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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Галузь знань, спеціальність, освітня програма,
освітній ступінь, ОКР

Найменування показників
Денна форма навчання

Кількість годин /кредитів
180/6

Галузь знань 12 Інформаційні технології,
спеціальність 014.09 22
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології,
освітня програма
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології,
освітній ступінь магістр

ІНДЗ: нема

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік підготовки

5

Семестр 10
Лекціїї 52 год.
Лабораторні 54 год.
Самостійна робота

58 год.

Консультації
16 год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Дисципліна «Проектування та адміністрування корпоративних мереж» належить до
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім рівнем «магістр» циклу навчальних
дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи та етапи проектування та адміністрування корпоративних мереж на
функціональному, технічному та фізичному рівнях, їх налагодження та тестування; методи
та засоби адміністрування спроектованих мереж.
Мета навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни “ Проектування і
адміністрування корпоративних мереж ” є ознайомити студентів із видами та структурою
сучасних корпоративних мереж та прийомами і засобами їх адміністрування. Основними
завданнями вивчення дисципліни “Проектування і адміністрування корпоративних мереж” є
вивчення основних етапів проектування корпоративних мереж, аспектів адміністративного
керування корпоративних комп’ютерних мереж, корпоративних серверних операційних систем, мережевих сервісів, засобів адміністрування мереж.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати етапи розробки проекту корпоративної комп’ютерної мережі на основі стандартних протоколів і інтерфейсів, вимоги до планування мережної інфраструктури,
програмного та апаратного забезпечення, топологію структурованих кабельних систем, використовуючи методи захисту інформації.
Магістр повинен вміти розробляти функціональну, технічну та фізичну моделі корпоративної
мережі на основі функціональних вимог згідно профілю підприємства (корпорації), здійснювати тестування та підтримку корпоративної мережі та її адміністрування. Вміти вибирати топологію комп’ютерної мережі. Вміти планувати мережну інфраструктуру, програмне і апаратне
забезпечення, фізичне розміщення користувачів, ділення мережі на сегменти, мережні протоколи тощо. Вміти вибирати програмне забезпечення комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-довідкової інформації, використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень. Володіти методами захисту інформації в корпоративних мережах. Здійснювати моніторинг та обслуговування корпоративної комп’ютерної мережі.
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3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
-

-

-

-

-

-

Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, відмінній від
професійної.
Здатність застосовувати професійні знання й уміння на практиці.
Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий
підхід, ініціативу.
Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід (власний і чужий), аналізувати свою професійну й соціальну діяльність.
Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, вибір способу й
методів дослідження, а також оцінку якості результатів.
Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу.
Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, потрібну для розв’язання професійних завдань.
Здатність використовувати в професійній діяльності базові знання в галузі точних,
природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук.
Здатність ефективно будувати комунікацію, виходячи з цілей і ситуації спілкування.
Здатність ефективно використовувати комп’ютерні та інформаційні технології в професійній діяльності.
Здатність до усвідомленого визначення цілей у професійному й особистісному розвитку.
Здатність до соціальної й професійної взаємодії та співпраці.
Здатність математично формалізувати постановку завдання.
Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання практичних
задач дослідження, моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування,
прийняття рішень.
Проектувальна діяльність
Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та програмну
документацію.
Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси.
Технологічна діяльність
Здатність працювати з комп’ютерною технікою, комп’ютерними мережами та Інтернетом, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.
Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих
та інформаційних систем різного призначення.
Здатність оволодіти сучасними технологіями програмування та тестування програмного забезпечення.
Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за
допомогою спеціалізованих програмних засобів.
Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних методів для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем.
Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної предметної
галузі, здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних.
Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку
мовою предметної галузі та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність результату.
Здатність брати участь у складанні наукових звітів із виконаних науково-дослідних
робіт та у впровадженні результатів проведених досліджень і розробок.
Здатність до ефективної професійної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з поширених європейських мов.
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Корпоративні мережі та етапи їх проектування
2. Засоби та методи адміністрування корпоративних мереж

Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2.
Таблиця 2

Консультації

Самостійна
робота

1

Лабораторні

Усього

Назви змістових модулів і тем лекційних, практичних, лабораторних
занять, консультацій та самостійної роботи

Лек.ції

Кількість годин, відведених
на:

3

4

5

6

2

Змістовий модуль 1. Корпоративні мережі та етапи їх проектування
Тема 1. Поняття корпоративних мереж. Види корпоративних мереж.

3

2

1

Тема 2. Аналогові та цифрові комутовані канали. Технології хDSL. Мережі з
комутацією пакетів. Організація віддаленого доступу.

4

2

2

Тема 3. Загальна схема проектування корпоративної мережі.

8

2

Тема 4. Мультисервісні мережі NGN. Принципи, вимоги, можливості, переваги. Основні характеристики.

3

2

1

Тема 5. Мультисервісні мережі NGN. Архітектура, мережеві параметри та
основні протоколи. Керування та моніторинг.

3

2

1

Тема 6. Основні задачі оптимізації мереж.

6

2

2

Тема 7. Особливості створення функціональної моделі на прикладі банківської системи. Потоки даних та потоки керування. Приклади функціональних
моделей.

11

2

4

Тема 8. Основи роботи з Cisco Packet Tracer.

7

2

2

Тема 9. Особливості розробки технічної моделі.

18

2

8

4

4

Тема 10. Особливості розробки фізичної моделі.

14

2

6

2

4

Тема 11. Установка, налагодження та тестування системи.

8

2

2

4

Тема 12. Супровід та експлуатація.

5

2

2

1

Тема 13. Проектування високопродуктивних корпоративних мереж з багаторівневою комутацією.

2

2

Разом за

92

26

змістовим модулем 1

2

28

4

2
2

3

3

8

30

Змістовий модуль 2. Засоби та методи адміністрування корпоративних мереж
Тема 1. Огляд серверних операційних систем.

2

2
5

Тема 2. Настройка і оптимізація роботи системного та прикладного програмного забезпечення на серверах і робочих станціях.комутовані канали. Технології хDSL. Мережі з комутацією пакетів. Організація віддаленого доступу.

12

2

6

4

Тема 3. Проведення профілактичних робіт по обслуговуванню програмного і
апаратного забезпечення.

8

2

4

2

Тема 4. Технічний нагляд за експлуатацією прийнятого на обслуговування
обладнання і програмного забезпечення

2

2

Тема 5. Діагностика несправностей та ремонт комп'ютерної техніки.

7

2

2

2

1

2

2

2

4

10

2

2

2

4

Тема 8. Впровадження систем антивірусного захисту і організація процесу
автоматичного оновлення антивірусних баз

8

2

2

2

2

Тема 9. Настройка системи резервного копіювання по мережі критично важливих даних.

6

2

2

2

Тема 10. Підключення додаткових комп'ютерів до мережі, і настройка необхідного програмного забезпечення.

6

2

2

2

Тема 11. Облік, оптимізація та контроль Інтернет трафіку.

6

2

2

2

Тема 12. Установка додаткового прикладного програмного забезпечення.
Тема 13. Консультації користувачів на робочому місці, по телефону та електронною поштою..

6
4

2
2

2

2
2

Разом за

88

26

26

8

28

180

52

54

16

58

Тема 6. Підключення та налаштування додаткового периферійного обладнання (принтери, сканери, багатофункціональні пристрої і. т.д.).
Тема 7. Розмежування прав доступу користувачів до загальних ресурсів комп'ютерів в мережі

змістовим модулем 2

Усього

Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема
Вибір профілю мережі иа варіанту завдання. Формування функціональних вимог.
Аналіз функціональних вимог (Формулювання цілей та задач).
Розробка функціональної моделі (Документація).
Розробка технічної моделі (Планування).
Розробка технічної моделі (Аналіз та оптимізація).
Розробка фізичної моделі (Реалізація сервісів).
Розробка фізичної моделі (Оптимізація сервісів).
Демонстрація елементів фізичної моделі.
Створення середовища моделювання (ОС, мережа, ПЗ)
Засоби налагодження та оптимізації системного та прикладного ПЗ
Профілактика ПЗ та АЗ
Діагностика та технічний нагляд за експлуатацією
Розмежування прав доступу користувачів до ресурсів мережі
Антивірусний захист та резервне копіювання

Кількість
годин
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6

15

Облік, оптимізація та контроль Інтернет трафіку.

2
54

Разом

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
№
Тема
з/п
1 Підготовка до лабораторних робіт.
2 Опрацювання лекцій.

Кількість
годин
30
28
Разом 58

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення передбачає виконання
лабораторних робіт. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається
із сумарної кількості балів за:
- поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів);
- модульні контрольні роботи (максимум 60 балів) (МКР 1 – письмова, МКР 2 – тестова).

Поточний контроль
(мах. 40 балів)

Модульний контроль (мах. 60
балів)

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

МКР 1

т1

т2

т3

т4

т5

т6

т7

т8

т1

т2

т3

т4

т5

т6

т7

2

3

3

3

4

2

2

1

2

4

2

2

4

4

2

30

МКР 2
30

Сума

100

100
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Поняття корпоративних мереж. Види корпоративних мереж.
2. Аналогові та цифрові комутовані канали. Технології хDSL.
3. Мережі з комутацією пакетів. Організація віддаленого доступу.
4. Загальна схема проектування корпоративної мережі.
5. Мультисервісні мережі NGN. Принципи, вимоги, можливості, переваги. Основні характеристики.
6. Мультисервісні мережі NGN. Архітектура, мережеві параметри та основні протоколи. Керування та моніторинг.
7. Основні можливості мереж NGN.
8. Фундаментальні можливості NGN.
9. Рівні функціональної моделі NGN.
10. Системи керування NGN.
11. Основні задачі оптимізації мереж.
12. Особливості створення функціональної моделі на прикладі банківської системи. Потоки
даних та потоки керування.
13. Формування функціональних вимог.
14. Особливості розробки технічної моделі.
15. Особливості розробки фізичної моделі.
16. Установка, налагодження та тестування системи.
17. Супровід та експлуатація.
18. Особливості проектування високопродуктивних корпоративних мереж з багаторівневою
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комутацією.
19. Особливості діагностика несправностей та ремонт комп’ютерної техніки.
20. Особливості підключення та налаштування додаткового периферійного обладнання.
21. Розмежування прав доступу користувачів до загальних ресурсів комп’ютерів в мережі.
22. Впровадження систем антивірусного захисту і організація процесу автоматичного оновлення антивірусних баз.
23. Особливості розрахунку пропускної здатності мережі відділу (поверху).
24. Особливості проектування мережі відділу (поверху).
25. Особливості проектування мережі будівлі (філіалу).
26. Організація взаємодії мереж віддалених офісів з центральним.
27. Особливості реалізації аппаратного захисту мережі.
28. Особливості реалізації програмного захисту мережі.
29. Використання ієрархічної моделі для проектування мереж.
30. Модульне проектування, Функціональні зони та модулі.
31. Основи роботи з Cisco Packet Tracer.
32. QoS, механізми реалізації.
33. Основні критерії вибору технології при проектування та побудови мережі.
34. Технології забезпечення відмовостійкості.
35. Network Performance Monitoring (NPM), можливості.
36. SaaS сервіси. 37. Поняття VPN-сервера.
38. DHCP-сервер. Особливості розгортання.
39. Web-сервер засобами серверної ОС.
40. NAT. шейпери.
41. Поняття проксі-сервера.
42. Поняття активного каталогу.
43. Об`єкти групових політик домена.
44. ISA-сервер. Основні функції.
45. Шифрування та VPN.
46. Поняття DNS-сервера.
47. Цілі та задачі адміністратора мережі.
48. Особливості розгортання домена.
49. Автоматизоване керування мережею.
50. Особливості діагностики та моніторингу мереж.
51. Загальний огляд серверних ОС.
52. Особливості захисту корпоративних мереж.
Практичні завдання:
1. Приклад реалізації файл-сервера.
2. Приклад реалізації сервера баз даних.
3. Реалізувати DHCP-сервер засобами серверної ОС.
4. Приклад реалізації сервера віддаленого доступу.
5. Приклад структури функціональної моделі мережі.
6. Приклад реалізації одного із видів моніторингу мережі.
7. Приклад реалізації синхронізації даних.
8. Приклад фізичної моделі мережі.
9. Приклад реалізації об`єктів групових політик.
10. Приклад розрахунку пропускної здатності мережі для одного сервісу.
11. Приклад реалізації файл-сервера.
12. Приклад технічної моделі мережі.
13. Реалізувати простий шлюз за допомогою ISA-сервера.
14. Реалізувати VPN-сервер та продемонструвати його роботу.
15. Реалізувати DHCP-сервер засобами серверної ОС.
16. Реалізувати HTTP-сервер засобами серверної ОС.
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17. Реалізувати DNS-сервер засобами серверної ОС.
18. Реалізувати проксі-сервер за допомогою ISA-сервера.
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