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Проектування СКС у пакеті виконується на вихідному плані. 
Програма здійснює розстановку робочих місць і шаф (точкових 
елементів), прокладання трас і кабелів, укладання коробів, розподіл 
зв’язків, формування міжповерхових переходів і переходів між 
будівлями. Підсистема компонування шаф дозволяє у візуальному 
режимі проектувати розподільні шафи. 

У результаті розробки СКС-проекту складається така документація: 

 архітектурний план(и) з розміщенням усіх розроблених 
елементів;  

 специфікація елементів СКС;  

 кабельний журнал; 

 відомість кабельних каналів та ін. 
Система також має можливість випуску результуючих документів 

кількома мовами: російською українською, англійською та ін. 
Отримана документація відповідає стандартам ГОСТ (СНД), ISO 
(міжнародний), TIA (американський), EN (європейський).  

Але слід відзначити, що цей програмний пакет зовсім не враховує 
вимоги українських нормативних документів щодо проектування 
кабельних систем, а вітчизняного подібного ПЗ немає. 

 

 

2.5 Створення власних шаблонів MS Visio для проектної 
документації 

 
Зважаючи на те, що графічний редактор MS Visio є 

найпоширенішим засобом створення структурних схем, кабельних 
трас та інших складових проектної документації ЛОМ, деякі труднощі 
зумовлені тим, що в MS Visio немає шаблонів ліній зв’язку, 
регламентованих національним ДСТУ Б А.2.4-40:2009 та наведених 
у табл. 2.6. До таких шаблонів належать кабель «вита пара», 
коаксіальний кабель та ін. Але засоби MS Visio передбачають 
створення власних шаблонів. 

Розглянемо процес створення власного шаблону лінії для 
позначення коаксіального кабелю у структурній схемі ЛОМ для 
з’єднання конвертора (трансивера) та супутникової тарілки. Створення 
шаблону виконувалось у програмі Microsoft Visio Premium 2010 
version 14.0. 

Першим кроком необхідно створити так званий набір елементів, 

який міститиме створюваний шаблон лінії зв’язку: Фигуры  

Дополнительные фигуры і натиснути Создать набор элементов 

(метрическая система мер) (рис. 2.21, а). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2.21 – Створення (а), збереження (б) 

та перегляд (в) нового набору елементів у MS Visio 

 

Зберегти у файл створений набір (рис. 2.21, б). Файл набору 

елементів має розширення .vss 

Потім необхідно:  

а) викликати контекстне меню в порожній області в наборі 

елементів та обрати Создать образец…; 

б) заповнити поле Имя; 

в) натиснути OK у вікні, що з’явилося.  

Після цього становиться доступним створений шаблон (рис. 2.21, в).  

Тепер необхідно намалювати саму фігуру, для цього треба перейти 

до режиму редагування шляхом виклику контекстного меню. 

На створеному елементі треба натиснути Изменить образец  

Изменить фигуру образца. Після цього з’явиться поле для малювання 

і можна приступати до розробки лінії.  

У верхній частині вікна необхідно знайти меню Главная  Сервис 

та обрати фігуру-лінію. Потім треба: 

а) провести лінію у полі для редагування; 

б) задати її довжину (наприклад, 27 мм) на панелі Размер и 

положение у лівій нижній частині вікна (рис. 2.22); 

в) збільшити масштаб поля редагування. 
 

 
 

Рисунок 2.22 – Задання параметрів лінії 
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Потім необхідно вибрати фігуру (наприклад, «коло») та намалювати 

його із діаметром 2,5 мм. Після цього треба скопіювати його два рази. 

У результаті буде отримано 4 фігури: 3 кола і одна лінія (рис. 2.23, а). 
 

 
а) 

Рисунок 2.23 – Створення (а), вирівнювання (б) та взаєморозміщення 

(в) фігур «коло» та «лінія» 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2.23, аркуш 2 

 

Тепер необхідно вирівняти фігури. Для цього треба вибрати з 

панелі Главная  Сервис елемент Указатель, виділити будь-яке коло, 

натиснути клавішу Shift та лінію. У результаті будуть виділені дві 

фігури (рис. 2.23, б).  

Після цього необхідно натиснути клавішу F8 – з’явиться вікно 

Выравнивание фигур. Тепер треба виставити вертикальне та 

горизонтальне вирівнювання «по центру» та натиснути ОК. 

Намальоване коло буде вирівняно по центру лінії.  

Тепер треба виділити по черзі кожне коло і вирівняти їх таким 

чином, щоб вони розташувались по обидва боки центрального кола на 

однаковій відстані від нього (рис. 2.23, в). Можна скористатися 

панеллю Размер и положение для точнішого їхнього розміщення.  

Щоб отримати з використаних примітивів («коло», «лінія») новий 

шаблон, треба: 

а) виділити звичайним прямокутником усі фігури та натиснути 

Shift + F3; 

б) у вікні Линия встановити товщину в 0 пт (Линия  Толщина 

 Другая); 

в) згрупувати між собою всі намальовані фігури. Для цього треба 

виділити їх, викликати контекстне меню та натиснути Группировать; 
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г) натиснути у контекстному меню Сохранение або на відповідну 

піктограму. У результаті отримається нова шаблонна лінія (рис. 2.24); 

д) закрити вікно поля для редагування, оновити зразок. 
 

 
Рисунок 2.24 – Нова шаблонна лінія MS Visio 

 

Наразі створена фігура є повноцінною лінією, яку можна 

використовувати в побудові структурних схем ЛОМ. Приклад 

використання такої лінії для з’єднання трансивера та супутникової 

антени коаксіальним кабелем наведено на рис. 2.25. 

Слід зазначити, що, за стандартом ДСТУ Б А.2.4-40:2009, лінія 

передавання по коаксіальному кабелю позначається хвилястою 

(див. табл. 2.15). 

Власноруч у MS Visio необхідно створити шаблони ліній для 

позначення практично всіх типів кабелю на структурній схемі ЛОМ: 

оптоволоконного, коаксіального, витої пари, дво- та трипроводового 

кабеля. 

 
 

Рисунок 2.25 – З’єднання трансивера та супутникової 

антени коаксіальним кабелем 
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Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Пояснити використання ІР- та МАС-адрес мережевого обладнання. 

2. Пояснити, з якими адресами працюють комутатори, а з якими – 

маршрутизатори. 

3. Навести приклади топологій та технологій сучасних локальних та 

глобальних обчислювальних мереж. 

4. Який розмір адресного простору за маскою 255.255.248.0?  

Пояснити відповідь розрахунком. 

5. Записати пул адрес за маскою 255.255.255.240, якщо перша адреса 

193.21.204.48 (пояснити відповідь розрахунком). 

6. Як визначити належність ІР-адреси до класів А, В, С у двійковому 

вигляді ІР-адреси? 

7. Навести орієнтовний склад серверів у корпоративній мережі. 

Пояснити їхні функції. 

8. Пояснити, на якому обладнанні з’явиться кадр Ethernet у наданій 

схемі (див. рис. 3.1), коли комп’ютер L13-12 передає інформацію 

комп’ютеру Academy. 

9. Побудувати netdiagram (граф) логічної структуризації корпоративної 

мережі, в якій працюють 15 менеджерів із пересувним характером 

роботи на відстані 3 – 8 км від головного офісу.  

10. Пояснити значення та використання термінів: а) DNS; б) FTP; 

в) Gate. 

 

Лабораторна робота № 1. Визначення імен, технічних характе-

ристик та ІР-адрес об’єктів ЛОМ. Складання ІР-плану 

 

1.1 Визначити символьне ім’я лабораторного ПК та ім’я 

домену, членом якого є цей ПК 

Це завдання необхідно виконати декількома способами.  

Символьне ім’я ПК та домену ЛОМ визначається: 

а) за допомогою аплету System Properties – Computer Name (рис. Л1.1, 

а, б); 

б) з командного рядка за допомогою утиліти hostname (рис. Л1.1, б). 


