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Досягнення Huawei у транспортній галузі за 20+ років

120,000+ км

залізниці

100+

ліній метро

110,000+ км 

автомагістралей

50+ аеропортів

15+ 

авіаперевізників

20+ 

портів

China MOT, Brazil CCR, 

France SANEF, Russian 

Highway, Italy Anas, 

Singapore LTA

London Underground, 

Amsterdam Metro, SMRT, 

Shanghai Metro, 

Shenzhen Metro, Beijing 

Subway

Deutsche Bahn (DB), 

ADIF, SNCF, Transnet, 

China Railway 

Corporation

Durban Harbor, Yangshan 

Port, Yingkou Port 

Air China, HongKong 

Airlines, Dubai Airport, 

Thailand AOT, Beijing 

International Airport, 

Shenzhen Airport, Changi

Airport,
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Диференційовані продукти та рішення

Передові рішенняПровідні продукти

All

Flash 

Storage

Optical 

Transmission

Архітектурний 

дизайн

Власні чіпи Математичні 
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ICT технології у концепції «Розумний» порт

Зібрати всю інформацію про 

порт в режимі реального часу
Підтримка всіх додатків і послуг 

в єдиній архітектурі

Інтернет робить порт близьким до 

своїх клієнтів

Аналітика Big Data та AI роблять порт більш розумним, більш 

комерційним, швидшим і пунктуальнішим
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Мозок Розумного Порту

Інтелектуальний операційний центр на основі великих даних 

i-light

CCTV

Port CCTV 

Server

AIS Station

VHF

Vessel Track

DGPS Station

Vehicle Track

LTE

Big data
Всі речі «відчувають», все поєднано та має інтелект

Візуалізація стану, ідентифікація проблем та ризиків, прогнозування майбутнього



Архітектура рішення для «Розумних» портів

Трейдери

Виробництво

Оператор МитницяЛогістична компанія
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Додатки

Інфраструктура

Пристрої

Адміністрація порту Maritime I&Q

AGV Крани КамераAssets Мітки Сенсори

eLTE/eLTE-U Хмарний Wi-

Fi

ЗахистФіксована мережа Хмарний дата центр

Платформа
Платформа великих 

даних
Платформа хмари для 

відео
Інтегрована платформа Хмарні сервіси

Одна хмарна платформа

Послуги

Посередники

Оператор порту

Terminal Operation

•Система контейнерних 

терміналів

•Система управління 

вмістом контейнерів

•Біллінг та розрахункова 

система

Transportation

•Розумна система

інфраструктури порту

•Система 

відеоспостереження

•3D електронна карта порту

•Керування якірним 

кріпленням

Монітор безпеки

Нагляд за екологічною 

безпекою

Управління безпекою

Контроль за схоронністю

продукції

Decision Analysis Command

•Система екстрених команд

•Система аналізу рішень

•система аналізу великих 

даних

Customs 

•Митний контроль

•інспекційна служба

•Морський нагляд

•Видалення 

електронного порту

Логістичний ланцюг 

постачання

Управління областями 

логістики

Нагляд за логістичним 

парком

Інформація

Оголошення

Кваліфікаційний огляд

Політика та правила

2 3 4

1

Операція терміналу Перевезення Контрольний монітор Аналіз рішень Митниця ІнфорамціяЛогістика



LTE технології для Порту：велике покриття для багатьох локацій

Відео у 

реальному часі

Відео 

спостереження

TV WallStorageДиспетчер Servers

TOS 

термінали

TOS 

термінали

RCMS

Сенсори

Голос+Відео для 

віддаленого 

експертного керування

Транкінговий 

голосовий 

зв’язок

One network for voice, video surveillance, and TOS/RCMS services

TOS 

термінали

TOS 

термінали



Керування експлуатацією: моніторинг у реальному часі

Навантажувач
НавантажувачВантажівка LTE Мережа

• тиск масла 

• температура води

• рівень палива 

• заряд батареї

Переваги

1

Збір даних в реальному часі,

виявлення аномалій даних та

попередження

2

Раціональна диспетчеризація

обладнання на основі даних

розташування



Безпека Порту на базі платформи відеоаналітики з AI

Доступ до паркінгу Незаконне паркування Blacklist  відвідувачів

Контроль доступу Покинуті об’экти Час затримки Вторгнення

Детекція критичних

показників
Праздношатання Детекція небезпеки Зона без охорони

Управління чергами

FR & ANPR:

AI висновки на базі високої 

точності розпізнавання облич 

та номерів.

Аналіз поведінки:

Варіативний аналіз поведінки 

допомогає ідентифікувати 

ризики та визначити потенційні 

проблеми.



Розробка 

прогнозування

«Розумне» 

відеоспостереження

Безпека 

понад усе

IOT

Інтелектуальні 

датчики
Ефективність 

обслуговування

Використання досвіду 

(Взаємна якість)

Безпека Ефективність Досвід

Скорочення часу обслуговування та 

збільшення кількості рейсів

Скорочення часу реагування на інцидент 

та співпраця різних служб у 

надзвичайних ситуаціях

Скорочення тривалості формальностей і 

подовження часу споживання

Безпека, Ефективність, Досвід користувачів є основиними напрямками 

цифрової трансформації у транспортній галузі



Бізнес тренди цифрової трансформації в Авіації

Візуальне 

управління

Бізнес та 

операційна 

мобільність

Операції 

автоматизовані 

та Розумні

Стандартизоване управління

Нові ICT застосунки

IOC

Dashboard Visible Operation

Vehicle Management

Assets Management

Luggage Tracing

Internet/network access

в любий час та у любому 

місці

Mobile Check-in

Mobile  Booking 

Mobile OA

Mobile Operation

Всі процеси та управління 

видимі

Більше процесів на базі AI, такі як 

визначення місця ресурсу, 

інтерпретація зображень 

системою безпеки, безпілотні 

аеробриджі тощо.

Complex Event handling

One ID

A-CDM

ASMGCS
(Advanced Surface 

Movement Guidance 

and Control System)

Всі речі 

відчувають

Всі Речі в 

онлайн

Всі Речі 

мають 

Інтелект



Broading

Baggage drop

Target VIP lounge

service
Smart FIDS

Check in
security check Last Call

Travel One ID – створює новий досвід користувача, що дозволить 
мандрівникам жити щасливо в аеропорту



Скорочує час в черзі в години пік, знижує ризик і наслідки 

втрат документів, відповідає диференційованим вимогам бізнес-мандрівників

Travel One ID: 

Зменшує час очікування пасажирів від 40 хвилин до 25 хвилин

Check-in Baggage drop Pre-security

check

Security check FIDS Boarding Last Call Targeted VIP 

lounge service

Queue to present

ID card

Queue to present

ID card

Queue to swipe ID 

card

Queue to present ID 

card and boarding pass

Check laptops and

mobile phones

Search on the

large screen

Queue to present

boarding pass

Passenger

announcement

Present boarding

pass

Manual query

Черга до кіоску 

самообслуговування

, який використовує 

розпізнавання 

обличчя

FR-на основі 

попередньої перевірки 

безпеки, черги до 

самообслуговування 

кіоску, який 

використовує 

розпізнавання обличчя

Черга на 

розпізнавання облич і 

посвідчення особи

Відображення 

електронної навігації 

шляхом розпізнавання 

обличчя

Посадка з 

розпізнаванням 

обличчя

Автоматична 

ідентифікація та 

автоматичне 

запрошення

Face image tracking

Час черги зменшено на 20% 

кількість співробітників аеропорту 

скоротилась на 50%

Кращий досвід 

перевірки безпеки 

для VIP-пасажирів

30s  5s 120s  3s

Підвищення 

ефективності 

безпеки на 40% 

Поліпшення VIP-послуг зниження 

частки пасажирів, що не встигли на 

рейс, менше скарг

Черга до кіоску 

самообслуговування

, який використовує 

розпізнавання 

обличчя



Навігація до гейтів 

посадки

Shopping 

Бездротова навігація та позиціонування для впровадження 

сервісів з використанням досвіду користувачів

Позиціонування та 

навігація

Графік руху

патрулів

Аналіз потоків пасажирів Бізнес навігація



Управління активами на базі IoT, візуалізація місця знаходження активів та 

стан їх використання

Розташування активу, стан видачі, відстеження руху, Гео-візуалізація управління 

активами.

Використання етикеток ШКІ для поточного визначення інформації щодо частоти та 

тривалості використання активу .

Цокольний поверх 

головного корпусу



Архітектура рішення для «Розумного» аеропорту

Прийняття

рішень

Сприйняття

-моніторинг

Прогнозні 

попередження

Введення 

команд

Операції
Landing/SlidingGround handling 

vehicle

Ground crew
Passengers Vehicles

Основні сервіси аеропорту

Intelligent slot 

allocation

Smart 

navigation light

Visualized ground 

handling
Panoramic video 

surveillance

Intelligent 

enclosure 

protection

Intelligent 

security 

protection
Facial 

recognition
Lbs serviceBaggage 

tracking

Безпека Основні пасажирські 

сервіси

Big 

video

Big data 

/AI
Iot Converg

ed 

communi

cations

Intelligent operation center IOC Emergency command center ECC

Application enabling Data 

enable

Collaborat

ion 

enable

Ц
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Service visibility

ICT інфраструктура Communication network Iot
Cloud data 
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Едина

платформа 

відеоаналізу

Едина 

платформа 

Big data 

Едина ICT інфраструктура

Едина

IOT платформа

Едина

Конвергентна 

комунікаційна 

платформа

Единий командний центр

GIS 

platform

Едина 

панорама

AircraftTracking.mp4


4K ultra-HD H.265, higher 

quality @8Mbit/s bandwidth

Відкрита аналітична

платформа з партнерським

алгоритмом 

Хмарна архітектура, аналіз

10 000 одночасних подій

Бездротова мережа

Huawei Cloud

IP мережа

4K UHD камера

Панорамне відео

Термінали
Публічні 

місця
Перон

Відео платформа

Панорамне відеоспостереження
диспетчерські дані, погода, повна панорама і повний робочий процес спостереження в реальному часі

Високий і низький

рівень асоціацій
Інформація рейсу Відстеження літаків

Маленька 

панорама
Відео інспекціяСхема аеропорту

AircraftTracking.mp4
Clicking as the View.mp4
01全景拼接.mp4
04航班挂牌-上海虹桥机场visual berth managment.mp4
03高低关联-上海虹桥机场-detail check.mp4
Real-time Status.mp4
3D Patrol.mp4


Що таке PON?

Passive Optical LAN - PON (Passive Optical 

Network) технологія (Gigabit PON як її частина)

Розроблена для провайдерів для продажі 

домашнього Інтернету Fiber to the Home (FTTH)

•Більше 20 млн. GPON кінцевих точок вже впроваджено

Розроблено корпоративне портфоліо PON високо-

щільної Пасивної Оптичної Мережі замінить

традиційну L1/L2 Ethernet інфраструктуру для

Голосу, Даних, и Відео поверх одномодової

оптичної інфраструктури, дистанція до 20km 



Huawei AgilePOL рішення для оновлення CCTV у Аеропорті Changi

 Mini OLT MA5608T 2 плати контролю та джерелами живлення, MA5671

4GE POE підключення камер

 Leading GPON TypeB забезпечити високу надійність

 Пасивні мережі зберігають простір розгортання та покращують простір для

бізнесу

 Скорочення витрат на будівництво, швидке розгортання

 Підтримка еволюції 10G, сумісність з Wi-Fi аеропортоу, широкосмугове

оновлення готелю в майбутньому

Backbone

LAN

Server

Storage Area

RouterWAN Monitoring

Client

Spl:2:4 Spl:2:8

GE-POE GE-POE

Type B 

dual homing
OLT:

MA5608T

ONU:MA5671ONU:MA5671

20km

Виклики та вимоги

Рішення HUAWEI

Переваги клієнтів

Для зміцнення безпеки, аеропорт комплексно модернізував свою систему

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ з точки зору камер і мережі. Мережева система

необхідна для підтримки 4K HD і забезпечує широкосмуговий доступ до

лаунж, Wi-Fi, магазинів аеропорту і готелів.

 Мережева система підтримує передачу 4K відео

 Камери з підтримкою POE

 Мережа з резервуванням



Huawei рішення для Залізничної станції з використанням PON



Unlicensed PMP Microwave, Makes Connection Efficient

Ultra Large Capacity
• AP 750 Mbps, RT 250 Mbps, top capability in industry
• Flexible UL/DL BW, suits for video, Leased line & BB access

Strong Anti-interference
• TDMA, precisely Tx/Rx Mgmt., stable multi terminals connection

Easy O&M
• Quick delivery: RT 10min install, configuration free, plug & play
• AP Wi-Fi access by mobile APP, without climbing tower 
• Dying gasp function accurately locate power failure

Best Environment Adaptability
• Alloy shell, IP67 dustproof & soaking-waterproof, anti salt 

corrosion, 10 kV surge protection, -40 ℃~+60℃ temperature

Enhanced Ethernet 
• QinQ, multi-class QoS fits for leased line application
• Eth OAM, fast fault locating for Ethernet service link



RTN 510 – Unlicensed PMP Microwave System

PtMP

PtP Networking

• 2 APs with directional antenna connected by PTP

• 2 RTs connected by PTP

PtMP Networking

• AP Site: AP mount with Sector Antenna

• RT Site: RT with integrated antenna

• One AP connects multi RTs

PtP

AP – AP (Directional Ant.)
(Large capacity, long distance)

RT – RT
( small capacity, short distance)

AP
(Access Point)

RT
(Remote Terminal)

AP (Access Point) Sector Antenna Directional Antenna
RT (Remote Terminal)
Integrated Antenna

Note: AP device in PTP and PMP scenarios are same, connected with different antenna. ‘AP’& ‘RT’ 
only indicates the general components' name.



Large Throughput, More Access, Less Sites

AP

750 Mbps

RT
 AP Max.: 750 Mbps*

 RT Max.: 250 Mbps*

 Single AP Capacity = 100+* HD Cameras

 Omni Access (4 APs): 3 Gbps*

More AP sites 
required in density 
deployment

Less AP sites 
required

Small Throughput AP Large Throughput AP

AP 1
AP

AP 2

750 Mbps

0

200

400

600

800

AP Throughput
Mbps

Anti-
interference

Environment 
Adaptability

Easy 
O&M

Enhanced 
Eth. Features

Ultra Large 
Capacity

* Field deployment should be based on the networking planning 

result, more RTs, longer distance, lower capacity per RT.



Успішні проекти у морських портах



Huawei надає послуги з цифрової трансформації для 60 + клієнтів авіагалузі

15+
Річна пропускна спроможність

≥ 30M Аеропортів

10
Найбільш завантаженим 

аеропортам Китаю

60+
Користувачі



Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.

All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive 

statements including, without limitation, statements regarding 

the future financial and operating results, future product 

portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that 

could cause actual results and developments to differ materially 

from those expressed or implied in the predictive statements. 

Therefore, such information is provided for reference purpose 

only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei 

may change the information at any time without notice. 

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home and 
organization for a fully connected, 
intelligent world.

Thank you.


