
Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 
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На рівні доступу передбачено використати комутатори DGS-1100, 

призначені для підприємств SMB. Ці комутатори належать до 

EasySmart та можуть віддалено керуватися за допомогою утиліти 

SmartConsole або через веб-інтерфейс. Комутатори цієї серії 

відповідають стандарту IEEE802.3az, підтримують технологію D-Link 

Green, яка дозволяє скоротити споживання електроенергії залежно від 

статусу з’єднання і довжини кабелю. Комутатор DGS-1100-16 

підтримує технологію Surveillance VLAN, яка є ідеальним рішенням 

для організації відеоспостереження. Surveillance VLAN – це новітня 

технологія, що забезпечує відеоспостереження і централізовану 

передачу даних через один комутатор DGS-1100, скорочуючи таким 

чином витрати, пов’язані з придбанням додаткового устаткування. 

 

 

3.3 Основні правила формування горизонтальної  
підсистеми 

 

СКС поділяється на підсистеми: 

 горизонтальна підсистема (поверху);  

 вертикальна підсистема (будинку);  

 підсистема кампусу (комплексу будівель). 

Горизонтальна підсистема розподіляє трафік з внутрішньої магістралі 

по локальним лініям. Горизонтальна підсистема СКС включає: 

 горизонтальні кабелі; 

 розподільчі панелі; 

 комутаційні з’єднання розподільчих пунктів поверху; 

 точки консолідації; 

 телекомунікаційні роз’єми. 

Підсистема кампусу створюється для побудування магістральних 

мереж зв’язку між розташованими на одній території будівель.  

На теперішній час в горизонтальному сегменті СКС домінує  

швидкість 100 Мбіт/с (за технологією Fast Ethernet – FE), а 

впровадження гігабітних швидкостей поки що не стимулюється 

реальною потребою, незважаючи на бажання вендорів та оснащення 

комп’ютерного обладнання гігабітними мережевими адаптерами. 

Гігабітні швидкості (технологія Gigabit Ethernet – GE) засто-

совуються переважно в магістралі, для підключення серверів і потуж-

них робочих станцій. Це зумовлено достатньо повільним  зни-

женням вартості портів за стандартами 10GbE й 10GbaseT. Крім того, в 

цих стандартах поки що не підтримується технологія РоЕ. 
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Попит на високі швидкості стимулюється розвитком відеосервісів в 
Інтернет (IPTV, VoD й т. п.) і в корпоративному сегменті (уніфіковані 
комунікації, відеоконференції, мультимедійне та телевізійне обладнання, 
яке працює з HDTV тощо). 

Для забезпечення трафіку високошвидкісних технологій 17 червня 
2010 р. міжнародна організація Ethernet Alliance оголосила про 
ратифікацію стандарту IEEE 802.3ba-2010, у якому описана єдина 
архітектура, здатна підтримувати протоколи 40 Gigabit Ethernet  
(40GbE) та 100 Gigabit Ethernet (100GbE). 

Горизонтальна підсистема складається з кабелів категорії не нижче 
5Е, патч-панелей на 24 (або більше) порти RJ-45 категорії, яка 
відповідає категорії кабельної системи, і комутаційних шаф.  

Для з’єднання абонентської розетки підсистеми робочого місця 
СКС з патч-панеллю горизонтальної підсистеми доцільно використо-
вувати FTP-кабелі. Патч-панелі призначені для підключення до них 
кабелів горизонтальної підсистеми СКС. Комутаційні шафи призна-
чені для установки в них патч-панелей та іншого обладнання.  

Під час проектування СКС кожне робоче місце користувача 
обладнується двопортовою інформаційною розеткою, яка з’єднується з 
комп’ютером користувача за допомогою патч-корду. 

Плануючи кількість робочих місць у приміщенні, необхідно  
враховувати специфіку діяльності організації та вимоги державних 
нормативно-правових документів. Так, наприклад, в українських  
документах регламентована площа на один ПК має бути не менше 
6 кв. м [38; 79]. Для ігрових приміщень (залів, кабінетів) в  
українському законодавстві передбачена площа на одне ігрове місце не 
менше 4,5 кв. м, а на одну одиницю розмножувальної техніки – не 
менше 6 кв. м [86]. У той же час, в американських стандартах 
враховується збільшення вказаної норми при ускладненні обладнання. 
Так, для установ охорони здоров’я мінімальний розмір теле -
комунікаційного приміщення складає 12 кв. м [15], що значно  
перевищує аналогічні вимоги для офісних будівель. 

Зважаючи на те, що світовим лідером у галузі мережевих 
технологій, що базуються на Інтернет-протоколі (IP), є компанія Cisco, 
у багатьох ресурсах використовуються також піктограми, наведені у 
довіднику Cisco IOS Software Command Reference (див. табл. 2.5). 

 
 

3.4 Основні правила розрахунку магістральної підсистеми 
 
Основу магістральної кабельної підсистеми становлять магістральні 

лінії або магістралі, що з’єднують між собою центри комутації: 


