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головний крос, проміжні кроси і горизонтальні кроси. У цих центрах 
виконується комутація магістральних ліній одна з одною з утворенням 
магістральних каналів, які використовуються для розподілу теле-
комунікаційних сервісів (додатки передачі мови, даних, зображень 
тощо) до горизонтальної кабельної підсистеми. 

Кабелі всіх горизонтальних підсистем розташовують зіркою від 

розподільних шаф (стійок) або патч-панелей. Самі шафи (стійки) і 

патч-панелі з’єднуються між собою вертикальними кабелями. Це 

можуть бути мідні кабелі, але найчастіше при монтажі СКС це оптичні 

багатомодові (для монтажу в одній будівлі) або одномодові (для 

монтажу магістралі між будівлями) кабелі. 

Довжина магістралі, що сполучає кабелем класу ОМ обладнання 

серверного вузла та горизонтальний крос (HC – Horizontal Cabling), не 

повинна перевищувати 300 м. 

Комутаційні центри магістральної кабельної підсистеми можуть 

бути розміщені в телекомунікаційних (TR), апаратних (ER) або  

міських вводах (англ. Entrance Facility – EF). 

Поки в Україні не прийняті власні стандарти, за якими треба  

виконувати проектування магістральної СКС, можна керуватись  

російським ГОСТ Р 53246-2008 [30]. 

 

 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Які існують типи технології xDSL?  

2. Доповнити запис (записати стандарт в іншій нотації) та вказати тип 

кабелю: 

а) IEEE _______ або 1000BASE-TХ; 

б) IEEE 802.3u або____BASE-____; 

в) _____ 802.______ або 1000BASE-FX. 

3. У чому полягає різниця технологій ADSL і SDSL?  

4. Проводи з якого матеріалу використовуються в технологіях  

Ethernet, хDSL, HomePlug, HPNA? 

5. Які рівні входять до складу ієрархічної моделі Cisco? 

6. Які бездротові технології базуються на використанні радіочастот? 

7. За яким класом необхідно використовувати Bluetooth-обладнання 

для організації заходів у актовій залі? Для організації круглих 

столів на 15 персон? 

8. Які технології необхідно планувати для розбудови ЛОМ, де  

циркулює інформація з обмеженим доступом?  
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Лабораторна робота № 3. Аналіз підключення ЛОМ до сервісів 

Інтернет 
 

3.1 Аналіз складу серверів провайдера, через які ЛОМ  

підключена до сервісів Інтернет 

Проаналізувати склад серверів провайдера можна, наприклад, за 

допомогою Інтернет-сервісу Whois, розміщеного на будь-якому веб-сайті. 

На рис. Л3.1 зображено результати виконання запиту для провайдера 

«Дикий Сад» (домен wildpark.net) на Інтернет-сервісі Whois з веб-

сайтів www.whois-service.ru (рис. Л3.1, а) та www.who.is (рис. Л3.1, б). 

 
а) 

Рисунок Л3.1 – Відомості про сервери провайдера: 

а – з веб-сайту www.whois-service.ru; б – з веб-сайту www.who.is 
 

 
б) 

Рисунок Л3.1, аркуш 2 


