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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Програмні та апаратні засоби сучасних телекому-

нікаційних мереж» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням № 37/роз 
від 16.06.2015 р. 

Дана дисципліна, розглядаючи існуючі сучасні програмні та апаратні засоби телекомунікаційних 
мереж (ТКМ), є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в 
області систем та мереж зв’язку. 

Метою викладання дисципліни є формування знань, вмінь, навиків для вибору, налаштування, 
експлуатації програмних та апаратних засобів сучасних телекомунікаційних мереж, а також 
виявлення та усунення їхніх типових несправностей. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
•  систематизація та розширення знань про програмні та апаратні засоби сучасних ТКМ; 
•  засвоєння алгоритмів функціонування програмних та апаратних засобів сучасних ТКМ; 
•  оволодіння методами налаштування, експлуатування програмних та апаратних засобів сучасних ТКМ; 
•  оволодіння методами виявлення й усунення типових несправностей програмних та апаратних 

засобів сучасних ТКМ. 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент має набути такі компетентності: 

знати: 
•  призначення, класифікацію, архітектуру програмних та апаратних засобів сучасних ТКМ; 
•  алгоритми функціонування програмних та апаратних засобів сучасних ТКМ; 
•  функції програмних та апаратних засобів сучасних ТКМ; 
•  типові несправності програмних та апаратних засобів сучасних ТКМ, а також методи їхнього 

виявлення та усунення, 
вміти самостійно: 
•  вибирати програмні та апаратні засоби сучасних ТКМ; 
•  налаштовувати програмні та апаратні засоби сучасних ТКМ; 
•  експлуатувати програмні та апаратні засоби сучасних ТКМ; 
•  виявляти та усувати типові несправності програмних та апаратних засобів сучасних ТКМ. 

Навчальний матеріал дисципліни «Програмні та апаратні засоби сучасних телекомунікаційних 
мереж» структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля: № 1 
«Програмно-апаратні засоби телекомунікаційних мереж», що є логічно завершеною, самостійною, 
цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Програмні та апаратні засоби сучасних телекомунікаційних мереж» 
базується на знаннях таких дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційно-
комунікаційних технологій», «Сигнали та процеси в телекомунікаційних системах», «Теорія 
електрозв’язку», «Теорія передачі інформації та кодування». Знання та вміння, отримані студентом 
при вивченні даної навчальної дисципліни, використовуються при паралельному вивченні таких 
дисциплін, як «Багатоканальні системи передачі», «Основи радіомовлення та телебачення», 
«Системи мобільного зв’язку». 

 

2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «Програмно-апаратні засоби телекомунікаційних мереж» 
Тема 2.1.1. Програмні та апаратні засоби комутації. Поняття сучасної комунікаційної мережі. 

Класифікація сучасних ТКМ. Фізична та логічна структура сучасної ТКМ. Моделі взаємодії ТКМ. 
Програмні та апаратні засоби сучасних ТКМ. Призначення та класифікація комутаторів. Архітектура 
комутаторів. Режими функціонування комутаторів. Технологічна реалізація комутаторів. Характеристики 
продуктивності комутаторів. Трирівнева модель використання комутаторів. 

Тема 2.1.2. Рівні комутації. Комутація. Таблиця комутації. Методи комутації. Комутація з 
проміжним зберіганням кадрів. Комутація без буферизації кадрів. Комутація зі швидким передаванням 
кадрів. Комутація з виключенням фрагментів кадрів. Багаторівнева комутація. Етапи багаторівневої 
комутації. Комутація другого рівня. Комутація третього рівня. Налаштування багаторівневої комутації. 
Приклад налаштування багаторівневої комутації. 

Тема 2.1.3. Функції комутаторів. Визначення та побудова активної деревоподібної топології. Етапи 
побудови активної деревоподібної топології. Транки та логічні канали. Боротьба з «розмноженням» 
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кадрів. Фільтрування трафіку. Віртуальні локальні мережі. Статичне та динамічне агрегування каналів. 
Сегментація трафіку та забезпечення якості обслуговування. Керування підключень до комунікаційної 
мережі. Забезпечення безпеки комунікаційної мережі. 

Тема 2.1.4. Операційні системи комутаторів. Типові проблеми в комунікаційних мережах. Призна-
чення, функції та можливості операційної системи комутатора (ОСК). Архітектура ОСК. Файлова 
система та введення-виведення команд. Структура команд та режими функціонування ОСК. Визначення 
та класифікація проблем використання комутаторів. Проблеми середовища передачі, доступу до портів, 
конфігурування: методи виявлення та вирішення. 

Тема 2.1.5. Програмні та апаратні засоби маршрутизації. Призначення та класифікація марш-
рутизаторів. Визначення та вимоги до процесу маршрутизації. Метрика маршрутизації. Класова та 
безкласова маршрутизація. Таблиця маршрутизації. 

Тема 2.1.6. Мережевий рівень використання маршрутизатора. Визначення мережевої адреси. 
Маршрутизація з використанням вектора відстані. Маршрутизація з урахуванням стану каналів зв’язку. 
Гібридна маршрутизація. Актуалізація таблиць маршрутизації. 

Тема 2.1.7. Налаштування та режими функціонування маршрутизатора. Процедури та послідовність 
включення маршрутизатора. Користувацький інтерфейс та методи налаштування маршрутизатора. Режими 
функціонування маршрутизатора. 

Тема 2.1.8. Програмне забезпечення маршрутизатора. Призначення, функції та можливості 
операційної системи маршрутизатора (ОСМ). Архітектура ОСМ. Файлова система та введення-виведення 
команд. Структура команд та режими функціонування ОСМ. 

Тема 2.1.9. Налаштування протоколів маршрутизації. Налаштування протоколів маршрутизації 
з використанням вектора відстані. Налаштування протоколів маршрутизації з урахуванням стану каналів 
зв’язку. Списки контролю доступу. Масштабування мережі. 

Тема 2.1.10. Пошук та усунення несправностей в маршрутизаторах. Визначення та класифікація 
проблем використання маршрутизаторів. Методи виявлення та вирішення проблем сусідства. Методи вияв-
лення та вирішення проблем таблиць маршрутизації. Методи виявлення та вирішення проблем автентифікації. 

Тема 2.1.11. Засоби керування сучасною комунікаційною мережею. İнвентаризація програмних та 
апаратних засобів ТКМ. Створення карти ТКМ. Програмні засоби керування ТКМ. Ефективність ТКМ. 
Засоби захисту ТКМ. 
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