мкР/ч. що не перевищує допустимого рівня 

радіаційного фону. 
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4.4 Освітленність 

 

Штучне освітлення в приміщеннях експлуатації моніторів і ПЕВМ повинне 

здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. У виробничих і 

адміністративно-громадських приміщеннях, у випадках переважної роботи з 

документами, допускається застосування комбінованого освітлення. 

Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документу має 

бути 300-500 лк. (мінімальний розмір об'єкту розрізнення - товщина штриха 

букви - 0,3 мм, звідси розряд зорової роботи - робота високої точності). 

Допускається установка світильників місцевого освітлення для підсвічування 

документів. Місцеве освітлення не повинне створювати відблисків поверхні 

екрану і збільшувати освітленість екрану більше 300 лк. 

Слід обмежувати пряму блескость від джерел освітлення, при цьому 

яскравість поверхонь (вікна, світильники та ін.), що світяться, знаходяться в 

полі зору, доля бути не більше 200 кд/кв.м.  

Слід обмежувати відбиту блескость на робочих поверхнях (екран, стіл, 

клавіатура та ін.) за рахунок правильного вибору типів світильників і 

розташування робочих місць по відношенню до джерел природного і штучного 

освітлення.  

Слід обмежувати нерівномірність розподілу яскравості у полі зору 

користувача монітора і ПЕВМ, при цьому співвідношення яскравості між 

робочими поверхнями не повинне перевищувати 3: 1-5: 1, а між робочими 

поверхнями і поверхнями стін і устаткування - 10: 1. 

В якості джерел світла при штучному освітленні повинні застосовуватися 

переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. При облаштуванні відбитого 

освітлення виробничих і адміністративно-громадських приміщеннях 

допускається застосування металлогалогенных ламп потужністю до 250 Вт. 

Допускається застосування ламп розжарювання у світильниках місцевого 

освітлення. Загальне освітлення слід виконувати у вигляді суцільних або 
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переривчастих ліній світильників, розташованих збоку від робочих місць, 

паралельно лінії зору користувача при рядному розташуванні моніторів і 

ПЕВМ. При периметральному розташуванні комп'ютерів лінії світильників 

повинні знаходитися ближче до переднього краю, зверненого до оператора.  

Для забезпечення нормованих значень освітленості в приміщеннях 

використання моніторів і ПЕВМ слід проводити чищення стекол віконних рам і 

світильників не рідше двох раз на рік і проводити своєчасну заміну ламп, що 

перегоріли. 
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4.5 Розрахунок занулення 

 

Усі роботи пов'язані з наладкою і експлуатацією мережі ведуться в 

приміщенні, що належить до категорії " без підвищеної небезпеки " поразки 

електричним струмом.  

В мережі з глухозаземленою нейтраллю при однофазному замиканні на 

корпус необхідно забезпечити автоматичне відключення пошкодженого 

електроустаткування. При короткочасному, аварійному режимі створюється 

безпека обслуговування і збереження устаткування.  

Проте короткочасність може бути забезпечена тільки створенням певної 

кратності струму короткого замикання на корпус по відношенню до 

номінального струму захисного апарату.  

Цього можна добитися тільки прокладенням спеціального дроту достатньої 

провідності - нульового дроту, до якого приєднуються корпуси 

електроустаткування.  

Роль нульового дроту виконує сталева смуга перерізом 50 мм.  

При використанні занулення має бути виконані наступні умови: 

Iкз => k*Iном 

 

де - коефіцієнт кратності номінального струму Iном (А) плавкої вставки 

запобіжника, k=3. Номінальний струм Iном в приміщенні 40 А.  

Значення Iкз залежить від фазної напруги мережі і опору ланцюга, у тому 

числі від повного опору трансформатора Zт, фазного провідника Zф, 

зовнішнього індуктивного опору петлі "фаза-нуль" Xп, активного опору 

заземлень нейтралі обмоток трансформатора Rо і повторного заземлення 

нульового захисний провідника Rп.  

Оскільки Rо і Rп великі, в порівнянні з іншими опорами, то ними можна 

нехтувати. 

 Тоді вираз для Iкз буде: 
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де  Zп=Zф+Zнз+Xп – комплексне, повний опір петлі “фаза-нуль” 

Значення Xф і Xнз малі й ними можна знехтувати 

 

Питомий опір фазного проводу: 

p=0.028(Ом*мм2)/м 

Sсеч=25 мм2 

 

звідси опір фазного дроту: 

Rф=(p*L)/S=0.028*300/25=0.336 Ом 

 

Питомий опір нульового дроту: 

p=0.058(Ом*мм2)/м 

Sсеч=50 мм2 

 

звідси опір нульового дроту: 

Rнз=(p*L)/S=0.058*300/50=0.348 Ом 

 

кмОм
dk

d
LgX

ф

ср

п /556.0145.0
2

=


=

 

де k=0,3894 

      dср - відстань між провідниками 

      dф -  геометричний діаметр 

Опір електричної дуги беремо рівний: 
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rд=0.02 Ом 

Xд=0 

 

У відповідності  із  потужністю трансформатора 

rт=0.0044 Ом 

Xт=0,0127 

 

Повний опір петлі “фаза-нуль”: 

Zп= пдфнз XRRR +++ 2)(
=0,716 Ом 

 

При використанні занулення  по вимогам ПУЭ: 

 

Rнз/Rф=0,348/0,336 <2, отже ПУЭ виконується. 
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При попаданні фази на зануленний корпус електроустановки повинне 

статися  автоматичне  відключення. 

 

Iкз=>k*Iном 

 

301,6  А =>3*40=120  А 

 

Висновок: Захист забезпечений. 
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4.6 Капітальні витрати та окупність проекту 

 

Капітальні витрати (англ. CAPital EXpenditure, CAPEX) - капітал, який 

використовується компаніями для придбання або модернізації фізичних активів 

(житлової і промислової нерухомості, устаткування, технологій).  

Нерідко зустрічається і таке визначення CAPEX - це інвестиційні витрати на 

купівлю основних фондів, а також витрати по обслуговуванню кредитів на їх 

придбання.  

Капітальні витрати є інвестиційною діяльністю підприємства, вкладення в 

купівлю устаткування, будівель і споруд, будівництво і т. п. Капітальні витрати 

можуть включати все від заміни стекол в даху до побудови абсолютно нової 

фабрики. У загальному випадку капітальні витрати розраховуються як приріст 

основних засобів в часі (визначається по балансу організації). 

Більшість підприємств здійснюють значні вкладення в основні засоби, 

оскільки вони створюють основу для їх діяльності і складають близько 60 % в 

структурі активів. Капітальні витрати, на проектування мережі VoIP, 

включатимуть придбання устаткування і монтажні роботи по його установці. 

Розрахунок капітальних витрат приведений в таблиці 4.1. 
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Таблица 4.1 - кошторис капітальних витрат 

Назва затрат Одиниці Кількість Вартість за 

одиницю 

(грн) 

Загальна вартість 

(тис.грн) 

1. Сервер шт 3 64 000 192,0 

2. Шлюз FXS шт 5 8 350 25,050 

3. Плата Е1 шт 1 15 340 15, 340 

4. Монтажні роботи % 10  17,7 

Всього:    250,090 

 

 Витрати - розмір ресурсів (для спрощення виміряний в грошовій формі), 

використаних в процесі господарської діяльності за певний часовий етап. 

Поточні витрати (англ. current expenses) - у бухгалтерському обліку витрати 

організацій, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, виконанням 

робіт, наданням послуг, обумовлені технологією і організацією виробництва, 

включаючи матеріальні витрати і витрати на оплату праці працівників, 

зайнятих виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, 

витрати по контролю виробничий процесу і якість випускається продукція, 

супроводу і гарантійний нагляд продукція і усунення недолік, виявлений в 

процесі її експлуатація, та ін. електроенергія (Е) : 

Вартість 1 квт/година на 2017 рік складає в середньому 9 грн. Устаткування 

мережі працює цілодобово, його потужність складає біля 700Вт.  

Витрата електроенергії в рік: 0,7 квт*24г*30дн*12міс*9грн = 54,400 грн. 

Витрата матеріалів (М) :  

Для розрахунку витрат матеріалів береться 0,5% в рік від велечины 

капітальних витрат (К). Розрахуємо по формулі:  

 

М= 0,5% * К = 0,5% * 250 000 = 4 800 грн 
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 Амортизація - процес перенесення по частинах вартості основних засобів 

і нематеріальних активів у міру їх фізичного або морального зносу на вартість 

вироблюваного продукту. Амортизаційні відрахування - відрахування частини 

вартості основних фондів для відшкодування їх зносу. Амортизаційні 

відрахування включаються у витрати виробництва або звернення. Робляться 

усіма комерційними організаціями на основі встановлених норм і балансової 

вартості основних фондів, на які нараховується амортизація.  

Амортизаційні відрахування робляться по певних нормах відносно 

балансової вартості об'єкту основних фондів. Щоб знайти амортизаційний 

період, потрібно 100 ділити на норму амортизації.  

Норма амортизації - це встановлений річний відсоток відшкодування 

вартості зношеній частині основних фондів.  

Норма амортизації для проекту мережі складає близько 15%. Розрахуємо по 

формулі: 

 

А = К * 15% = 250 700 * 15% = 144 700 грн 

 

Всього затрат (З):  

 

З = A + Э + М= 144 700 + 55 400 + 4 800= 203 900 грн 

  

Умовний прибуток (П) від проекту за рік складе: 

 

Пусл = Дусл- З = 864 000 – 203 900 = 660 100 грн 

 

Окупність проекту (О) розраховуєтсься відношення капітальних витрат і 

умовних доходів: 

г
Дусл

К
О 5.1

660100

964000
===  
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 Даний проект окупає себе за 1.5 роки, перспективи проекту реальні і 

багатообіцяючі.  
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ВИСНОВКИ 

 

Підбиваючи підсумки і зпераючись на мету роботи можна зробити висновки: 

         В першому розділі було розгянуто теоретичні питання, щодо формування 

та функціонування IP-мережі в сучасних реаліях. Було зроблено обгрунтування 

вибору технології для організації зв’язку та проведений ії опис, також 

розгянуто рівні архітектури та зроблена характеристика стандартів обраної 

технології. 

        У другому розділі був проведений аналіз задач та поточного стану 

підприємства, тобто проекту, а також було обрано IP-АТС для побудови мережі 

телефонії. Була проведена порівняльна характеристика запропонованих АТС та 

відповідно програмного забезпечення. 

 У третьому розділі було запропоновано обладнання для створення IP-

мережі з огляду на його доступність, а також на витривалість і надійність з 

огляду на виникнення надзвичайних ситуацій, також були проведені 

розрахунки щодо нього. Був обраний шлюз, плата потоку та сервери. При 

проведенні розрахунків було з'ясовано, що для передачі по каналу зв'язку 

середньої кількості дзвінків в годину потрібен канал зв'язку швидкістю 240 

кбіт/с. Також була проведена маршрутизація дзвінків та запропоновані 

альтернативні варіанти перенаправлення дзвінків на оператора зв’язку у разі 

виникнення надзвичайної ситуації. В кінці третього розділу була надана 

фінальна схема функціонування запропонованої IP-мережі з урахуванням 

запропонованого обладнання. 

 В четвертому розділі було розглянуто охорону праці та безпеку в 

надзвичайних ситуаціях і обраховані капітальні витрати на проект. 

 

 

 



70 

 

ПЕРЛІК ПОСИЛАНЬ 

 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. СПб.: Питер, 2006 - 958 с. 

2. Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, 

использование и администрирование. Киев: Издат. ЮНИОР, 1999, 544с. 

3. Ю.Баклашова Н.И. Охрана труда на предприятии связи и охрана 

окружающей среды -М.: Радио и связь - 1990, 255с. 

4. Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения. СПб.: Питер, 

2003,464 с. 

5. Гольдштейн Б.С.и др. IP-телефония. М.: Радио и Связь,2001 - 336с. 

6. Дэвидсон Д. и др. Основы передачи голосовых данных по сетям IP. Cisco 

Press. М.:Вильямс, 2007 - 400с. 

7. Меггелен Д., Мадсен Л., Смит Д. Asterisk: будущее телефонии. Символ, 

2009 -656с. 

8. http://www.bcot.ru/aktualnost_i_osobjennost_ip_tjeljefonii.html 

9. http://www.iptelefon.su/ 

10. http://ippbx.ua/ 

11. http://www.rgc.kiev.ua/main.php?css=sscc0hr81td0bd0ne0qq 

12. http://www.lwcom.ru/solutions/doc.php?do=read&doc=47 

13. http://www.cisco.com/web/RU/products/sw/custcosw/callmanager/index.html 

14. http://macrotelecom.ru/?p=33 

15. http://www.lwcom.ru/solutions/doc.php?do=read&doc=47 

 

http://www.bcot.ru/aktualnost_i_osobjennost_ip_tjeljefonii.html
http://ippbx.ua/
http://www.rgc.kiev.ua/main.php?css=sscc0hr81td0bd0ne0qq
http://www.lwcom.ru/solutions/doc.php?do=read&doc=47
http://www.cisco.com/web/RU/products/sw/custcosw/callmanager/index.html
http://macrotelecom.ru/?p=33
http://www.lwcom.ru/solutions/doc.php?do=read&doc=47

