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панелями зазвичай використовують кабельні органайзери, за допомогою 
яких можна упорядкувати кабелі, що надходять у панелі і кабелі, які 
від неї відходять. 

 
 

4.3 Вибір активних компонентів ЛОМ  
4.3.1 Основні характеристики активного мережевого 

обладнання 
 
Активне мережеве обладнання розуміється як електронний пристрій, 

який характеризується деякими «інтелектуальними» здібностями та 
живиться від стандартної мережі електроживлення.  

Вибір активного мережевого обладнання здійснюється відповідно 
до [49; 68]: 

 функцій обладнання; 

 обраної в ЛОМ технології передачі даних; 

 обраних за проектом ЛОМ кабелів СКС (за типом середовища, 
екрануванням, категорією для витої пари та ін. характеристиками – 
див. п. 4.2.1); 

 кількості портів; 

 конструктивного виконання (настільного або стієчного) та ін.  
Обираючи будь-який із видів активного мережевого обладнання, 

рекомендується віддавати перевагу моделям, які підтримують Green-
технологію. Ця технологія зменшує енергоспоживання шляхом 
визначення потужності, необхідної для надійного зв’язку з іншим 
обладнанням у мережі.  

Наприклад, для бездротових пристроїв визначається потужність 
випромінювання, необхідна для надійного бездротового зв’язку. 

Для Ethernet-обладнання технологія Green забезпечує автоматичне 
збереження електроенергії декількома способами: 

 завдяки автоматичному відключенню електроживлення Ethernet-
портів за відсутності з’єднання зберігається значна кількість енергії на 
неактивних портах або на портах, що підключені до вимкнених 
комп’ютерів; 

 комутатор здатен аналізувати довжину будь-якого підключеного 
кабелю для вибору необхідного рівня електроспоживання, чим  
забезпечується економія електроенергії без зменшення продуктивності.  

Такий підхід дозволяє зберегти до 74 % спожитої електроенергії. За 
повного навантаження енергоспоживання активного обладнання, яке 
підтримує Green-технологію (нп., Edimax BR-6228nC), на 50 % менше, 
ніж в аналогічних маршрутизаторах. 
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Доцільно передбачати в обладнанні різних виробників наявність 
модулів розширення UpLink, модулів SFP (miniGBIC), GBIC (GigaBit 
Interface Converter) i XFP для підключення оптоволоконного кабелю 
(рис. 4.22). 

 
Рисунок 4.22 – Підключення модуля SFP 

у корпус комутаційного обладнання 
 
 

4.3.2 Автовизначення полярності кабелю MDI та MDIX  
 

У більшості сучасних моделей активного Ethernet-обладнання 
передбачене автовизначення полярності кабелю MDI та MDIX (Auto 
MDI/MDIX) на кожному з портів. Якщо в мережевому обладнанні не 
реалізоване автовизначення MDI/MDIX, тоді слід мати на увазі, що в 
MDI-інтерфейсі контакти 1 і 2 використовуються для передачі (Tx) 
інформації (сигналів), контакти 3 і 6 – для прийому (Rx). У MDIХ-
інтерфейсі навпаки: контакти 1 і 2 використовуються для прийому 
(Rx) інформації (сигналів), контакти 3 і 6 – для передачі (Tx). Без 
автовизначення таких інтерфейсів порти MDI та MDIX активного 
комутаційного обладнання з’єднуються прямим патч-кордом, а 
однотипні порти (MDI-MDI та MDIX-MDIX) повинні з’єднуватись 
кросоверним кабелем (див. розділ 6). 

Комутатори, що мають автовизначення полярності, належать до 
рівня L2 (канального) моделі взаємодії відкритих систем ISO/OSI. 

 
 

4.3.3 Основні типи активного мережевого обладнання 
4.3.3.1 Комутатори  
 
Комутатор (світч) працює на канальному (другому) рівні моделі 

ISO/OSI, і тому в загальному випадку може лише об’єднувати вузли 
однієї мережі за їхніми МАС-адресами для обміну інформацією між 
кінцевими користувачами мережі. Так само комутатори застосову-
ються для з’єднання доменів колізій локальної мережі між собою. 

http://www.compass.ua/products/view1.asp?code=7542
http://www.compass.ua/products/view1.asp?code=7542
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Під доменом колізій мається на увазі логічна ділянка мережі, у якій 
можуть відбуватися колізії пакетів даних. У випадку колізії два пристрої, 
підключені до загального середовища передачі, починають одночасно 
передавати дані, і в результаті накладення сигналів дані втрачаються. 
Пристрої вимушені в цьому випадку повторювати передачу заново. 
Велика кількість колізій у сегменті значно знижує продуктивність 
мережі. На практиці в ролі доменів колізій виступають, як правило, 
поверхи будівлі, у якій створюється ЛОМ. 

Для полегшення пошуку і добору комутаторів доцільно 
використовувати поділ комутаційного обладнання на три групи  
відповідно до рівня моделі взаємодії відкритих систем ISO/OSI, на 
якому працює зазначене обладнання: 

 некеровані (Unmanaged) і так звані «напівкеровані» Smart/Web 
Smart комутатори 1-го рівня; 

 керовані комутатори другого рівня (L2/2+); 

 маршрутизуючі комутатори третього рівня (L3). 
Некеровані комутатори зазвичай працюють за технологіями 

Fast/Gigabit Ethernet та мають настільне виконання. Найчастіше такі 
комутатори мають невелику кількість портів (5 – 7), рівнозначних між 
собою. Іноді некеровані комутатори мають додатково один оптичний 
порт 100Base-FX (з роз’ємом SC) та апаратно підтримують функцію 
VLAN. 

Слід зауважити, що мережа, побудована на некерованих  
комутаторах, абсолютно не захищена від внутрішніх атак. Тому 
залежно від виду діяльності організації (а не тільки від кількості ПК  
в ЛОМ!) некеровані комутатори застосовуються, в основному, за 
дефіциті бюджету на створення ЛОМ і зовсім не використовуються в 
ЛОМ, пов’язаних з відповідальним збереженням документів. 

Некеровані Smart/Web Smart комутатори використовуються, як 
правило, в невеликих офісних мережах (до 30 користувачів), їхня 
основна перевага – це ціна. Менш очевидні особливості практично всіх 
некерованих комутаторів – це невеликі фізичні розміри, безшумність і 
простота інсталяції. 

Такі комутатори доцільно використовувати в секторі SOHO (від 
англ. Small Office, Home Office) – назва сегмента ринку комутаційного 
обладнання, призначеного для домашнього використання або в 
невеликих офісах, де чисельність співробітників, а відповідно, і  
мережевих користувачів не досягає і 100 чоловік. 

Мережа сектору SOHO – локальна комп’ютерна мережа, яка 
зазвичай представлена одним кабінетом або кімнатою. У мережі  
використовуються мережеві комутатори Ethernet або повторювачі і 
кабель CAT. 5, або безпроводова мережа Wi-Fi. 
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ЛОМ, побудована з використанням комутаційного обладнання  

сектору SOHO, дозволяє використовувати ресурси всіх комп’ютерів 

для передачі/зберігання даних, а також діставати доступ в мережу 

Інтернет через один з комп’ютерів або мережевий шлюз. У мережі 

SOHO можна використовувати сервер для контролю доступу до мережі, 

загального сховища даних, а також розділяти права користувачів. 

Але пристрої сектору SOHO не призначені для виробничих  

навантажень (цілодобового включення) та з’єднання у корпоративну 

мережу за топологією «ієрархічна зірка», тобто не передбачають  

каскадування. 

Асортимент моделей обладнання сектору SOHO обмежений такими 

рамками: комутатор некерований, кількість портів 10/100 Мбіт/с – 

16 або 24. 

Найбільш розповсюдженими SOHO-комутаторами є моделі фірм 

D-Link (серія DES-10xx), 3Com (серія BaseLine), ZyXEL (серія ES-lxxx) 

та ін. 

«Напівкеровані» комутатори доступу є високонадійними і 

економічно вигідними пристроями і застосовуються для підключення 

користувачів у житлових будинках, офісних будівлях, на підприємствах 

малого і середнього бізнесу (SMB). Вони звичайно характеризуються: 

 низьким енергоспоживанням; 

 безшумною роботою; 

 можливістю організації VLAN і обмеженням швидкості на 

порту; 

 штормом-контролем, великою кількістю механізмів безпеки; 

 можливістю віддаленого управління за допомогою інтуїтивно 

зрозумілого веб-інтерфейса управління (див. рис. 4.23); 

 фільтрацією пакетів; 

 можливістю управління МАС-адресами. 

 

 
Рисунок 4.23 – Інтерфейс управління портами комутатора 
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До позитивних властивостей цих комутаторів також варто віднести 

підтримку функції виявлення і автоматичного виключення закільцьо-

ваних портів (Port Loopback Detection), відновлення роботи ЛOM при 

усуненні петлі. 

Зазвичай комутатори першої групи підтримують стандарти  

IEEE 802.3, 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x (наприклад, 

DES-1252). 

Для прискорення процесу передачі інформації, збільшення 

продуктивності мережі і підвищення її захищеності використовуються 

керовані комутатори. Під керованими маються на увазі комутатори, 

здатні здійснювати контрольовану передачу трафіку. Більшість  

комутаторів працює на другому (канальному) рівні мережевої моделі 

OSI. Завдяки технології пріоритезації трафіку (QOS) і агрегації ліній 

зв’язку (об’єднання декількох фізичних ліній в одну логічну) 

з’являється можливість збільшити пропускну спроможність мережі, а 

технологія віртуальних приватних мереж (VLAN), що забезпечує 

локалізацію трафіку, може істотно збільшити їхню захищеність. 

Керовані комутатори рівня L2 частіше використовуються в мережі 

середніх і крупних підприємств і провайдерів для підключення  

користувачів. 

Керовані комутатори рівня L2+ частіше використовуються 

провайдерами (ACL, зниження швидкості), інколи підприємствами, де 

є IP-телефонія або критичні до затримок додатки. 

Серед керованих комутаторів треба відзначити добре спів-

відношення «якість-ціна» у моделей серій DES-21xx, DES-3ххх та 

вище, DGS-3ххх та вище. 

Окремою групою слід позначити маршрутизуючі комутатори. 

Їхня основна відмінність полягає в тому, що вони працюють на  

вищому третьому (мережевому) рівні мережевої моделі OSI. Вони  

використовуються в основному як ядро мережі або ж в деяких 

випадках здатні частково замінити маршрутизатор. 

На відміну від маршрутизаторів, комутатори більш корисні для 

підвищення продуктивності мережі. Вони здатні усунути в ній лише 

вузькі місця – розвантажити певну її ділянку за рахунок сегментації. 

 

 

4.3.3.2 Маршрутизатори 
 

Маршрутизатор – інтелектуальний пристрій, що працює на 

третьому (мережевому) рівні мережевої моделі OSI, призначений для 

http://shop.nets.com.ua/marshrutizatory.html
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з’єднання декількох мереж або для забезпечення виходу користувачів 

із ЛOM підприємства в глобальну мережу Інтернет.  

Так само маршрутизатори можуть використовуватися для  

організації розподіленої мережі компанії, філії якої знаходяться на 

значній відстані одна від одної і не можуть бути об’єднаними 

фізичною лінією зв’язку. У корпоративній мережі маршрутизатори 

використовують, якщо необхідно обмежити потік широкомовних  

пакетів, забезпечити резервні шляхи та інтелектуальну розсилку  

пакетів, реалізувати фільтрацію пакетів тощо (у загальному випадку 

для сегментації мереж, що містять 200 і більше користувачів). 

Маршрутизатори можна поділити на: 

 кабельні (проводові); 

 з вбудованою Wi-Fi-точкою доступу; 

 з WAN-портами за технологіями 3/3.5G (UMTS, HSDPA, CDMA) 

та 4G (WiMAX та LTE); 

 з портами VoIP (рис. 4.24). 

 

 
Рисунок 4.24 – Мультисервісний маршрутизатор 

D-Link DVG-N5402SP з голосовим шлюзом VoIP 

та Wi-Fi-N 300 Mbps, 1xWAN 10/100Base-T,  

4xLAN 10/100Base-T, 2xFXS, 1xPSTN (LifeLine), 1xUSB, QoS 

 

Останнім часом з’явилися маршрутизатори з декількома WAN-

портами як за різними, так і за однаковими технологіями (наприклад, 

серії DSR від компанії D-Link). Завдяки цьому вони здатні виконувати 

балансування навантаження по WAN-портах та запобігання єдиної 

точки відмови у разі падіння каналу від провайдера (англ. Internet 

Service Provider – ISP) Інтернет або телефонної мережі загального 

користування (англ. Public Switched Telephone Network – PSTN).  



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

169 

Додатково в маршрутизаторах серії DSR також з’явився DMZ-порт, 

що дозволяє гальванічно розв’язати ЛОМ та сервери, які обслуговують 

DMZ-зону (Інтернет-магазини, веб-сайти тощо), що суттєво підвищує 

рівень безпеки у ЛОМ. 

 

 

4.3.3.3 Міжмережеві екрани 
 

Окрім описаного вище активного мережевого обладнання в роботі 

мереж беруть участь такі пристрої, як апаратні міжмережеві екрани 

(firewall). Вони є виділеними серверами із заздалегідь встановленим і 

конфігурованим на них ПЗ міжмережевого екрану, віртуальною 

приватною мережею і операційною системою. 

Це обладнання встановлюється переважно на пограничних ділянках 

мережі для захисту локальної мережі компанії від вторгнень ззовні, 

наприклад, шляхом формування списків контролю доступу (англ. 

Access Control List – ACL). ACL-список визначає, хто або що може 

отримувати доступ до об’єкта ЛОМ і які саме операції дозволено або 

заборонено цьому суб’єкту проводити над об’єктом ЛОМ.  

Ще одне їхнє завдання полягає в обмеженні доступу користувачів 

ЛОМ до ресурсів Інтернет, що представляють загрозу безпеці або 

відволікають співробітників від роботи. Таким функціями, наприклад, 

характеризуються файрволи серії DFL від компанії D-Link. 

 

 

4.3.3.4 Обладнання PHY-рівня 
 

До обладнання фізичного рівня, функціями якого в першу чергу є 

конвертація середовища передачі даних, можна віднести медіа -

конвертори (конвертують сигнал з оптоволокна у виту пару), трансивери, 

Wi-Fi-адаптери, Bluetooth-адаптери, мережеві адаптери та ін. 

Слід зазначити, що таке обладнання може бути як внутрішнього 

виконання (на PCI-роз’єм материнської плати), так і зовнішнього 

виконання (підключається на USB-порт ПК). Зазвичай адаптери 

зовнішнього виконання надають можливість під’єднати ПК до ЛОМ на 

швидкостях 1 – 10 Гбіт/с як кабелем «вита пар», так і шляхом  

підключення ВОК (рис. 4.25). 

http://shop.nets.com.ua/opticheskoe-oborudovanie.html
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а) б) 

Рисунок 4.25 – Зовнішній (а) медіаконвертор 

MC220L TP-Link 1Gb х RJ-45 на 1Gb х SFP та вбудований (б) 

Модуль SFP WDM 1310nm SC (до 20 км на 1,25 Gbps) 

 

Технічна реалізація порту 10GbE може бути різною: від портів для 

мідних кабелів UTP/STP (неекрановані/екрановані виті пари) нового 

покоління (аж до повторного використання наявної кабельної  

інфраструктури 1GbE на кабелі кат. 5Е) до твінаксіальних (подвійних 

коаксіальних) мідних провідників нової інфраструктури або  

багатомодових волоконно-оптичних ліній.  

 
а) б) в) 

Рисунок 4.26 – Мережеві адаптери: внутрішній (а, PCI) Qlogic 

QLE8240-SR-CK 10Gb Single Port FCoE & iSCSI CNA, x8 PCIe, 

LC multi-mode optic та зовнішні (б, USB-Ethernet) D-Link DUB-E100 

й (в, USB-Wi-Fi) EW-7318USG Edimax 

 

Як приклад електронних систем, для яких може використовуватися 

рішення категорії 6A/Класу ЕА, можна навести контролери Fibre 

Channel HBA/iSCSI Qlogic QLE8240-SR-CK (рис. 4.26, а). Такий 

мережевий PCI-адаптер здійснює передачу високошвидкісного  

трафіку, включаючи трафік 10 Gigabit Ethernet, засобами симетричного 

кабелю вита пара.  

http://www.ser.com.ua/catalog/139/Qlogic/7492.html


Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

171 

4.3.3.5 Інше обладнання 
 

Серед дуже різноманітного за функціями та характеристиками 

активного обладнання найчастіше серед об’єктів ЛОМ зустрічаються: 

 мости між Ethernet та іншими технологіями передачі даних у 

ЛОМ (PLC-міст, HPNA- та HCNA-мости й т. п.); 

 точки доступу (54/150/300/450/600 Мбіт/с), які повинні мати 

змогу працювати від 3 до 5 Wi-Fi-режимах: 

1) бездротовий клієнт (англ. Access Point Client – AP-клієнт); 

2) бездротовий міст, що дозволяє бездротовій АР обмінюватись 

даними з іншою точкою доступу (англ. Point-to-Point / Wireless Bridge); 

3) бездротовий міст, що допускає використання більше двох точок 

доступу (англ. Point-to-Multipoint / Multi-point Bridge); 

4) повторювач (англ. Repeater Mode); 

5) режим, що дозволяє одночасно підключати бездротових клієнтів 

до точок доступу, що працюють у режимах Bridge (міст «Точка – 

Точка») або Multipoint Bridge (міст «Точка-Багато-точок»), однак при 

цьому зменшується швидкість роботи (англ. Wireless Distribution 

System – WDS); 

 xDSL-обладнання, що працює в асиметричному (ADSL) або у 

симетричному (SHDSL) режимах; 

  IP-камери; 

 VoIP-обладнання (телефонні апарати, голосові шлюзи, офісні 

АТС тощо); 

 принт-сервери та ін. 
 

 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Намалювати в перетині кабель «вита пара» з маркуванням U/UTP. 

Подати варіант можливого (застарілого) маркування не за  

стандартом, вказати номер стандарту. 

2. Пояснити значення та вплив на передачу даних параметра кабелю 

AWG. 

3. Пояснити значення та вплив на передачу даних параметра кабелю 

«Категорія». 

4. Зазначити кабелі, які використовуються в комп’ютерних мережах; 

скласти їхній перелік з вказанням типу кабелю, його ID (за 

наявністю), можливої швидкості передачі даних та відповідної 

дальності. 

http://shop.nets.com.ua/tochki-dostupamosty.html
http://shop.nets.com.ua/tochki-dostupamosty.html
http://shop.nets.com.ua/ip-kamery.html

