
Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

69 

2.3 Вимоги до робочої документації 
 

Робоча документація (Р) – це заключний етап проектування, що 

складається з деталізованих і доведених до робочого місця документів. 

Стадія Р розробляється для безпосереднього виконання будівельно-

монтажних робіт. 

До складу Р повинні входити: 

 робочі креслення, які розробляються згідно з вимогами нормативних 

документів (траси прокладання кабелів по кожній підсистемі СКС 

тощо); 

 позначення і правила маркування розеток, кабелів тощо; 

 ескіз монтажу кабелів у різних роз’ємах; 

 схема підключення кабельної проводки; 

 таблиця кабельних з’єднань; 

 плани розміщення обладнання в шафах або стійках; 

 програма і методика випробування СКС. 

Із прикладом робочої документації можна ознайомитись на форумі 

про СКС і АСУ [20]. 

 

 

2.3.1 Розробка траси прокладання кабелів. Умовні 
графічні позначення 

 

Згідно з ДСТУ Б А.2.4-42:2009 у складі основного комплекту 

робочих креслень СКС розробляють [43]: 

 траси прокладання кабелів по кожній підсистемі СКС;  

 кабельні журнали (журнали кабельних з’єднань). 

Траси прокладання кабелів виконують, як правило, на поверхових 

планах будівель у масштабі 1:100, 1:200. Фрагменти трас, окремих 

підсистем можуть бути виконані на планах у масштабі 1:50 – 1:500.  

На планах зазначають:  

 траси прокладання кабелів СКС по приміщеннях будівлі;  

 місця розташування комутаційного обладнання;  

 місця вводу кабелів у приміщення чи будівлю;  

 марки (типи) та ємність кабелів, що прокладаються;  

 спосіб прокладання кабелів;  

 типи конструктивних елементів.  

Кожному кабелю надається своє позначення, яке вказується в 

місцях розгалуження трас. Маркування кабелів на трасі повинно 

відповідати журналу кабельних з’єднань.  
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На планах указують координаційні осі будівлі, відстані між ними, 

суміжні приміщення, відстані від обладнання до будівельних 

конструкцій, проектоване обладнання, кабелі, вводи кабелів СКС та 

кабелів живлення, отвори, підлогові канали, конструктивні елементи 

для прокладання кабелів, відмітки чистої підлоги для нових 

приміщень, а для існуючих приміщень – номер поверху та висоту 

приміщень. 

Умовні графічні позначення кабелів, жолобів та розеток вико-

ристовуються з ДСТУ Б А.2.4-40:2009 або MS Visio (табл. 2.15). 

Приклад виконання фрагмента траси прокладання кабелів СКС 

горизонтальної підсистеми наведено на рис. 2.13. 
 

Таблиця 2.15 – Умовні графічні позначення елементів СКС у робочій 

документації 
 

Найменування 

Позначення 

за ДСТУ 

Б А.2.4-40:2009 
у MS Visio 

Аналогова фізична двопроводова 

лінія зв’язку  
 

Аналогова фізична трипроводова 
лінія зв’язку  

 

Оптоволоконна лінія (наводять 

швидкість передачі STM-N або 

довжину хвилі N)   
Лінія передавання по 

коаксіальному кабелю   

Абонентський радіодоступ 
  

Цифрова абонентська лінія, 

симетрична («вита» пара)  
 

Розетка абонентська 

 
 

Розетка телекомунікаційна 
однопортова 

 

 

Розетка телекомунікаційна 

багатопортова (наводять 

ідентифікаційний номер 

телекомунікаційної розетки 

або портів мережевого обладнання) 
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Найменування 

Позначення 

за ДСТУ 

Б А.2.4-40:2009 
у MS Visio 

Наприклад: 

Телекомунікаційна розетка 

двопортова: Т, D – тип під’єднаних 
мереж (Т – телефонна мережа,  

D – цифрова мережа); 

4 – номер поверху; 
5 – номер кімнати; 

12 – номер розетки;  

1, 2 – номери портів 

 

 

Шафа телекомунікаційна 

 

 
Коробка розподільна 

телекомунікаційна  
 

Жолоб повітряний для прокладання 
кабелів:  

а) відкритий  
 

б)закритий 
 

 

Жолоб під фальшпідлогою, над 

фальшстелею   

Коробка підпідлогова: наводять тип 
(ПК) та розміри (Н) 

 
 

 

 
Рисунок 2.13 – Фрагмент траси прокладання кабелів СКС 
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2.3.2 Комплектація телекомунікаційної шафи 
 

Телекомунікаційні шафи та стійки стали практично стандартним 

рішенням при проектуванні та інсталяціях СКС у виробничих та 

офісних будівлях. 

Розміри телекомунікаційних шаф (ТШ) вимірюються в трьох 

різних одиницях: юнітах, дюймах та міліметрах.  

Висота телекомунікаційної шафи вказується в умовних монтажних 

одиницях, тобто в «юнітах» (1U = 44,45 мм або 1,75 дюйма). 

Правильніше, це не висота шафи, а кількість обладнання висотою 1U, 

яке можна встановити в телекомунікаційну шафу. Тому, якщо в 

специфікації, в прайс-листах виробників телекомунікаційної шафи 

зустрічається цифра з додаванням літери «U», наприклад, «42U», то це 

означає, що в таку телекомунікаційну шафу можна змонтувати 42 

одиниці пристроїв заввишки 1U. Примітно, що 1U в точності дорівнює 

російському «вершку». 

Висота телекомунікаційної шафи, що встановлюється в дата-центрі 

(центрі обміну даних – ЦОД), не повинна бути вище 2,4 м (тобто шафа 

не повинна бути більше 47U). У серверних приміщеннях виробничих 

та інших підприємств не використовуються шафи вище ніж 42U. Для 

офісу традиційно обирається шафа заввишки від 7U до 14U зі 

скляними дверцятами. Існують найрізноманітніші телекомунікаційні 

шафи, але обов’язково потрібно зробити запас по ємності (у юнітах). 

За шириною звичайно використовують 21-, 19-, 14- та 10-дюймові 

шафи (стійки) в офісному та антивандальному виконанні. Найбільш 

розповсюджене обладнання шириною 19" для монтажу у шафу або 

стійку (Rack Mount). 

19 дюймів (19") – це відстань між парами направляючих 

(екструдерами, монтажними рейками), до яких кріпиться активне і 

пасивне устаткування. Промисловими стандартами чітко регламентовані 

відстані між отворами на направляючих, для того щоб можна було без 

проблем встановити і закріпити 19"-ве обладнання в шафу або стійку 

за «вушки» (з’ємні кронштейни). 

Шафи телекомунікаційні (стійки) ще називають рековими шафами 

або рековими стійками. Слово «рек» – це професійний жаргонізм, 

утворений від англійського слова «rack» ([ræk] – стійка, штатив, рама, 

підставка). Обладнання, яке має стандартне кріплення і ширину, 

називають пристроєм «rack mount» (обладнання, яке можна змонтувати в 

стандартну шафу або стійку).  

ТШ мають різну глибину, яка може варіюватися від 400 до 1300 мм. У 

стандарті ANSI/EIA/TIA-942 є рекомендація щодо глибини – глибина 
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шафи має бути на 150 мм більшою, ніж глибина вмонтованого 

обладнання.  

Усередині шафи (стійки) встановлюються: 

 комутатор (switch) із кількістю портів відповідно до кількості 

робочих станцій (з можливістю розширення мережі) та серверів у 

ЛОМ; 

 розподільна панель (патч-панель) із кількістю портів аналогічно 

з комутатором. Саме на патч-панель і зводитимуться всі лінії від 

робочих станцій і серверів, під патч-панелями добре мати органайзери. 

На це витрачаються безцінні юніти, проте СКС надає акуратності та 

завершеності; 

 панель (блок) силових розеток: за кількістю обладнання, що 

підключається в шафі, плюс запас 1-2 розетки на панелі; 

 сервери; 

 джерела безперебійного живлення (англ. Uninterruptible Power 

Supply – UPS); 

 стабілізатор. 

У верхніх юнітах встановлюють розеткові модулі (англ. Power 

Distribution Unit – PDU) для розподілу електроживлення та вентиляційні 

модулі, зазвичай заввишки 1U. Крім того, у верхній частині ТШ 

встановлюється обладнання з оптичними портами. Річ у тім, що навіть 

невелика частинка пилу, яка може потрапити на поверхню оптичного 

адаптера, модуля або конектора, може призвести до погіршення 

технічних параметрів кабельної лінії і навіть до втрати з’єднання. 

Встановлюючи обладнання з оптоволоконними сполученнями зверху, 

ми тим самим зменшуємо ймовірність запилення оптичних модулів. 

Також зменшується вірогідність пошкодження обладнання через те, 

що хтось може щось упустити. 

Патч-панелі з портами RJ-45 прийнято виносити вище 6-го юніта 

шафи на рівні очей або трохи нижче для полегшення термінування 

витих пар в IDC-блоки кросів та в подальшому для зручності комутації 

витої пари на кросовому полі обслуговуючим персоналом. 

Активне обладнання, що використовується для організації комп’ютерної 

мережі, зазвичай розташовується в шафі нижче патч-панелей.  

Треба не забувати про використання горизонтальних і вертикальних 

організаторів, які розміщують рівномірно між патч-панелями, кросами 

і активним обладнанням. Зазвичай встановлюється мінімум один 

організатор через кожні 2U обладнання, щоб уникнути сильних 

перегинів патч-кордів (комутаційних шнурів). 

Реальне електроспоживання сервера не повинно перевищувати 

100 Вт на один юніт. 



І. М. Журавська 

 

74 

У нижні 6-9-юнітові шафи рекомендовано встановлювати найважче 

обладнання; до нього належать блоки безперебійного живлення UPS, 

важкі мережеві комутатори, масивні пристрої зберігання даних. 

Розташування масивного обладнання в нижній частині ТШ надає  

їй додаткову стійкість. Якщо ж винести важке обладнання вгору, 

утворюється сильний перевертальний момент, і навіть фіксація ТШ до 

підлоги не забезпечить потрібного захисту. 

Невикористані юніти обов’язково закривають порожніми панелями 

(заглушками) для запобігання змішування і рециркуляції холодного і 

гарячого повітря в ТШ. 

Приклад розміщення комутаційного обладнання в телекомунікаційній 

стійці, що знаходиться в TC (приміщення № 4), наведено на рис. 2.14. 

 

 
Рисунок 2.14 – Приклад комплектації та розташування 

обладнання у телекомунікаційній шафі (стійці) 
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2.3.3 Складання кабельного журналу 
 
Форма кабельного журналу може відповідати формі № 7 ГОСТ 

21.613-88 (рис. 2.15), але цей стандарт, як і всі інші міждержавні 
стандарти групи «Система проектной документации для строительства 
(СПДС)», станом на 01.04.2014 не є чинним в Україні [21]. 

 
 

Рисунок 2.15 – Форма кабельного журналу за ГОСТ 21.613-88 
 
У той же час, в Україні чинний міждержавний ГОСТ 2.413-72 

«ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, 
изготовляемых с применением электрического монтажа», в п. 5.3 якого 
наведено форму таблиці з’єднань. Тому форма таблиці кабельних 
з’єднань ЛОМ до прийняття відповідних національних документів із 
СКС може бути такою ж та містити графи з назвами: 

 Провідник; 

 Поз.; 

 Початок (звідки йде кабель); 

 Кінець (куди надходить кабель); 

 Довжина; 

 Примітки. 
Розміри граф таблиці вказаним стандартом не регламентуються. У 

форму, наведену в цьому стандарті, допускається включати інші графи. 
Наприклад, кабельний журнал ЛОМ може виглядати, як наведено в 

табл. 2.16. 
 

Таблиця 2.16 – Таблиця кабельних з’єднань 
 

№
 к

а
б
е
л

ю
 

Початок (пристрій) Кінець (пристрій) 

Марка 
кабелю 

Довжина 
кабелю, 

м 

№
 п

р
и

м
іщ

е
н

н
я

 

№
 с

в
іт

ч
у

, 
т
о
ч

к
и

 

к
о
н

со
л

ід
а
ц

ії
 

№
 п

о
р

т
у
  

п
а

т
ч

-п
а
н

ел
і 

(о
б
л

а
д

н
а

н
н

я
) 

№
 п

р
и

м
іщ

е
н

н
я

 

№
 р

о
зе

т
к

и
 

(п
р

и
ст

р
о

ю
) 

№
 п

о
р

т
у
 

р
о

зе
т
к

и
 

(п
р

и
ст

р
о

ю
) 

1.  TR  10 7 D1.07.05.1 1 U/UTP Cat.5e 8 

2.  TR  11 7 C1-1 1 U/UTP Cat.5e 3 
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№
 к

а
б
е
л

ю
 

Початок (пристрій) Кінець (пристрій) 

Марка 
кабелю 

Довжина 
кабелю, 

м 

№
 п

р
и

м
іщ

е
н

н
я

 

№
 с

в
іт

ч
у

, 
т
о
ч

к
и

 

к
о
н

со
л

ід
а
ц

ії
 

№
 п

о
р

т
у
  

п
а

т
ч

-п
а
н

ел
і 

(о
б
л

а
д

н
а

н
н

я
) 

№
 п

р
и

м
іщ

е
н

н
я

 

№
 р

о
зе

т
к

и
 

(п
р

и
ст

р
о

ю
) 

№
 п

о
р

т
у
 

р
о

зе
т
к

и
 

(п
р

и
ст

р
о

ю
) 

3.  TR  12 7 C1-3 1 U/UTP Cat.5e 8 

4.  TR  13 5 C1-6 1 F/UTP Cat.5e 12 

5.  TR  14 7 C1-7 1 U/UTP Cat.5e 15 

6.  TR  15 7 CW-1 1 U/UTP Cat.5e 15 

7.  TR  16 – – – – – 

8.  7 D1.07.02 2 7 PC1-3 1 U/UTP Cat.5e 3 

9.  7 D1.07.03 1 7 PC1-4 1 U/UTP Cat.5e 3 

10.  7 D1.07.01 2 7 PC2-1 1 U/UTP Cat.5e 3 

11.  7 D1.07.04 1 7 WF1-1 1 U/UTP Cat.5e 3 

12.  7 D1.07.05 1 7 TV1-1 1 U/UTP Cat.5e 2 

13.  7 T1.07.01 1 7 P1-2 1 ВВГ 3х1,5 3 

14.  7 T1.07.02 1 7 P1-1 1 ВВГ 3х2,5 3 

15.  1 1-PC1-1 1 6 6-X1-1 1 
USB type A - 

USB type В 
5 

16.  1 1-PC1-2 1 6 1-M1-2 1 
USB type A - 

USB type В 
5 

17.  7 7-PC2-1 1 7 7-MF-1 1 
USB type A - 

USB type В 
5 

 

 

Для сегментів ЛОМ, де для передачі даних використовується також 

технологія PLC, у кабельний журнал додаються кабелі електро-

живлення (рис. 2.16). Згідно з вимогами нормативних документів, 

у системах передачі даних може використовуватись тільки три-

проводовий мідний кабель, наприклад, ВВГ 3х2.5. 

У кінці кабельного журналу підсумовується загальний метраж за 

кожним типом кабелю (табл. 2.17). 

 

Таблиця 2.17 – Узагальнені розрахунки використання кабелів у ЛОМ 
 

Всього: 

U/UTP кат.5е 4х(2х0,51) 124 

ВВГ 3х1,5 576 

ВВГ 3х2,5 553 

USB type A – USB type В 
 

55 
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Рисунок 2.16 – Кабельний журнал для ЛОМ 

за технологіями Ethernet та PLC 
 

Інші приклади кабельних журналів, що складені для теле-

комунікаційної шафи та для системи відеоспостереження, наведено 

відповідно в табл. 2.18 та табл. 2.19. 
 

Таблиця 2.18 – Кабельний журнал для телекомунікаційної шафи 
 

 
 

Таблиця 2.19 – Кабельний журнал для системи відеоспостереження 
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2.3.4 Складання ІР-плану 
 

Кількість хостів у підмережі визначається як: 

Н = 2
32-N 

– 2,  (2.1) 

де N – довжина маски. Чим довше маска, тим менше в ній хостів. 

З цієї обставини, зокрема, випливає, що максимальною довжиною 

маски підмережі з хостами є N = 30. Саме мережі /30 найчастіше 

використовуються для адресації на point-to-point-лінках між маршру-

тизаторами. 

В організації немає сенсу залишати величезні запаси ІР-адрес 

(наприклад, /21 за CIDR згідно з RFC 1517 [12], тобто 2
11

 = 2048 адрес 

або 8 підмереж /24), як для мережі провайдера, або, тим більше, /20 

(4096 ІР-адрес або 16 підмереж /24), як для сегмента MAN. Цілком 

раціональним є виділення 1024 ІР-адрес, тобто 4 підмережі /24, яким 

відповідає маска /22. 

Таким чином, у мережі (навіть найменшого підприємства) зазвичай 

має бути кілька ІР-підмереж (2+) і маршрутизатор (точніше файрвол, 

але в такому контексті можна вважати ці слова синонімами), який 

маршрутизує і контролює трафік між підмережами. 

Наступний крок – розбиття підмереж на більш дрібні підмережі. 

Наприклад, мережу 192.168.8.0/21 можна розбити на 2 підмережі /22, 

чотири підмережі /23, вісім /24 і т. д. Загальне правило, як нескладно 

здогадатися, таке:  

K=2
X-Y

,  (2.2) 

де K – кількість підмереж із довжиною маски X, що поміщуються в 

підмережі з довжиною маски Y. 

Тобто, K = 2
24-21

 = 2
3
 = 8 (підмереж /24 міститься у мережі /21).

 

Розглянемо складання ІР-плану для плану розміщення обладнання, 

наведеного на рис. 2.3. У робочих приміщеннях, де працюють окремі 

VLAN, достатньо формування ІР-плану розміром /28 (тобто, 14 хостів). 

Для цього можна використовувати піддіапазони ІР-адрес (рядок 

«range» на рис. 2.17), визначені за допомогою ІР-калькулятора [6]. 

На рис. 2.18 наведено фрагмент ІР-плану для приміщень № 31, 32 

та для телекомунікаційної шафи TC, яка розміщена у приміщенні 

№ 33. 

На рис. 2.18 видно, що для ПК з ІР-адресою 192.168.100.165/28 

маска підмережі 255.255.255.240. Усі інші пристрої, що знаходяться 

з РС32.03 в одній підмережі, мають ІР-адреси у діапазоні 

192.168.100.161 – 192.168.100.174. 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1517.txt
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Рисунок 2.17 – Визначення характеристик підмережі 

за допомогою ІР-калькулятора 

 

Аналогічні піддіапазони /28 наведено в рядку «range» (див. 

рис. 2.17). Один із них (192.168.100.0 – 192.168.100.15) використаний 

для адресації серверного та комутаційного обладнання в TC (див. 

рис. 2.14). 

 
Рисунок 2.18 – Фрагмент ІР-плану для обладнання  

у приміщеннях № 31, 32 та TC 
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З рис. 2.18 видно, що для приміщень 31, 32, які находяться поряд у 

будівлі та можуть бути здані в оренду під окремий офіс, складений 

спільний ІР-план на 16 ІР-адрес мережі класу С (або за CIDR – 

безкласовою адресацією, – /28), що дозволяє підключити 14 мережевих 

пристроїв.  

Маркування пристроїв здійснено за табл. 2.20. 
 

Таблиця 2.20 – Маркування обладнання в ІР-плані 
 

Тип 

обладнання 

Номер 

приміщення 

Номер 

обладнання 

Номер порту 

обладнання 

PC 32. 04. – 

R TC. 01. 2 

S TC. 03. – 

 

Номер мережі 192.168.100.160, широкомовна адреса (broadcast) – 

192.168.100.175. 

У приміщеннях № 31 – 32 передбачено 4 робочі місця, 

комп’ютерам (PC) яких привласнено 4 х ІР-адреси та зарезервовані 

4 вільні ІР-адреси (послідовні з ІР-адресами РС) для підключення 

переносних пристроїв (ноутбуків, планшетів тощо). Таке резервування 

обґрунтоване, тому що в приміщеннях відсутній Wi-Fi-зв’язок для 

підключення мобільних пристроїв. Інакше зарезервовані ІР-адреси 

можуть бути використані для розвитку ІР-телефонії або для 

підключення аналогових телефонів через відповідний шлюз. 

Адреси 192.168.100.169 – 192.168.100.173 привласнені периферійному 

обладнанню (кондиціонерам К, багатофункціональному пристрою 

MFU, відеокамері C та ін.). Адреса 192.168.100.174 зарезервована на 

розвиток сегмента ЛОМ. 

З фрагмента ІР-плану видно (див. рис. 2.18), що телекомунікаційна 

шафа TC знаходиться у приміщенні № 33. Для обладнання, 

встановленого у TC, складено окремий ІР-план на 16 ІР-адрес мережі 

класу С (або за CIDR /28), що дозволяє підключити 14 портів 

комунікаційних пристроїв та серверів. 

Номер мережі 192.168.100.0, широкомовна адреса (broadcast) – 

192.168.100.15. 

За необхідністю розбиття на різні підмережі (рис. 2.19) може бути 

здійснене за допомогою онлайнового VLSM-калькулятора [16]. 

У процесі розподілу ІР-адрес у ЛОМ треба враховувати 

відповідність між «білою» ІР-адресою (видається провайдером) та 

«сірими» ІР-адресами, які системний адміністратор мережі розподіляє 

власноруч, керуючись стандартами RFC.  
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Рисунок 2.19 – Розбиття мережі на підмережі 

з різними префіксами за CIDR 

 

RFC (Request for Comments, укр. «Запит на коментарі») – серія 

документів, що публікується співтовариством дослідників і розробників 

«Інженерна рада Інтернету» (англ. Internet Engineering Task Force, 

IETF), керуються практичними інтересами, в якій описується набір 

протоколів та узагальнюється досвід функціонування Інтернет. 

Згідно з вимогами RFC 3330, для адресації хостів ЛОМ треба 

використовувати блоки спеціальних ІР-адрес 10/8, 172.16/12 і 

192.168/16 [14]. Така нотація відповідно до п. 3 RFC 1918 відповідає 

діапазонам ІР-адрес [13]: 

а) 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (prefix 10/8, що відповідає одній 

неперервній мережі класу А); 

б) 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (prefix 172.16/12, що відповідає 

16 суміжним мережам класу B); 

в) 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (prefix 192.168/16, що відповідає 

256 суміжним мережам класу С). 

Будь-яке підприємство може використовувати IP-адреси з цих 

блоків без погодження з IANA або Інтернет-реєстраторами. У 

результаті ці адреси використовуються на безлічі підприємств. Таким 

чином, унікальність адрес зберігається тільки в масштабі одного або 

кількох підприємств, які узгоджено використовують спільний блок 

IP-адрес. У такій мережі кожен хост може обмінюватися інформацією 

з будь-яким іншим хостом приватної мережі (англ. Private Arial Net – 

PAN). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Відповідно до класової моделі ІР-адресації [17], існує лише певна 

кількість мереж кожного класу (пул або простір адрес), і в мережі 

кожного класу може бути адресовано лише певну кількість мережевих 

вузлів (табл. 2.21). 
 

Таблиця 2.21 – Класова адресація ІР-мереж 
 

Клас 
Початкова 

адреса пулу 

Кінцева 

адреса пулу 

Кількість 

мереж 

Кількість 

вузлів у мережі 

A 1.0.0.0 126.255.255.255  126 16777214 

Резерв 127.0.0.0 127.255.255.255   

B 128.0.0.0  191.255.255.255 16384 65534 

C 192.0.1.0.  223.255.255.255 2097152 254 

D 224.0.0.0  239.255.255.255    

E 240.0.0.0  247.255.255.255    

 

 

2.4 Додаткова документація 
 

Крім документів, зазначених у пп. 2.1-2.3, додатково розробляються: 

 протоколи узгодження (відображають зміни схем прокладки 

кабелів і розташування обладнання); 

 протоколи тестування СКС (документ, необхідний для проведення 

сертифікації СКС, має вигляд таблиці з вимірами функціональних 

параметрів ліній і каналів); 

 інструкція з експлуатації СКС (рекомендації щодо підтримки 

працездатного стану СКС, перелік та терміни гарантійного обслуго-

вування СКС). 

Існують програмні системи автоматизації проектування структуро-

ваних кабельних систем, наприклад, пакет «Эксперт-СКС» російської 

компанії «Эксперт-Софт» (рис. 2.20), який працює на платформі 

Windows [115].  

 

 
 

Рисунок 2.20 – Інтерфейс пакету «Эксперт-СКС» 


