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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 

Проектування і монтаж комп’ютерної мережі необхідно починати 
із з’ясування всіх функціональних завдань, які вони повинні 
виконувати, а також із вибору необхідних для цього топології мережі, 
протоколів та середовища передачі даних. Отримана інформація дасть 
можливість правильно вибрати найкращу технологію передачі даних у 
мережі, а отже, і дібрати необхідне обладнання для створення мережі. 

Проектування локальної обчислювальної мережі (ЛОМ; англ. Local 
Arial Network – LAN) – найважливіша частина роботи, яку необхідно 
виконати до монтажу та інсталяції мережі. В основу проектування 
мережі закладаються її основні характеристики: масштабованість, 
керованість, продуктивність, довговічність [75]. Тільки в такому випадку 
можна забезпечити всім працівникам спільну роботу з документацією 
та з додатками, наявними на серверах, надати як спільний доступ 
до всіх внутрішньомережевих сервісів, так і одночасний доступ 
користувачів до ресурсів глобальної обчислювальної мережі (ГОМ, 
англ. Wide Arial Network – WAN).  

Проектування ЛОМ передбачає складання докладної схеми 
майбутньої мережі, а також кошторису, в якому будуть враховані 
витрати на необхідне устаткування та необхідні роботи. 

Після етапу проектування виконується монтаж мережі. Згідно з 
проектом відбувається прокладка кабелів, охоплюються всі пристрої, 
які необхідно задіяти в мережі – комп’ютери, периферійні пристрої 
(принтери, сканери, багатофункціональні пристрої MFU та ін.), 
телефони, системи відеоспостереження, охоронна і пожежна сигналізація. 
Виконується монтаж необхідного обладнання. У разі використання 
бездротових мереж, заснованих на технології Wi-Fi, необхідність у 
прокладці кабелів відпадає, виконується лише налаштування Wi-Fi-мережі. 

Найчастіше для забезпечення інформаційного обміну підприємства 
в цілому виконується впровадження структурованої кабельної системи 
(СКС, англ. Structured Cabling System – SCS) як необхідного технічного 
фундаменту для побудови інформаційних і автоматизованих систем. 
СКС дозволяє звести в єдину систему безліч інформаційних сервісів 
різного призначення (локальні обчислювальні і телефонні мережі, електро-
мережі, системи безпеки, відеоспостереження, сигналізації й т. п.). 

Для підключення до сегмента ЛОМ нестаціонарних робочих місць 
(користувачів з ноутбуками й т. п.), а також за необхідності організувати в 
кампусі організації Wi-Fi-сегменти ЛОМ між кількома будинками (які 
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перебувають на досить великій відстані один від одного), або в іншій 
ситуації, коли неможливо створити проводову інфраструктуру (віддалені 
офіси, навчальні корпуси і т. п.), до складу ЛОМ включають бездротові 
сегменти. 

У запропонованому навчальному посібнику розглянуто методику 
проектування та особливості монтажу ЛОМ, що працюють за 
технологією Ethernet, з урахуванням правил побудування СКС. Наведено 
рекомендації щодо включення до корпоративної ЛОМ бездротових 
сегментів. Посібник також містить приклади виконання та оформлення 
документації згідно з вимогами чинних в Україні нормативних 
документів. Наведені методичні рекомендації та приклади проектної 
документації можуть бути оформлені під час навчального процесу у 
вигляді курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для 
студентів спеціальностей галузей знань 0403 «Системні науки» і 0501 
«Інформатика та обчислювальна техніка» [60]. 

Навички, які отримує студент під час проектування сегмента ЛОМ 
та опанування навичок монтажу мережевих компонентів, необхідні в 
подальшій професійній діяльності фахівця з інформаційних технологій. 

Робота студентів із проектуванням комп’ютерних мереж не ставить 
перед собою завдання наскрізного проектування з детальним 
виготовленням усіх документів, необхідних для фізичного побудування 
мережі будь-якого рівня. Але з метою опанування всіх необхідних на 
різних етапах проектування та монтажу ЛОМ навичок доцільним 
вважається ознайомлення з вимогами та виконання будь-якої частини з 
абсолютно всіх складових документації, передбаченої відповідними 
нормативними документами. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» 
перед студентами стоять такі основні завдання: 

 вибирати конфігурацію комп’ютерної мережі; 

 обирати тип і структуру комп’ютерної мережі;  

 проектувати комп’ютерні мережі;  

 розгортати комп’ютерні мережі;  

 проводити підготовку комп’ютерної мережі до адміністрування 
та експлуатації. 

Розмір розділів цього навчального посібника не є відображенням 
важливості того чи іншого етапу проектування та монтажу 
комп’ютерних мереж. Більш глибоко та ретельно написаний той 
матеріал, якому приділяється менша увага під час лекцій та 
лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі». 

Сьогодні комп’ютерні мережі є необхідним підґрунтям бізнесу, 
освіти, державного управління та домашніх комунікацій. 

Основою інформаційної інфраструктури сучасного підприємства є 
СКС, що дозволяє звести в єдину систему безліч інформаційних сервісів 
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різного призначення (локальні обчислювальні і телефонні мережі, 
електромережі, системи безпеки, відеоспостереження, сигналізації та 
ін.). Вимоги щодо організації ЛОМ з обов’язковим побудуванням СКС 
є не тільки побажанням технічних фахівців, а виставляються і в 
комерційних, і в державних урядових організаціях [110]. 

Найчастіше СКС використовує як передавальне середовище 
неекрановану або екрановану виту пару категорії 5E, 6 та 6A, а також 
одномодовий і багатомодовий волоконно-оптичний кабель. 

Виділяють такі стандарти, які на сьогодні надають найбільш повну 
інформацію про те, як правильно виконати монтаж СКС: 

 міжнародний ISO/IEC 11801:2002 Information Technology. Generic 
Cabling for Customer Premises; 

 європейський CENELEC ЕN 50173-3:2008 Information Technology. 
Generic Cabling Systems; 

 американський ANSI/ЕІА/TIA-568-С Commercial Building Tele-
communications Wiring Standard (February 2009); 

 російський ГОСТ Р 53246-2008 (дата введення 2010-01-01). 
Оскільки в Україні станом на 01 вересня 2013 р. немає прийнятих 

національних нормативних документів, при проектуванні СКС 
звичайно керуються вимогами вищезазначених документів, віддаючи 
перевагу європейським стандартам. 

Навчальний посібник містить витяги з державних [39-45], між-
державних [25-29] стандартів, пояснень до них та приклади оформлення 
структурних елементів проекту ЛОМ. При проектуванні, монтажі, 
підготовці до адміністрування та експлуатації ЛОМ рекомендується 
спиратися на вітчизняні державні стандарти, відомчі і галузеві 
нормативні документи, також на технічні умови і норми проектування 
фірм-виготівників обладнання та накопичений досвід системних 
інтеграторів у галузі проектування комп’ютерних мереж [63]. 

У цьому навчальному посібнику використовуються терміни та 
визначення понять, які наведені в Законі України «Про теле-
комунікації» [106], стандартах Міжнародної електротехнічної комісії 
(МЕК; англ. акронім

1)
 ІЕС – International Electrotechnical Commission), 

Міжнародної організації зі стандартизації (англ. акронім ISO), російських 
ГОСТ, національних ДСТУ та словниках, інших нормативних документах 
за фаховою направленістю у галузі інформаційних технологій. 

Терміни, що використовуються в навчальному посібнику, 
відповідають за тлумаченням аналогічним термінам англійською та 
російською мовами [23; 96].  

                                                 
1) Акронім – абревіатура, що складається з початкових літер або звуків слів твірного 

словосполучення [40]. 


