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АНОТАЦІЯ 

 Дипломна робота на тему: «Корпоративна мережа зв’язку» виконана на 

56 сторінках машинного тексту, що включають 25 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 

додаток та 12 бібліографічних посилань. 

 Мета дипломної роботи полягає в проектуванні корпоративної мережі 

зв’язку для підприємства. 

 В ході роботи були розглянуті основні методи проектування мереж та 

огляд систем моделювання.  
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ANNOTATION 

 The graduated work on the topic: "Corporate Communications Network" is 

executed on 56 pages of machine text, including 25 illustrations, 3 tables, 1 

supplement and 12 bibliographic references. 

 The purpose of the thesis is to design a corporate communication network 

for the enterprise. 

 The main methods of designing networks and review of simulation systems 

were considered in the course of work. 
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ВСТУП 
 

Корпоративна мережа - це складна інфраструктура, призначена для 

передачі великого обсягу різнорідних інформаційних потоків в межах одного 

підприємства.  

Головне завдання при побудові корпоративної мережі - оптимізація 

обробки і розподілу інформаційних потоків. Найпомітнішою тенденцією в 

області технології побудови мережі є об'єднання пакетного трафіку і мови в 

одному каналі зв'язку. Це розмиває кордони областей застосування 

телекомунікаційних та мережевих технологій: відбувається так звана 

конвергенція мереж. Подібна тенденція робить вибір базових технологій 

побудови мережі, протоколів обміну і обладнання вельми нетривіальним 

завданням. 

Робота виконувалася на підставі наказу від 16 травня 2017 року № 1539-С  
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 
 

 Згідно ТЗ потрібно розробити корпоративну мережу підприємства з 

головним офісом в м. Київ і 4 філіалами, які знаходяться в м. Харкові,                   

м. Дніпро, м. Львові, м. Одеса. Апаратний склад локальних мереж 

визначається під час виконання роботи. Локальні мережі з’єднані між собою 

за допомогою технології АТМ. Також мережа повинна забезпечити обмін 

даними зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Телефонні апарати включаються в 

мережу загального користування. 

 Обладнання повинно забезпечувати роботу в умовах, що відповідають 

групі 4.1 ГОСТ 15150-69. 
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2 МЕТОДИ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 
 

2.1 Глобальні мережі 
 

 Глобальні мережі (Wide Area Networks, WAN), які також називають 

територіальними комп'ютерними мережами, служать для того, щоб надавати 

свої сервіси великій кількості кінцевих абонентів, розкиданих по великій 

території - у межах області, регіону, країни, континенту або всієї земної кулі. 

Через велику довжину каналів зв'язку побудова глобальної мережі вимагає 

дуже великих витрат, у які входить вартість кабелів і робіт з їхньої 

прокладки, витрати на комутаційне встаткування й проміжну підсилювальну 

апаратуру, що забезпечує необхідну смугу пропускання каналу, а також 

експлуатаційні витрати на постійну підтримку в працездатному стані 

розкиданої по великій території апаратури мережі. 

Типовими абонентами глобальної комп'ютерної мережі є локальні мережі 

підприємств, розташовані в різних містах і країнах, яким потрібно 

обмінюватися даними між собою. Послугами глобальних мереж 

користуються також і окремі комп'ютери. Великі комп'ютери класу 

мейнфреймів звичайно забезпечують доступ до корпоративних даних, у той 

час як персональні комп'ютери використовуються для доступу до 

корпоративних даних і публічних даних Internet. 

Глобальні мережі звичайно створюються великими телекомунікаційними 

компаніями для надання платних послуг абонентам. Такі мережі називають 

публічними або суспільними. Існують також такі поняття, як оператор 

мережі й постачальник послуг мережі. Оператор мережі (network operator) - 

це та компанія, яка підтримує нормальну роботу мережі. Постачальник 

послуг, часто називаний також провайдером (service provider), - та компанія, 

яка надає платні послуги абонентам мережі. Власник, оператор і 

постачальник послуг можуть поєднуватися в одну компанію, а можуть 

представляти й різні компанії. 
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Набагато рідше глобальна мережа повністю створюється якою-небудь 

великою корпорацією для своїх внутрішніх потреб. У цьому випадку мережа 

називається приватною. Дуже часто зустрічається й проміжний варіант - 

корпоративна мережа користується послугами або встаткуванням суспільної 

глобальної мережі, але доповнює ці послуги або встаткування своїми 

власними. Найбільш типовим прикладом тут є оренда каналів зв'язку, на 

основі яких створюються власні територіальні мережі. 

2.2 Можливості сучасних корпоративних мереж 
 

Вибір концепції побудови конкретної корпоративної мережі визначається 

цілою низкою чинників: затребувані інформаційні послуги, обсяги 

переданого трафіку, існуюча інфраструктура і т. д. Але існують і загальні 

вимоги до корпоративних мереж. Мережі підприємств повинні бути 

побудовані на основі перевірених технологій, що володіють такими 

якостями, як масштабованість, гнучкість, мультисервісність, і найголовніше - 

надійність. 

Мережа сучасного підприємства, як правило, повинна підтримувати ряд 

найбільш затребуваних для бізнесу додатків і керованих сервісів. В першу 

чергу це: 

 можливість високошвидкісного доступу до мережі Інтернет. 

 Створення віртуальних приватних мереж (VPN). 

 Передача голосу поверх IP. 

 Проведення відеоконференцій. 

 Захист інформації та зберігання даних. 
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Рис. 2.1 Концепція побудови корпоративної розподіленої мережі 

2.3 VPN 
 

VPN загальна назва віртуальних приватних мереж, що створюються 

поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який 

створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути 

повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами — 

внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. 

Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується 

за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для 

сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати 

декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину 

мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів. 

Багато провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для 

бізнес-клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет.  
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Прикладом створення віртуальної мережі використовується 

інкапсуляція протоколу PPP в будь-який інший протокол — IP (ця реалізація 

називається також PPTP — Point-to-Point Tunneling Protocol) або Ethernet 

(PPPoE). Деякі інші протоколи так само надають можливість формування 

захищених каналів (SSH).  

VPN складається з двох частин: «внутрішня» (підконтрольна) мережа, 

яких може бути декілька, і «зовнішня» мережа, через яку проходять 

інкапсульовані з'єднання (зазвичай використовується Інтернет). 

Підключення до VPN віддаленого користувача робиться за допомогою 

сервера доступу, який підключений як до внутрішньої, так і до зовнішньої 

мережі. При підключенні віддаленого користувача сервер доступу вимагає 

проходження процесу ідентифікації, а потім процесу аутентифікації. Після 

успішного проходження обох процесів, віддалений користувач  або мережа 

отримує  повноваження для роботи в мережі, тобто відбувається процес 

авторизації. 

VPN класифікують за типом використовуваного середовища. 

Найпоширеніший варіант віртуальних приватних мереж - захищений. З 

його допомогою можливо створити надійну і захищену підмережу на основі 

ненадійної мережі, зазвичай, Інтернету. Прикладом захищених протоколів 

VPN є: Ipsec, SSL та PPTP. Прикладом використання протоколу SSL є 

програмне забезпечення OpenVPN. 

Довірчий тип використовують у випадках, коли середовище, яким 

передають дані, можна вважати надійним і необхідно вирішити лише 

завдання створення віртуальної підмережі в рамках більшої мережі. 

Прикладами подібних VPN рішень є: Multi-protocol label switching (MPLS) і 

L2tp (Layer 2 Tunnelling Protocol).  
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Рис. 2.2 Класифікація VPN 

Захист інформації в розумінні VPN включає в себе шифрування, 

підтвердження справжності та контроль доступу. Читати всі отримані дані 

може лише володар ключа до шифру. Найбільш часто використовуваними в 

VPN-рішеннях алгоритмами кодування в наш час є DES, Triple DES і різні 

реалізації AES.  Підтвердження справжності включає в себе перевірку 

цілісності даних та ідентифікацію осіб та об'єктів, задіяних у VPN. 

Найпопулярніші алгоритми перевірки цілісності даних на сьогодні - MD5 і 

SHA1.  

Зазвичай VPN утворюють на рівнях не вище мережевого, так як 

застосування криптографії на цих рівнях дозволяє використовувати в 

незмінному вигляді транспортні протоколи (такі як TCP, UDP).  

Технологія VPN останнім часом використовується не тільки для 

створення приватних мереж, але і деякими провайдерами на 

пострадянському просторі для надання виходу в Інтернет. 

При належному рівні реалізації та використанні спеціального 

програмного забезпечення мережа VPN може забезпечити високий рівень 
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шифрування переданої інформації. При правильному підборі всіх 

компонентів технологія VPN забезпечує анонімність в Мережі. 

Зазвичай, при створенні VPN, використовують підключення типу 

точка-точка до певного сервера, або установку ethernet-тунелю з певним 

сервером, при якій тунелю призначають певну підмережу. Сервер VPN при 

цьому виконує функції маршрутизації та фільтрування трафіку для доступу 

до локальної мережі через VPN. 

При використанні такого підходу ми все ще маємо можливість 

фільтрувати трафік на підставі способу підключення, але виключається 

необхідність налаштування маршрутизації, а віддалені машини включаються 

прямо в локальну мережу, бачать ресурси, навіть здатні використовувати 

широкосмугові посилки взагалі без додаткового налаштування. Через такий 

VPN у них відображаються всі комп'ютери локальної мережі Windows, всі 

доступні XDMCP-сервери при XDMCP broadcast. 

 

Рис. 2.3 VPN-міст, показаний на різних рівнях реалізації OSI 

Існують реалізації віртуальних приватних мереж під TCP/IP, IPX і 

AppleTalk. На сьогоднішній день спостерігається тенденція до загального 

переходу на протокол TCP/IP, і абсолютна більшість VPN рішень підтримує 

саме його. Адресація в ньому найчастіше вибирається згідно зі стандартом 

RFC 5735, з діапазону Приватних мереж TCP/IP. 
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2.4 Технологія АТМ 
 

 В 80-ті роки для надійного об'єднання локальних мереж і великих 

комп'ютерів у корпоративну мережу використовувалася практично одна 

технологія глобальних мереж з комутацією пакетів - Х.25. Сьогодні вибір 

став набагато ширше, крім мереж Х.25 він включає такі технології, як frame 

relay, SMDS і АТМ. Крім цих технологій, розроблених спеціально для 

глобальних комп'ютерних мереж, можна скористатися послугами 

територіальних мереж TCP/IP, які доступні сьогодні як у вигляді недорогої й 

дуже розповсюдженої мережі Internet, якість транспортних послуг якої поки 

практично не регламентується й змушує бажати кращого, так і у вигляді 

комерційних глобальних мереж TCP/IP, ізольованих від Internet і надаваних в 

оренду телекомунікаційними компаніями. 

 У табл. 2.1 приводяться характеристики цих мереж, причому в графові 

«Трафік» вказується тип трафіка, який найбільше підходить для даного типу 

мереж, а в графові «Швидкість доступу» - найбільш типовий діапазон 

швидкостей, надаваних постачальниками послуг цих мереж. 

 

Таб. 2.1 Характеристики мереж з комутацією пакетів 
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 Технологія SMDS (Switched Multi-megabit Data Service) була 

розроблена в США для об'єднання локальних мереж у масштабах мегаполіса, 

а також надання високошвидкісного виходу в глобальні мережі. Ця 

технологія підтримує швидкості доступу до 45 Мбіт/с і сегментує кадри 

МАС - рівня в гнізда фіксованого розміру 53 байт, що мають, як і гнізда 

технології АТМ, поле даних в 48 байт. Технологія SMDS заснована на 

стандарті IEEE 802.6, який описує трохи більш широкий набір функцій, чому 

SMDS. Стандарти SMDS прийняті компанією Bellcore, але міжнародного 

статусу не мають. Мережі SMDS були реалізовані в багатьох великих містах 

США, однак в інших країнах ця технологія поширення не одержала. Сьогодні 

мережі SMDS витісняються мережами АТМ, що мають більш широкі 

функціональні можливості. 

 Гетерогенність - невід'ємна якість будь-якої великої обчислювальної 

мережі, і на узгодження різнорідних компонентів системні інтегратори й 

адміністратори витрачають більшу частину свого часу. Тому будь-який засіб, 

що обіцяє перспективу зменшення неоднорідності мережі, залучає пильний 

інтерес мережних фахівців. Технологія асинхронного режиму передачі 

(Asynchronous Transfer Mode, АТМ) розроблена як єдиний універсальний 

транспорт для нового покоління мереж з інтеграцією послуг, які називаються 

широкосмуговими мережами ISDN (Broadband-isdn, B-ISDN). 

 За планами розроблювачів однаковість, забезпечувана АТМ, буде 

полягати в тому, що одна транспортна технологія зможе забезпечити нижче 

перераховані можливості. 

 • Передачу в рамках однієї транспортної системи комп'ютерного й 

мультимедійного (голос, відео) трафіка, чутливого до затримок, причому для 

кожного виду трафіка якість обслуговування буде відповідати його потребам. 
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 • Ієрархію швидкостей передачі даних, від десятків Мбіт до декількох 

Гбіт у секунду з гарантованою пропускною здатністю для відповідальних 

додатків. 

 • Загальні транспортні протоколи для локальних і глобальних мереж. 

 • Збереження наявної інфраструктури фізичних каналів або фізичних 

протоколів: Т1/Е1, ТЗ/ЕЗ, SDH Stm-n, FDDI. 

 • Взаємодія з успадкованими протоколами локальних і глобальних 

мереж: IP, SNA, Ethernet, ISDN. 

 Головна ідея технології асинхронного режиму передачі була 

висловлена досить давно - цей термін ввела лабораторія Bell Labs ще в 1968 

році. Основною розроблювальною технологією тоді була технологія TDM із 

синхронними методами комутації, заснованими на порядковому номері байта 

в об'єднаному кадрі. Головний недолік технології TDM, яку також називають 

технологією синхронної передачі STM (Synchronous Transfer Mode), полягає 

в неможливості перерозподіляти пропускну здатність об'єднаного каналу між 

підканалами. У ті періоди часу, коли по підканалу не передаються 

користувацькі дані, об'єднаний канал однаково передає байти цього 

підканала, заповнені нулями. 

 Технологія АТМ сполучає в собі підходи двох технологій - комутації 

пакетів і комутації каналів. Від першої вона взяла передачу даних у вигляді 

адресованих пакетів, а від другої - використання пакетів невеликого 

фіксованого розміру, у результаті чого затримки в мережі стають більш 

передбачуваними. За допомогою техніки віртуальних каналів, попереднього 

замовлення параметрів якості обслуговування каналу й пріоритетного 

обслуговування віртуальних каналів з різною якістю обслуговування 

вдається добитися передачі в одній мережі різних типів трафіка без 

дискримінації. Хоча мережі ISDN також розроблялися для передачі різних 

видів трафіка в рамках однієї мережі, голосовий трафік явно був для 
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розроблювачів більш пріоритетним. Технологія АТМ із самого початку 

розроблялася як технологія, здатна обслуговувати всі види трафіка 

відповідно до їхніх вимог.  

 Мережа АТМ має класичну структуру великої територіальної мережі - 

кінцеві станції з'єднуються індивідуальними каналами з комутаторами 

нижнього рівня, які у свою чергу з'єднуються з комутаторами більш високих 

рівнів. Комутатори АТМ користуються 20-байтними адресами кінцевих 

вузлів для маршрутизації трафіка на основі техніки віртуальних каналів. Для 

приватних мереж АТМ визначений протокол маршрутизації PNNI (Private 

NNI), за допомогою якого комутатори можуть будувати таблиці 

маршрутизації автоматично. У публічних мережах АТМ таблиці 

маршрутизації можуть будуватися адміністраторами вручну, як і в мережах 

Х.25, або можуть підтримуватися протоколом PNNI. 

 Комутація пакетів відбувається на основі ідентифікатора віртуального 

каналу (Virtual Channel Identifier, VCI), який призначається з'єднанню при 

його встановленні й знищується при розриві з'єднання. Адреса кінцевого 

вузла АТМ, на основі якого прокладається віртуальний канал, має ієрархічну 

структуру, подібну  номеру в телефонній мережі, і використовує префікси, 

відповідні до кодів країн, міст, мережам постачальників послуг і т. д., що 

спрощує маршрутизацію запитів установлення з'єднання, як і при 

використанні агрегованих Ip-Адрес відповідно до техніки CIDR. 

 Для прискорення комутації в великих мережах використовується 

поняття віртуального шляху - Virtual Path, який поєднує віртуальні канали, 

що мають у мережі АТМ загальний маршрут між вихідним і кінцевим 

вузлами або загальну частину маршруту між деякими двома комутаторами 

мережі. Ідентифікатор віртуального шляху (Virtual Path Identifier, VPI) є 

старшою частиною локальної адреси і являє собою загальний префікс для 

деякої кількості різних віртуальних каналів. Таким чином, ідея агрегування 

адрес у технології АТМ застосована на двох рівнях - на рівні адрес кінцевих 
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вузлів (працює на стадії встановлення віртуального каналу) і на рівні номерів 

віртуальних каналів (працює при передачі даних по наявному віртуальному 

каналу). 

 З'єднання кінцевої станції АТМ із комутатором нижнього рівня 

визначаються стандартом UNI (User Network Interface). Специфікація UNI 

визначає структуру пакета, адресацію станцій, обмін керуючою інформацією, 

рівні протоколу АТМ, способи встановлення віртуального каналу й способи 

керування трафіком. У цей час прийнята версія UNI 4.0, але 

найпоширенішою версією, підтримуваної виробниками встаткування, є 

версія UNI 3.1. 

  Трафік обчислювальних мереж має яскраво виражений асинхронний і 

пульсуючий характер. Комп'ютер посилає пакети в мережу у випадкові 

моменти часу, по мірі виникнення в цьому необхідності. При цьому 

інтенсивність посилки пакетів у мережу і їх розмір можуть змінюватися в 

широких межах - наприклад, коефіцієнт пульсацій трафіка (відносини 

максимальної миттєвої інтенсивності трафіка до його середньої 

інтенсивності) протоколів без установлення з'єднань може доходити до 200, а 

протоколів із установленням з'єднань - до 20. Чутливість комп'ютерного 

трафіка до втрат даних висока, тому що без втрачених даних обійтися не 

можна і їх необхідно відновити за рахунок повторної передачі. 

 Мультимедійний трафік, що передає, наприклад, голос або зображення, 

характеризується низьким коефіцієнтом пульсацій, високою чутливістю до 

затримок передачі даних (віддзеркалюваних на якості відтвореного 

безперервного сигналу) і низькою чутливістю до втрат даних ( через 

інерційність фізичних процесів втрату окремих вимірів голосу або кадрів 

зображення можна компенсувати згладжуванням на основі попередніх і 

наступних значень). 
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 Складність сполучення комп'ютерного й мультимедійного трафіка з 

діаметрально протилежними характеристиками добре видна на рис. 2.4 

 

 

Рис. 2.4 Два види трафіку: а – комп’ютерний, б – мультимедійний 

 Підхід, реалізований у технології АТМ, полягає в передачі будь-якого 

виду трафіка - комп'ютерного, телефонного або відео - пакетами фіксованої й 

дуже маленької довжини в 53 байта. Пакети АТМ називають гніздами - cell. 

Поле даних гнізда займає 48 байт, а заголовок - 5 байт. 

 Технологія АТМ розроблялася спочатку як «річ у собі», без обліку того 

факту, що в існуючі технології зроблені більші вкладення й тому ніхто не 

стане відразу відмовлятися від установленого й працюючого встаткування, 

навіть якщо з'являється нове, більш досконале. Ця обставина виявилася не 

настільки важливою для територіальних мереж, які якщо буде потреба могли 

надати свої оптоволоконні канали для побудови мереж АТМ. Враховуючи, 

що вартість високошвидкісних оптоволоконних каналів, прокладених на 

більші відстані, часто перевищує вартість іншого мережного встаткування, 

перехід на нову технологію АТМ, пов'язаний із заміною комутаторів, у 

багатьох випадках виявлявся економічно виправданим. 

 Для локальних мереж, у яких заміна комутаторів і мережних адаптерів 

рівнозначна створенню нової мережі, перехід на технологію АТМ міг бути 

викликаний тільки досить серйозними причинами. Набагато привабливіше 

повної заміни існуючої локальної мережі новою мережею АТМ виглядала 

можливість «поступового» впровадження технології АТМ в існуючу на 

підприємстві мережу. При такому підході фрагменти мережі, що працюють 
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за новою технологією АТМ, могли б мирно співіснувати з іншими частинами 

мережі, побудованими на основі традиційних технологій, таких як Ethernet 

або FDDI, поліпшуючи характеристики мережі там, де це потрібно, і 

залишаючи мережі робочих груп або відділів у колишньому виді. 

 Застосування маршрутизаторів IP, що реалізують протокол Classical IP, 

вирішує цю проблему, але такий розв'язок не завжди влаштовує 

підприємства, що користуються послугами локальних мереж, тому що, по-

перше, потрібна обов'язкова підтримка протоколу IP у всіх вузлах локальних 

мереж, а по-друге, потрібна установка деякої кількості маршрутизаторів, що 

також не завжди прийнятне. Чітко відчувалася необхідність способу 

узгодження технології АТМ із технологіями локальних мереж без залучення 

мережного рівня. 

 У відповідь на таку потребу АТМ Forum розробив специфікацію, 

називану LAN emulation, LANE ( тобто емуляція локальних мереж), яка 

покликана забезпечити сумісність традиційних протоколів і встаткування 

локальних мереж з технологією АТМ. Ця специфікація забезпечує спільну 

роботу цих технологій на канальному рівні. При такому підході комутатори 

АТМ працюють у якості високошвидкісних комутаторів магістралі локальної 

мережі, забезпечуючи не тільки швидкість, але й гнучкість з'єднань 

комутаторів АТМ між собою, що підтримують довільну топологію зв'язків, а 

не тільки деревоподібні структури. 

 Специфікація LANE визначає спосіб перетворення кадрів і адрес МАС-

рівня традиційних технологій локальних мереж у гнізда, що й комутують 

віртуальні з'єднання SVC технології АТМ, а також спосіб зворотного 

перетворення. Усю роботу з перетворення протоколів виконують спеціальні 

компоненти, що вбудовуються у звичайні комутатори локальних мереж, тому 

ні комутатори АТМ, ні робочі станції локальних мереж не зауважують того, 

що вони працюють із далекими від них технологіями. Така прозорість була 

однією з головних цілей розробників специфікації LANE. 
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 Через те, що ця специфікація визначає тільки канальний рівень 

взаємодії, то за допомогою комутаторів АТМ і компонентів емуляції LAN 

можна утворювати тільки віртуальні мережі,які називаються тут 

емульованими мережами, а для їхнього з'єднання потрібно використовувати 

звичайні маршрутизатори. 

3 МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 
 

3.1 Особливості проектування корпоративних мереж 
 

При проектуванні корпоративної мережі є доцільним її подання у вигляді 

багатошарової піраміди. Хоча шари цієї піраміди пов'язані і безпосередньо 

впливають один на одного, зазвичай кожен шар проектується досить 

автономно, фахівцями і фірмами відповідного профілю. 

Залежно від напрямку руху у цій піраміді: згори вниз - від бізнес-додатків 

до апаратної платформи, або знизу вгору - від апаратури до додатків, або від 

середини - від конкретної СУБД, - все фірми, що працюють в області 

мережевої інтеграції, можна умовно розділити на три групи: 

1. Фірми-виробники або дистриб'ютори апаратури, що виступають в ролі 

інтеграторів. У цих інтеграторів піраміда спирається на дуже вузьку 

підставу з однієї платформи від одного-двох виробників. Мінуси і деякі 

плюси в роботі такого інтегратора досить очевидні. 

2. Фірми, що орієнтуються на одну з СУБД, наприклад, тільки на Oracle 

або Informix. В цьому випадку вузьким місцем піраміди є середина: при 

спробі використовувати кілька апаратних платформ і широкий спектр 

прикладного програмного забезпечення, обмеження диктуються 

використовуваної СУБД.  

3. Нарешті, третя група - незалежні інтегратори, які можуть пропонувати 

будь-які рішення на кожному з рівнів піраміди і яких не можна 

звинуватити в ослобливій симпатії до певної платформі, мережних 
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конфігурацій або додатків. У таких інтеграторів єдиний критерій 

вибору кожного конкретного рішення в ідеалі є вимога досягнення 

максимального ефекту в рамках заданих ресурсів. В такому випадку є 

можливість гнучко будувати будь-які конфігурації, що дозволяє досить 

просто вирішувати проблеми, пов'язані з тим, що замовник вже 

використовує, наприклад, яку-небудь СУБД і не хоче переучувати свій 

персонал для роботи з іншою базою даних. 

При цьому, при проектуванні будь-якого шару характеристики інших 

шарів, що впливають на прийняття проектних рішень, беруться як вхідні 

дані, найчастіше в досить узагальненому вигляді. Наприклад, при 

проектуванні додатків враховуються швидкості, що може забезпечити 

сьогоднішнє комунікаційне обладнання цілком певного діапазону вартості - 

того діапазону, який є в розпорядженні підприємства. І навпаки, розробники 

транспортної системи орієнтуються на усереднені дані про трафік, який 

можуть створити наявні на підприємстві додатки і ті додатки, які намічено 

ввести в дію в найближчі рік-два. 

3.2 Етапи проектування 

Зараз кожен мережевий інтегратор виконує проекти згідно зі своїми 

власними уявленнями про раціональної організації праці, і методика 

проектування кожної фірми є таким собі "ноу-хау". Проте, з урахуванням 

західного досвіду можна сформулювати деякі типові етапи виконання 

мережевих проектів: 

 Аналіз вимог. На цьому етапі формулюються основні ділові цілі 

підприємства, для якого розробляється проект, наприклад, скорочення 

виробничого циклу, більш оперативний прийом замовлень або підвищення 

продуктивності праці за рахунок більш ефективної взаємодії співробітників, 

тобто ті цілі підприємства, які в даний момент, при існуючих засобах і 

технологіях недостатньо досягаються. Здійснюється пошук аналогічних 
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систем, аналізуються їх сильні і слабкі сторони, визначається можливість 

використання вдалого досвіду для проектованої системи. 

Розробка бізнес-моделі. Бізнес-модель можна по-іншому назвати 

функціональною моделлю виробництва, вона описує ділові процедури, 

послідовність і взаємозалежність всіх виконуваних на підприємстві робіт. 

При цьому увага концентрується не так на комп'ютерній системі, а на діловій 

практиці. 

Розробка технічної моделі. Технічна модель описує в досить загальних 

термінах, яке комп'ютерне обладнання треба використовувати, щоб досягти 

цілей, визначених у бізнес-моделі. Для побудови технічної моделі необхідно 

провести інвентаризацію всього наявного обладнання, визначити вимоги до 

нової системи (при цьому вимоги повинні бути сформульовані не з технічної 

точки зору, а з позицій керівників і кінцевих користувачів мережі), на 

підставі цього визначити, що з існуючого обладнання може бути використано 

в новій системі. Далі необхідно визначити повний функціональний набір 

необхідних апаратних засобів без конкретизації марок і моделей 

устаткування. 

Після того, як обрано технічна модель, яка описувала мережу загальних 

термінах, створюється так звана фізична модель, яка є докладним описом 

конкретних продуктів, їх кількості, технічних параметрів і способів 

взаємодії. 

Установка і налагодження системи. Даний етап передбачає 

координування поставок від субпідрядників, управління конфігурацією, 

інсталяцію та налагодження обладнання, навчання персоналу. 

3.3 Аналіз вимог 

Не можна побудувати корпоративну мережу без ясного розуміння 

ділових цілей підприємства і без чіткого плану досягнення цих цілей. 
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Перший крок, який полягає у визначенні проблем підприємства і, отже, цілей 

проекту називається аналізом вимог. 

Аналіз вимог допоможе оцінити ділову значимість інформаційно-

технологічних рішень, визначити головні цілі і вибрати пріоритети для 

окремих частин комп'ютерної системи, яку ви хочете поліпшити або 

розширити. Чітке визначення вимог до функцій мережі допоможе уникнути 

реалізації не потрібних властивостей мережі, що заощадить кошти вашого 

підприємства. Ретельний аналіз вимог є основою для написання хорошого 

технічного завдання, на базі якого системні інтегратори зможуть розробити 

проект мережі. Нарешті, чітке розуміння цілей допоможе сформулювати 

критерії якості для оцінки і тестування реалізованої мережі. Для виконання 

аналізу вимог до корпоративної мережі необхідно: 

 оцінити поточний стан локальних мереж і комп'ютерів на 

підприємстві, що допоможе виявити, які проблеми потребують 

вирішення; 

 визначити цілі і вигоди від корпоративної мережі, що допоможе вам 

правильно спроектувати мережу; 

 написати ефективне технічне завдання; 

 визначити критерії для оцінки якості мережі. 

3.4 Розробка технічної моделі 

 На цьому етапі потрібно визначити, яким чином передбачається 

задовольнити виробничі вимоги з технічної точки зору. Більшість 

проектувальників мереж добре знайомі з методами розробки технічної 

моделі. 

 Після цього потрібно оцінити доступну технологію. Наприклад, якщо 

ви будуєте мережу для відділу закупівель, то технологія FastEthernet 

очевидно буде зайвою, навіть якщо в відділі обробляється велика кількість 

документів. У той же час в інженерному відділі технологія FastEthernet буде 
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більш доцільна, так як там мають справу з великими файлами. Можна також 

розглянути доцільність мережі Ethernet з окремими сегментами для кожного 

користувача. Побудова мережі означає постійне зіставлення ваших бажань і 

потреб підприємства. Потрібно використовувати тільки такі технічні 

рішення, які необхідні. 

 Далі потрібно оцінити, яке сімейство технічних засобів задовольняє 

виробничим потребам. Для прийняття подібних рішень потрібно дізнатися 

порівняльні характеристики різних технологій і технічних засобів, а також 

ретельно проаналізувати інтенсивність і типи переданих по мережі даних. 

 Проектувальник також повинен забезпечити потрібний набір функцій і 

необхідний час доступності мережі. Наприклад, якщо вона має бути наявна 

ночами і у вихідні дні, в відповідальних файл-серверах слід передбачити 

надлишкові диски і джерела безперебійного живлення. Необхідно вирішити, 

чи достатньо застосування способу дзеркального відображення дисків, чи 

потрібно використовувати дисковий масив.  

 Далі потрібно з'ясувати, які технології і технічні засоби стануть 

доступними найближчим часом, а також які довгострокові перспективи цих 

нововведень. 

3.5 Побудова фізичної моделі 

Після того, як для мережі обрано технічну модель, необхідно оцінити, 

наскільки вона задовольняє виробничим вимогам. Потрібно повернутися до 

бізнес-моделі і зіставити її вимоги з технічними рішеннями. Навряд чи 

технічні рішення будуть повністю задовольняти вимогам бізнес-моделі, але 

до цього треба прагнути. 

Наприклад, якщо на підприємстві співробітники часто переміщаються з 

відділу у відділ, то вимогою бізнес-моделі є висока мобільність. Технічна 

модель повинна в такому разі забезпечувати швидке приєднання і від'єднання 

робочої станції. 
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Після того, як ви переконалися, що технічна модель відповідає вимогам, 

потрібно побудувати фізичну модель. Фізична модель конкретизує специфіку 

технічної моделі. Фізична модель є дуже докладним описом мережі, в той час 

як технічна модель використовує для її опису більш загальні терміни. 

На стадії фізичного моделювання проектувальник повинен точно описати, 

які компоненти потрібні, в якій кількості, де вони будуть розташовані і як ці 

компоненти з'єднуються один з одним в корпоративну мережу. Цей етап 

завершується розробкою технічного завдання. 
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4 ОГЛЯД СИСТЕМ МОДЕЛЮВАННЯ  

 

4.1 Методи і засоби імітаційного моделювання 
 

Моделювання являє собою потужний метод наукового пізнання, при 

використанні якого досліджуваний об'єкт замінюється простішим об'єктом, 

званим моделлю. Основними різновидами процесу моделювання можна 

вважати два його види - математичне і фізичне моделювання. При фізичному 

моделюванні досліджувана система замінюється відповідною до неї іншою 

матеріальною системою, яка відтворює властивості досліджуваної системи зі 

збереженням їх фізичної природи. Прикладом цього виду моделювання може 

служити пілотна мережа, за допомогою якої вивчається принципова 

можливість побудови мережі на основі тих чи інших комп'ютерів, 

комунікаційних пристроїв, операційних систем і додатків. 

Можливості фізичного моделювання досить обмежені. Воно дозволяє 

вирішувати окремі завдання при невеликій кількості поєднань досліджуваних 

параметрів системи. Дійсно, при натурному моделюванні обчислювальної 

мережі практично неможливо перевірити її роботу для варіантів з 

використанням різних типів комунікаційних пристроїв - маршрутизаторів, 

комутаторів та інших пристроїв. Перевірка на практиці близько десятка 

різних типів маршрутизаторів пов'язана не тільки з великими зусиллями і 

часовими витратами, але і з чималими матеріальними витратами. 

Але навіть і в тих випадках, коли при оптимізації мережі змінюються не 

типи пристроїв і операційних систем, а тільки їх параметри, проведення 

експериментів в реальному масштабі часу для великої кількості поєднань цих 

параметрів практично неможливе за доступний для огляду час. Навіть проста 

зміна максимального розміру пакета в будь-якому протоколі вимагає зміну 

конфігурації операційної системи в сотнях комп'ютерів мережі, що вимагає 

від адміністратора мережі проведення дуже великої роботи. 
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Тому при оптимізації мереж у багатьох випадках переважно 

використовують математичне моделювання. Математична модель являє 

собою сукупність співвідношень (формул, рівнянь, нерівностей, логічних 

умов), що визначають процес зміни стану системи залежно від її параметрів, 

вхідних сигналів, початкових умов і часу. 

Особливим класом математичних моделей є імітаційні моделі. Такі моделі 

являють собою комп'ютерну програму, яка крок за кроком відтворює події, 

що відбуваються в реальній системі. На відміну від обчислювальних мереж, 

їх імітаційні моделі відтворюють процеси генерації повідомлень додатками, 

розбиттям повідомлень на пакети і кадри певних протоколів, затримки, 

пов'язані з обробкою повідомлень, пакетів і кадрів всередині операційної 

системи. 

Результатом роботи імітаційної моделі є зібрані в ході спостереження за 

перебігом подій статистичні дані про найбільш важливі характеристики 

мережі: часах реакції, коефіцієнтах використання каналів і вузлів, 

ймовірності втрат пакетів. 

4.2 Огляд спеціалізованих систем імітаційного моделювання 

обчислювальних мереж 
 

 Існують спеціальні, орієнтовані на моделювання обчислювальних 

мереж програмні системи, в яких процес створення моделі спрощений. Такі 

програмні системи самі генерують модель мережі на основі вихідних даних 

про її топологію і використовуваних протоколах, про інтенсивності потоків 

запитів між комп'ютерами мережі, протяжності ліній зв'язку, про типи 

використовуваного обладнання і додатків. 

 Програмні системи моделювання можуть бути вузько спеціалізованими 

і досить універсальними, що дозволяють імітувати мережі 

найрізноманітніших типів. Якість результатів моделювання в значній мірі 
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залежить від точності вихідних даних про мережі, переданих в систему 

імітаційного моделювання. 

 Далі представлені сучасні системи модулювання: 

1. BONeS (фірма Systems and Networks) - графічна система моделювання 

загального призначення для аналізу архітектури систем, мереж і 

протоколів. Описує моделі на транспортному рівні і на рівні додатків. 

Дає можливість аналізу впливу додатків типу клієнт - сервер і нових 

технологій на роботу мережі. 

2. Netmaker (фірма OPNET Technologies) - проектування топології, 

засобів планування і аналізу мереж широкого класу. Складається з 

різних модулів для розрахунку, аналізу, проектування, візуалізації, 

планування і аналізу результатів. 

3. Optimal Perfomance (фірма Compuware; Optimal Networks) - має 

можливості швидкого оцінного і точного моделювання, допомагає 

оптимізувати розподілене програмне забезпечення. 

4. Prophesy (компанія Abstraction Software) - проста система для 

моделювання локальних і глобальних мереж. Дозволяє оцінити час 

реакції комп'ютера на запит, кількість "хітів" на WWW-сервері, 

кількість робочих станцій для обслуговування активного устаткування, 

запас продуктивності мережі при поломці певного устаткування. 

5. Сімейство CANE (компанія ImageNet) - проектування та реінжиніринг 

обчислювальної системи, оцінка різних варіантів, сценарії "що, якщо". 

Моделювання на різних рівнях моделі OSI. Розвинена бібліотека 

пристроїв, яка включає фізичні, електричні, температурні і інші 

характеристики об'єктів. Можливе створення своїх бібліотек. 

6. Сімейство COMNET (фірма Compuware; CACI Products Company) - 

об'єктно-орієнтована система моделювання локальних і глобальних 

мереж. Дозволяє моделювати рівні: додатків, транспортний, 

мережевий, канальний. Використовує всі відомі на сьогодні технології і 
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протоколи, а також системи клієнт - сервер. Легко налаштовується на 

модель устаткування і технологій. Можливість імпорту і експорту 

даних про топологію і мережевий трафік. Моделювання ієрархічних 

мереж, багато протокольних локальних і глобальних мереж; облік 

алгоритмів маршрутизації. 

7. Сімейство OPNET (фірма OPNET Technologies) - засіб для 

проектування і моделювання локальних і глобальних мереж, 

комп'ютерних систем, додатків і розподілених систем. Можливість 

імпорту і експорту даних про топологію і мережевий трафік. Аналіз 

впливу додатків типу клієнт - сервер і нових технологій на роботу 

мережі. Моделювання ієрархічних мереж, багато протокольних 

локальних і глобальних мереж; облік алгоритмів маршрутизації. 

Об'єктно-орієнтований підхід. Вичерпна бібліотека протоколів і 

об'єктів. Включає наступні продукти: Netbiz (проектування і 

оптимізація обчислювальної системи), Modeler (моделювання і аналіз 

продуктивності мереж, комп'ютерних систем, додатків і розподілених 

систем), ITGuru (оцінка продуктивності комунікаційних мереж і 

розподілених систем). 

8. Stressmagic (фірма NetMagic Systems) - підтримка стандартних тестів 

виміру продуктивності; імітація пікового навантаження на файл-сервер 

і сервер друку. Можливе моделювання взаємодії різних користувачів з 

файл-сервером. Включає 87 тестів продуктивності. 

4.3 Пакет імітаційного моделювання обчислювальних мереж Netcracker 

Professional 
 

 Для побудови корпоративної мережі було обрано пакет моделювання 

NetCracker. Вибір даного засобу обумовлений наступними факторами: 

1. Система моделювання Netcracker є на сьогоднішній день однією з 

найпопулярніших систем моделювання обчислювальних мереж. 

2. База даних містить тисячі пристроїв різних виробників. 
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3. Є можливість задавати параметри пристроїв, наприклад тип процесора, 

довжину ліній зв'язку. 

4. Є можливість створювати багаторівневі мережеві проекти, ставити свої 

типи трафіку. 

5. Можна додавати в базу даних свої пристрої, попередньо вибираючи 

конфігурацію. 

6. Забезпечується діалог контролю з'єднань двох точок обчислювальної 

мережі із зазначенням наявних протоколів мережевих пристроїв. 

Netcracker пропонує використовувати простий і інтуїтивно зрозумілий 

спосіб конструювання моделі мережі, заснований на застосуванні готових 

базових блоків, які відповідають добре знайомим мережевим пристроям, 

таким як комп'ютери, маршрутизатори, комутатори, мультиплексори і 

канали зв'язку.  

Користувач застосовує техніку drag-and-drop для графічного 

зображення модельованої мережі з бібліотечних елементів. Потім система 

Netcracker виконує детальне моделювання отриманої мережі, 

відображаючи результати динамічно у вигляді наочної мультиплікації 

результуючого трафіку. Іншим варіантом завдання топології модельованої 

мережі є імпорт топологічної інформації з систем управління і 

моніторингу мереж. Після закінчення моделювання користувач отримує в 

своє розпорядження наступні характеристики продуктивності мережі: 

 Прогнозовані затримки між кінцевими і проміжними вузлами 

мережі, пропускні спроможності каналів, коефіцієнти використання 

сегментів, буферів і процесорів. 

 Піки і спади трафіку як функцію часу, а не як усереднені значення. 

 Джерела затримок і вузьких місць мережі. 
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5 РОЗРОБКА МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

5.1 Склад користувачів мережі 
 

 Корпоративна мережа зв’язку, яку потрібно спроектувати буде 

складатися із чотирьох локальних мереж, які знаходяться в різних містах: 

Львів, Одеса, Дніпро та Харків. Центральний офіс розташований у місті 

Києві. Всі офіси з’єднані між собою за технологією ATM.  

 У вікні Top програмного інтерфейсу NetCracker розмістимо будівлі, які 

відповідають офісам підприємства. 

 

Рис 5.1 Офіси підприємства 

5.2 Розробка структури мережі регіональних офісів 
 

 В центральному офісі в Києві знаходиться: 

1. Сервер 

2. 5 робочих станції (Ethernet Workstation) 

3. Комутатор 
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 В якості сервера був взятий сервер компанії 3Com Corp. - SuperStack II 

EdgeServer Pro 3000 001943-0, а в якості комутатора - CoreBuilder 5000 

Switch, 10-slot, 3C96010CH-A. 

 Сервер та робочі станції зв’язані із комутатором по протоколу 

FastEthernet, який забезпечує швидкість 100 Мбіт/с, шо вимагається в ТЗ. 

 

Рис. 5.2 Зв’язок комутатора і сервера 

 

Рис. 5.3 Зв’язок робочих станцій із комутатором 

 Для забезпечення цього зв’язку потрібно встановити FastEthernet 

адаптер на сервер. Далі комутатор з’єднується з АТМ і ми отримуємо 

локальну мережу центрального офісу в м. Києві. 
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Рис 5.4 Локальна мережа в м. Києві 

 В офісі в м. Дніпро до складу мережі входять: 

1. 6 робочих станій 

2. Комутатор 

 В якості комутатора було обрано CoreBuilder 5000 Switch, 10-slot, 

3C96010CH-A. Зв’язок між робочою станцією та комутатором реалізовується 

по протоколу FastEthernet, щоб задовільнити вимоги ТЗ. 

 

Рис. 5.5 Зв’язок між робочою станцією і комутатором в м. Дніпро 
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 Після з’єднання комутатора з АТМ отримуємо локальну мережу в м. 

Дніпро: 

 

Рис. 5.6 Локальна мережа в м. Дніпро. 

 До складу локальної мережі в м. Одесі входять: 

1. Комутатор 

2. 5 робочих станцій 

 В якості комутатора було обрано CoreBuilder 5000 Switch, 10-slot, 

3C96010CH-A. Зв’язок між робочою станцією та комутатором реалізовується 

по протоколу FastEthernet, щоб задовільнити вимоги ТЗ. 
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Рис. 5.7 Зв’язок між робочою станцією і комутатором в м. Одеса 

Локальна мережа в м. Одеса виглядає, як показано на рис. 5.8: 

 

Рис. 5.8 Локальна мережа в м. Одеса 

До локальної мережі в м. Харків входить обладнання: 

1. Комутатор 

2. 6 робочих станцій 

 В якості комутатора було обрано CoreBuilder 5000 Switch, 10-slot, 

3C96010CH-A. Зв’язок між робочою станцією та комутатором реалізовується 

по протоколу FastEthernet, щоб задовільнити вимоги ТЗ. 
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Рис. 5.9 Зв’язок між робочою станцією і комутатором в м. Харків 

 

 Локальна мережа в м. Харків: 

 

Рис. 5.10 Зв’язок між робочою станцією і комутатором в м. Харків 

До локальної мережі в м. Львів входить обладнання: 

1. Комутатор 

2. 6 робочих станцій 

 В якості комутатора було обрано CoreBuilder 5000 Switch, 10-slot, 

3C96010CH-A. Зв’язок між робочою станцією та комутатором реалізовується 

по протоколу FastEthernet, щоб задовільнити вимоги ТЗ. 
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Рис. 5.11 Зв’язок між робочою станцією і комутатором в м. Львів 

Локальна мережа в м. Львів: 

 

Рис. 5.12 Локальна мережа в м. Львів 

5.3 Розробка корпоративної мережі підприємства 
 

 До складу корпоративної мережі входять: 

1. 5 комутаторів 

2. 28 робочих станцій 

3. Сервер 

На сервері встановлено ПО: 
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1. SQL Server 

2. HTTP Server 

3. Small office database server 

4. E-mail Server 

5. File Server 

Також це ПО встановлене на робочих станціях. 

 

Рис. 5.13 Програмне забезпечення серверу 

 

Рис. 5.14 Програмне забезпечення робочої станції 
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 Далі показано моделювання трафіку від серверу до робочих станцій та 

від робочих станцій до серверу. 

 

Рис 5.15 Кольори різних пакетів 

 

Рис. 5.16 Моделювання трафіку в м. Києві 
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Рис. 5.17 Моделювання трафіку в м. Харкові 

 

Рис. 5.18 Моделювання трафіку в м. Одесі 

 

Рис. 5.19 Моделювання трафіку в м. Дніпро 
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Рис. 5.20 Моделювання трафіку в м. Львові 

 

Рис. 5.21 Моделювання трафіку між містами 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

 Основним завданням цього розділу є визначення основних потенційно 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів при проектуванні 

корпоративної мережі, а також розробка відповідних технічних рішень та 

організаційних заходів з безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії і 

визначення основних заходів з пожежної безпеки та профілактики. 

 Основну увагу приділено питанням електробезпеки та забезпечення 

комфортних умов праці користувачів ВДТ ПЕОМ з урахуванням вимог 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 ДНАОП 0.00-1.31-99. 

 Проектування корпоративної мережі здійснювалось в офісі 

підприємства для якого вона проектується. Площа приміщення становить 95 

м2, об’єм – 285 м2. 

 У приміщенні працює 17 людей, площа на одну людину становить 5.6 

м2, об’єм – 16.7 м2. Згідно СН 245-82 «Санітарні норми проектування 

промислових підприємств» площа на одного працюючого не повинна бути 

менша за  4.5 м2, а обєм – 15 м2. Тобто умови виконуються. 

 Роботи, що виконуються, відносяться до категорії Iа (легка) з 

незначними енерговитратами – до 120 ккал/год (139 Вт). Ці роботи 

виконуються сидячи й не вимагають систематичної фізичної напруги. 

 Тепловиділення в офісі не перевищує установлених ДСН3.3.6.042-93 тв 

СН 245-82:20 ккал/год (23 Вт), це приміщення з незначним надлишковим 

теплом. Основні джерела тепла: обігрівачі, сонячна радіація, джерела 

штучного освітлення, електроустаткування. 
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6.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів. 

 Основними потенційно небезпечними та шкідливими факторами, які 

мають місце при  виготовленні та експлуатації спроектованої корпоративної 

мережі, є: 

 – можливість поразки електричним струмом; 

– недостатній рівень освітленості або підвищеної яскравості 

освітленості робочої зони; 

 – невідповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним 

нормам; 

 – наявність електромагнітних випромінювань; 

 – можливість виникнення пожежі. 

 

6.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни та виробничої 

санітарії 

6.2.1 Вимоги з охорони праці при роботі з ВДТ ПЕОМ. 

 При роботі з комп’ютером працюючий піддається впливу наступних 

небезпечних та шкідливих факторів як:  

 – вплив електромагнітного випромінювання; 

 – наявність шуму вентиляторів; 

 – невідповідність освітлення; 

 – невідповідна організація робочого місця; 

 – можливість ураження електричним струмом; 

 – монотонність праці, тощо. 

 Важливу роль грає планування робочого місця, що повинно 

задовольняти вимогам зручності виконання робіт й економії енергії та часу 
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працівника, зручності обслуговування пристроїв комп’ютера. 

 Нераціональна конструкція й розташування робочих місць приводить 

до змушеної робочої пози й до напруги кістково-м'язової системи. При 

тривалій роботі за екраном дисплея в операторів спостерігається виражена 

напруга органів зору з появою скарг на незадоволеність роботою, 

дратівливість, порушення сну, хворобливі відчуття в очах, області шиї та у 

руках. У зв'язку з цим для працівників повинні забезпечуватися оптимальні 

умови праці й відпочинку. Праця операторів комп’ютера ставиться до  I і II 

класу по гігієнічних умовах праці. 

 Вентилятори системних блоків при значному шумі слід замінювати. 

 Тривалість роботи оператора за кольоровим монітором не повинна 

перевищувати шести годин на добу. 

 Під час роботи електронно-променевої трубки, екран опромінюється 

потоком заряджених часток, а це у свою чергу викликає виникнення 

електростатичного поля. Електростатичне поле притягає багато пилу й 

створює навколо таких приладів підвищену концентрацію пилу, що 

несприятливо впливає на організм людини. Для боротьби із цим 

шкідливим фактором використається спеціальне екранування. 

 Основним джерелом електромагнітного випромінювання є катушка 

системи горизонтального та вертикального відхилення, що знаходиться 

біля цокольної частини електронно-променевої трубки. Дія 

електромагнітного випромінювання на організм людини проявляється у 

функціональному розладі ЦНС (підвищена стомлюваність, головні болі). 

Один зі шляхів зменшення рівня електромагнітних випромінювань – 

використання рідкокристалічних моніторів. 

6.2.2 Електробезпека 

 Причинами поразок електричним струмом можуть бути: 

– дотик до струмоведучих частин; 
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 – дотик до відключених струмоведучих частин або до 

конденсаторів, на яких залишився залишковий заряд в разі 

помилкового включення установки; 

 – дотик до неструмоведучих металевих частин при аварійному 

режимі роботи електроустаткування. 

 Прилади й устаткування живляться від 3-х фазної електричної 

мережі напругою 220 В и частотою 50 Гц, тобто відносяться до 

електроустановок напругою до 1000В. 

 Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 електрообладнання, яке встановлене 

у робочому приміщенні має 0I клас за електрозахистом - 

вимірювальні пристрої, I клас – системні блоки ПЕОМ,  II клас – 

ВДТ ПЕОМ, III – допоміжне обладнання та периферія ПЕОМ. 

 Виробниче приміщення згідно ОНТП 24-86 і ДНАОП 0.00-1.32-

01 відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки поразки 

персоналу електричним струмом, оскільки: 

 – відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 – температура не вище 35˚C; 

 – відсутні хімічно агресивні середовища; 

 – відсутня можливість одночасного дотику до металевих 

елементів електроустаткування та до металоконструкцій будинку, 

які з'єднані із землею; 

 –   має місце надійне заземлення. 

 Проведемо перевірочний розрахунок відключаючої здатності 

автоматів захисту й вирівнювання режиму роботи елемента 

заземлення корпусів електроустаткування. Струм короткого 

замикання визначаться по формулі:  
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напруга; 

     Rф = 2 Ом – опір фазового проводу; 

     Rн = 1,6 Ом – опір нульового проводу; 

      = 0,2 Ом – еквівалентний опір трансформатора. 

 Для правильної роботи автоматів захисту повинна виконуватись 

нерівність: 

 откз II  4,1  

де Іот – номінальний струм спрацювання автомату захисту. Звідси 

визначаємо, що Іот повинен бути не більше, ніж 41,35А. 

 Розрахуємо напругу дотику до зануленого встаткування: 

 BRIU нкзn 6,926,189,57   

 Розрахована величина напруги дотику Uп при часі 

спрацьовування автоматів струмового захисту t < 0.5 c не перевищує 

припустимого значення Uдоп = 100 В, що задовольняє вимогам 

ГОСТ 12.1. 038-88. 

 Додаткових засобів по забезпеченню електробезпечності не 

потрібно. 

6.2.3 Вимоги до освітленості робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ. 

 Одним із елементів, що впливають на комфортні умови праці 

працюючих, є виробниче освітлення. До систем виробничого 

висвітлення, що обслуговує робочі місця з комп’ютером, 

пред'являються наступні основні вимоги: 

– відповідність рівня освітленості робочих місць характеру 

виконуваної зорової роботи; 

 – рівномірний розподіл яскравості на робочих поверхнях й у 

навколишньому просторі; 

 – відсутність різких тіней, прямих і відбитих відблисків; 

 – сталість освітленості в часі й просторі; 
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 – оптимальна спрямованість випромінюваного освітлювальними 

приладами світлового потоку; 

 – довговічність, економічність, електро- і пожежобезпечніть, 

естетичність, зручність і простота експлуатації. 

 Для висвітлення робочих місць, обладнаних ПЕОМ, 

застосовується природне, штучне освітлення. 

 Згідно ДНАОП 0.00-1.31-99, освітлення у виробничих 

приміщеннях з моніторами комп'ютерів повинне бути сумісне. 

Природне освітлення повинне здійснюватися через отвори, 

орієнтовані переважно на північ і північний схід. Згідно ДБНВ 2.5-

28-2006 «Природне й штучне освітлення. Норми проектування» 

коефіцієнт  природної  освітленості  (КПО) виробничих приміщень 

із моніторами комп'ютерів повинен бути не нижче 1,5 %. 

 Розташування будинків і планування виробничих приміщень 

повинне виключати надмірне надходження тепла від сонячної 

радіації через вікна і пряме попадання сонячних променів на 

пристрої ЕОМ і носії інформації. 

 Штучне освітлення в приміщеннях з моніторами комп'ютерів 

необхідно здійснювати по загальній системі рівномірного 

освітлення. Світильники загального освітлення необхідно 

розташувати у виді ліній (суцільних або переривчастих) збоку від 

робочих місць паралельно лінії зору користувачів. 

 Допускається використання світильників таких класів 

світлорозподілу: 

 – прямого світла (П); 

 – переважно прямого світла (Н); 

 – переважно відбитого світла (В). 

 Як джерела штучного освітлення використовуються 

люмінесцентні лампи типу ЛБ із розсіювачами й екранними сітками. 
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 Згідно ДНАОП 0.00-1.31-99, коефіцієнт пульсації світлового 

потоку джерел світла не повинен перевищувати 5 %. Для зменшення 

коефіцієнта пульсації світлового потоку необхідно використати 

джерела світла з високочастотними пускорегулюючими апаратами. 

Яскравість світильників загального висвітлення в зоні кутів 

випромінювання від 50° до 90° щодо вертикалі в поздовжній і 

поперечній площинах повинна становити не більше 200 кд/м2, а 

захисний кут світильників повинен становити не більше 40°. 

 Для обмеження прямої блисткості від джерел природного й 

штучного освітлення необхідно, щоб яскравість їхніх поверхонь, які 

перебувають у полі зору користувачів, не перевищувала 100 кд/м2, 

яскравість відблисків на екрані монітору комп’ютера 40 кд/м2, а 

яскравість стелі 200 кд/м2. 

 У поле зору користувача монітора комп'ютера повинне бути 

забезпечене відповідний розподіл яскравості. Відношення значень 

яскравості робочих поверхонь до загальної яскравості у приміщенні 

не повинне перевищувати 3:1, а робочих поверхонь і навколишніх 

предметів (стіни, устаткування, меблі) – 5:1. 

 У виробничих приміщеннях з моніторами комп'ютерів, показник 

засліпленості повинен становити не більше 20 одиниць, а показник 

дискомфорту – не більше 40 одиниць. 

 Для забезпечення нормованих показників освітленості в 

приміщеннях з моніторами ПК необхідно не менш 2 разів у рік 

очищати від пилу й бруду скла вікон і світильники і вчасно 

замінювати несправні світильники. 

6.2.4 Оптимізації параметрів мікроклімату в робочій зоні. 

 Роботи з розробки програми виконувались протягом холодної та 

теплої пір року, категорії виконуваних робіт - Іа. 

 Згідно ДСН.3.3.6-042-99 під мікрокліматом виробничих 

приміщень розуміють: клімат внутрішнього середовища, що 
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визначається дією на організм людини в сполученні температури, 

вологості, швидкості руху повітря й теплових випромінювань. 

 Параметри мікроклімату можуть змінюватися в дуже широких 

межах і впливати на самопочуття й здоров'я працюючих, 

продуктивність і якість їхньої праці. Значне відхилення параметрів 

мікроклімату від оптимального або припустимих, може бути 

причиною ряду фізіологічних порушень в організмі людини й 

привести до різкого зниження працездатності і у підсумку до 

професійних захворювань. 

 Норми на оптимальні й припустимі значення температури, 

відносній вологості й швидкості руху повітря встановлюються для 

робочої зони виробничих приміщень залежно від періоду року й 

категорії виконуваних робіт. 

 Оптимальні і припустимі параметри мікроклімату виробничих 

приміщень наведені в таблиці 3 і 4 відповідно. 

 Оптимальні норми температури, відносні вологості й швидкості 

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень зведені в 

таблицю 6.1. 

Сезон року 
Категорія 

робіт 

Температура, 

°С 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість руху 

повітря, m/s 

холодний легка 1а 22-24 40-60 0,1 

теплий легка 1а 23-25 40-60 0,1 

Таблиця 6.1 Оптимальні норми температури, відносні вологості й 

швидкості руху повітря в робочій зоні 

 

 Припустимі норми температури, відносні вологості й швидкості 

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень зведені в 

таблицю 6.2 
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Сезон року   Категорія робіт Температура, °С 
Відносна   

вологість, % 

Швидкість руху 

повітря, m/s 

холодний легка 1а 21-25 75 не більше 0,1 

теплий легка 1а 21-28 
   75 (при 24 °С   

і нижче) 
    0,1...0…0,2 

Таблиця 6.2 Припустимі норми температури, відносні вологості й 

швидкості руху повітря в робочій зоні 

 

 У виробничих умовах параметри мікроклімату варто вимірювати 

на початку, середині і кінці холодного й теплого періодів року не 

менш трьох разів у зміну.  

 У приміщенні, де проводиться розробка програми, підтримується 

температура 22-23°С при вологості повітря, що не перевищує 75%, а 

швидкість потоку повітря  –  близько 0.2 м/сек. Перепад температур 

у робочій зоні: 

 1. по висоті – не більше 2°С; 

 2. у горизонтальній площині – не більше 3°С. 

 Виконання норм за ТОБ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99 

досягається проведенням наступних мір: 

 1. природна вентиляція в холодний сезон року; 

 2. штучна вентиляція в теплий сезон; 

 3. опалення приміщень у холодний сезон центральним 

опаленням. 

 Умови мікроклімату в робочому приміщенні повністю 

відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99, тому 

проведення додаткових заходів по їх поліпшенню не потрібно. 
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6.3 Пожежна безпека та профілактика. 

 Причини виникнення пожежі в робочому приміщенні, де 

використовується комп’ютер, можуть носити електричний і 

неелектричний характер. 

 До причин електричного характеру відносяться: короткі 

замикання, перевантаження, іскріння від порушення ізоляції, 

електрична дуга, що виникає між контактами комутаційних апаратів, 

незадовільні контакти в місцях з'єднання проводів (скрутки) і їхнє 

сильне нагрівання внаслідок великого перехідного опору при 

протіканні електричного струму. 

 Причини неелектричного характеру: порушення режимних 

вимог, халатне й необережне поводження з вогнем, порушення правил 

пожежної безпеки. 

 Приміщення відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 обладнане 

автоматичною пожежною сигналізацією із чотирма пожежними 

датчиками типу ДПС-038 (площа, що перебуває під захистом одного 

датчика становить до 25 м2, відстань між датчиками становить 4м). 

 Відповідно до ГОСТ 12.4. 009-75, ДСТУ 3675-98 і ISO 3941-77 як 

первинний засіб гасіння пожежі використовується чотири 

вогнегасника ОУ-3 – вуглекислий (клас пожежі “Е”). Вибір речовини 

вогнегасника обґрунтовується тим, що у вогні можуть виявитися 

електричні пристрої, що перебувають під напругою. Кількість, 

розміщення і зміст первинних засобів гасіння пожежі повністю 

задовольняє всім вимогам ДСТУ 3675-98 й ISO 3941-77. Крім цього, у 

коридорі є 2 пожежних крани і ящик з піском. Витримано всі умови 

ГОСТ 12.3.019-80 і НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в 

Україні». 

 Витримано всі умови ДБН В.1.1-7-2003, СНиП 2.01.02-85 і СНиП 

2.09.02-85 по вогнестійкості будинків, часу евакуації у випадку 

пожежі, ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень. Двері 
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приміщень відкриваються назовні, ширині дверей 1.3 м при нормі не 

менш 0.8 м, висота проходу 2.2 м при нормі не менш 2м, ширина 

коридору 3м при нормі не менш 2м. 
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ВИСНОВОК 

 В даній дипломній роботі потрібно було спроектувати корпоративну 

мережу, яка складається з 5 локальних мереж. Локальні мережі зв’язуються 

між собою за допомогою технології АТМ. Дана корпоративна мережа 

проектувалась за допомогою програмного продукту NetCracker Profesional. 

Швидкість передачі інформації до 100Мбіт, було реалізована за рахунок 

використання інтерфейсу FastEthernet всередині локальних мереж.  

 Дана корпоративна мережа спроектована для підприємства з одним 

головним офісом і 4 філіалах в інших містах. Мережа задовольняє всім 

вимогам технічного завдання.  
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1. НАЗВА, ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ. 

Назва ДР «Корпоративна мережа зв’язку» 

Розробка дипломного проекту виконана на підставі наказу № 1539-с по 

РТФ від 16 травня 2017 року. 

 

2. МЕТА ВИКОНАННЯ ДР. 

Метою роботи є проектування корпоративної мережі зв’язку для 

підприємства. 

 

3.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

3.1 Вимоги за презначенням:  

Корпоративна мережа повинна забезпечувати: 

3.1.1 Зв’язок локальних мереж за технологією АТМ. 

3.1.2 Кількість локальних мереж 5. 

3.1.3 Апаратний склад локальної мережі визначається при виконанні 

роботи. 

3.1.4 В роботі визначити склад обладнання локальних мереж та 

обладнання зв’язку між ними. 

3.1.5 Мережа повинна забезпечити обмін даними зі швидкістю до 100 

Мбіт/с 

3.1.6 Взаємодія окремих локальних мереж повинна виконуватися через 

мережу зв’язку загального користування. 

3.1.7 Підключення телефонних апаратів через мережу загального 

користування 

3.2 Вимоги по експлуатації 

Обладнання повинно забезпечувати роботу в умовах, що відповідають 

групі 4.1 ГОСТ 15150-69  


