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Модуль грозозахисту може бути вбудованим у комутаційне 

обладнання. Наприклад, для захисту бездротових точок доступу серії 

NanoStations виробництва фірми Ubiquiti від статичних і грозових 

розрядів розроблено спеціальну версію пристрою грозозахисту 

NanoStation PRO (рис. 6.52), що встановлюється прямо в корпус точки 

доступу [32]. 
 

 
 

Рисунок 6.52 – Пристрій грозозахисту, 

вбудований у точку доступу NanoStations 

 

 

6.7 Візуалізація результатів монтажу 
 

Візуалізація приміщень із ЛОМ надає можливість переглянути 

варіанти розміщення пасивного та активного обладнання в 

приміщеннях, зробити оптимальний вибір, задовольнити бажання 

Замовника побачити кінцевий результат до початку виконання 

монтажних робіт. 

3D-вимірність приміщення з ЛОМ призначено також для оцінки 

ергономічності створеного робочого простору користувачів інформа-

ційного простору корпорації, естетичності дизайну. 

Для 2D- та 3D-моделювання гарні результати можуть бути 

отримані за допомогою програмного забезпечення GrandSoft VisiCon, 

Autodesk 3DStudio Max, Xara 3D, Apple Quickdraw 3D, Blender, 

3D Canvas, Rhino 4, Modo 302, ProSto й т. п. 

До звіту з курсової роботи включаються скріншоти з найбільш 

виграшних ракурсів приміщення, на яких найкраще видно 

розташування саме комп’ютерного та комутаційного обладнання, 

особливості монтажу складових ЛОМ. 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 
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Приклад 3D-візуалізації периметрального монтажу СКС наведено 

на рис. 6.53. 
 

 
 

Рисунок 6.53 – 3D-візуалізація периметрального монтажу СКС 

 

Приклад 3D-візуалізації монтажу магістральної кабельної траси 

наведено на рис. 6.54. 

 
 

Рисунок 6.54 – 3D-візуалізація монтажу 

кабельних лотків магістралі СКС 
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У додатку до курсової роботи доцільно навести опис послідовності 

створення 3D-візуалізації приміщення. 

 

 

6.8 Підготовка до адміністрування СКС 
 

Для функціональної перевірки готовності СКС до адміністрування 

корисно змоделювати повсякденні дії, пов’язані з адмініструванням 

СКС [66]: 

 добавити комутатор у монтажну шафу (визначити, чи достатньо 

для цього місця в шафі, чи є вільні порти для підключення); 

 поселити ще одного співробітника в яку-небудь довільну кімнату; 

 перемістити співробітника в іншу кімнату зі збереженням його 

номера телефону і активного порту на комутаторі; 

 перевести відділ на інший поверх; 

 поміняти два відділи місцями; 

 добавити пару портів до СКС; 

 встановити в кімнаті факсимільний апарат і принт-сервер. 

Зважаючи на те, що сучасна корпоративна ЛОМ є мультисервісною 

і через різні об’єкти ЛОМ проходить різнорідний трафік, то 

для адміністрування цих об’єктів необхідно структурувати та 

накопичувати дані про спожитий трафік у системах керування базами 

даних (СКБД), наприклад, у постреляційній СКБД Caché [56; 107; 108]. 

Такий підхід дозволить формувати відповідні політики безпеки в ЛОМ 

та обмежувати доступ у корпорації до ресурсів, не пов’язаних із 

виробничим процесом. 

З метою визначення межі підмережі для адміністрування ЛОМ у 

властивостях мережевої карти вказують (рис. 6.55): 

 ІР-адресу комп’ютера (або іншого мережевого обладнання) з 

«сірого» діапазону (привласнена хосту системним адміністратором ЛОМ); 

 маску підмережі; 

 ІР-адресу шлюзу за замовчуванням (зазвичай, з першого октету 

ІР-адрес мережі). 


