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Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Пояснити використання ІР- та МАС-адрес мережевого обладнання. 

2. Пояснити, з якими адресами працюють комутатори, а з якими – 

маршрутизатори. 

3. Навести приклади топологій та технологій сучасних локальних та 

глобальних обчислювальних мереж. 

4. Який розмір адресного простору за маскою 255.255.248.0?  

Пояснити відповідь розрахунком. 

5. Записати пул адрес за маскою 255.255.255.240, якщо перша адреса 

193.21.204.48 (пояснити відповідь розрахунком). 

6. Як визначити належність ІР-адреси до класів А, В, С у двійковому 

вигляді ІР-адреси? 

7. Навести орієнтовний склад серверів у корпоративній мережі. 

Пояснити їхні функції. 

8. Пояснити, на якому обладнанні з’явиться кадр Ethernet у наданій 

схемі (див. рис. 3.1), коли комп’ютер L13-12 передає інформацію 

комп’ютеру Academy. 

9. Побудувати netdiagram (граф) логічної структуризації корпоративної 

мережі, в якій працюють 15 менеджерів із пересувним характером 

роботи на відстані 3 – 8 км від головного офісу.  

10. Пояснити значення та використання термінів: а) DNS; б) FTP; 

в) Gate. 

 

Лабораторна робота № 1. Визначення імен, технічних характе-

ристик та ІР-адрес об’єктів ЛОМ. Складання ІР-плану 

 

1.1 Визначити символьне ім’я лабораторного ПК та ім’я 

домену, членом якого є цей ПК 

Це завдання необхідно виконати декількома способами.  

Символьне ім’я ПК та домену ЛОМ визначається: 

а) за допомогою аплету System Properties – Computer Name (рис. Л1.1, 

а, б); 

б) з командного рядка за допомогою утиліти hostname (рис. Л1.1, б). 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рисунок Л1.1 – Визначення імен ПК та домену 

з аплету ОС Windows (а, б) та з командного рядка (в) 

 

Технічні характеристики підключення лабораторного ПК до ЛОМ 

університету (ІР-адресу ПК, ІР-адресу шлюзу, наявність та ІР-адресу 

DHCP-серверу, тип мережевого адаптера, MAC-адресу мережевої 

карти й т. ін.) потрібно визначити: 
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а) з аналізу аплету «Подключение по локальной сети» (рис. Л1.2, 

а, б, в); 

б) у режимі командного рядка в результаті виконання команди 

ipconfig -all (рис. Л1.3, г). 

в) з аналізу аплету «Сведения о системе» (рис. Л1.3, д), перетворивши 

їх у вигляд таблиці (табл. Л1.1). 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рисунок Л1.2 – Аналіз мережевого підключення: а – підключення до 

Центру управління мережами ОС Windows; б – запуск аплету 

«Подключение по локальной сети»; в – дані з Центру управління про 

мережеве підключення; г – дані з режиму командного рядка; 

д – дані з аплету «Сведения о системе» 
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г) 

 

 
д) 

 

Рисунок Л1.2, аркуш 2 

 

Для підвищення наочності звіту перед створенням скріншотів із 

режиму командного рядка рекомендується виконати команду color f0 

для інвертації екрану (див. рис. Л1.1, в). 
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Таблиця Л1.1 – Дані з вікна «Сведения о системе» 
 

Name [00000007] Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit 
Ethernet NIC (NDIS 6.20) 

Adapter Type Ethernet 802.3 

Product Type Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet 
NIC (NDIS 6.20) 

Installed Yes 

PNP Device ID PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&

7F0761B&0&0050 

Last Reset 02.09.2013 22:36 

Index 7 

Service Name RTL8167 

IP Address 192.168.100.204 

IP Subnet 255.255.248.0 

Default IP Gateway 192.168.100.2 

DHCP Enabled Yes 

DHCP Server 192.168.100.10 

DHCP Lease Expires 06.09.2013 22:36 

DHCP Lease 

Obtained 

02.09.2013 22:36 

MAC Address 6C:F0:49:7A:BF:2D 

I/O Port 0x0000DE00-0x0000DEFF 

Memory Address 0xFDAFF000-0xFDAFFFFF 

Memory Address 0xFDAE0000-0xFDAEFFFF 

IRQ Channel IRQ 18 

Driver c:\windows\system32\drivers\rt64win7.sys (7.2.1125.2008, 183,00 

KB (187 392 bytes), 10.06.2009 13:35 
 

Зазначені відомості з командного рядка також необхідно 

представити у вигляді таблиці (табл. Л1.2), попередньо скопіювавши їх 

з командного рядка у вигляді тексту, який потім перетворити у 

таблицю шляхом «Вставка – Таблица – Преобразовать в таблицу – 

Разделитель знак табуляции» (рис. Л1.3). 
 

 
 

Рисунок Л1.3 – Перетворення тексту в таблицю 



І. М. Журавська 

 

92 

Таблиця Л1.2 – Відомості щодо мережевого підключення (з командного 

рядка) 
 

Description Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit 

Ethernet NIC (NDIS 6.20) 

Physical Address 00-24-8C-D3-C7-56 

DHCP Enabled Yes 

Autoconfiguration 

Enable 

Yes 

IPv4 Address 192.168.99.106 (Preferred) 

IPv4 Subnet Mask 255.255.248.0 

Lease Obtained 16 вересня 2013 р.  

Lease Expires 20 вересня 2013 р.  

IPv4 Default Gateway 192.168.100.2 

IPv4 DHCP Server 192.168.100.10 

IPv4 DNS Servers 192.168.100.10, 192.168.101.10 

Primery WINS Servers 192.168.100.10 

Secondary WINS 
Servers 

192.168.101.10 

NetBIOS over Tcpip  Enabled 

 

Для визначення логічних імен серверів із відомих ІР-адрес можна 

використати утиліту nslookup (рис. Л1.4) або утиліту ping з 

параметром -a (ping -a). 

 
Рисунок Л1.4 – Використання утиліти nslookup 

 

1.2 Перевірка наявності зв’язку зі шлюзом 

Наявність зв’язку зі шлюзом університету, час проходження даних 

до сервера, час генерації відповіді сервера на запит можна перевірити 

за допомогою команди ping без параметрів (рис. Л1.5, а). 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок Л1.5 – Перевірка наявності 

(а) та якості (б) зв’язку зі шлюзом 

 

Результатом виконання команди ping у цьому випадку є 

відправлення чотирьох пакетів розміром 32 байти за адресою 

192.168.100.2 та отримання такої ж кількості в зворотному напрямку 

(0 % втрат). 

 

1.3 Визначення мережевого оточення користувальницького ПК 

За допомогою команди netstat проаналізуємо активні підключення 

ПК (рис. Л1.9).  

 

 
Рисунок Л1.9 – Визначення мережевого оточення ПК 
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Таким чином, лабораторний ПК підключений до таких серверів 

ЛОМ, як academy, main, vdc, chaos2, chaos.  

Для визначення ІР-адрес внутрішніх серверів достатньо виконати 

команду ping з вказанням імені серверу (рис. Л1.10). 

 

 
Рисунок Л1.10 – Визначення мережевого оточення ПК 

 

1.4 Перевірка якості зв’язку з серверами ЛОМ 

Якість сигналу можна перевірити за допомогою тестової задачі: 

Задача: Для тестування якості зв’язку запустити команду ping з 

відповідними параметрами, які забезпечать відправлення 100 запитів по 

16 кілобайт на задану IP-адресу з інтервалом очікування в 0,5 секунди.  

Рішення: Виконаємо команду ping з параметром розміру пакету 

(- l) в 16 кілобайт (рис. Л1.5, б). 

Виконаємо команду ping з параметром розміру пакету в 20 кілобайт: 
 

ping 192.168.100.2 -n 100 -l 20000 -w 500 

 

Ping statistics for 192.168.100.2: 

Packets: Sent = 100, Received = 99, Lost = 1 (1% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 4ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms 

Згідно з результатами тестування дійшли 99 пакетів із 100 

відправлених, а втрати склали 1 %, тобто мережа працює нормально. 

Ще збільшимо пакет, який передається до шлюзу: 
 

ping 192.168.100.2 -n 100 -l 25153 -w 500 
 

Pinging 192.168.100.2 with 25153 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

… 

Request timed out. 

Ping statistics for 192.168.100.2: 

Packets: Sent = 100, Received = 0, Lost = 100 (100% loss) 
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Відповідь: Для діагностики максимального розміру пакета (надалі – 

MTU), що може бути опрацьованим встановленою версією ОС 

Windows, розмір пакетів був збільшений до 25 кілобайт, у результаті 

чого сигнал був втрачений (100 % втрат). Отже, оптимальним  

розміром MTU для цієї лінії зв’язку в ЛОМ є 20 кілобайт (за умови 

підтримки комутаційним обладнанням Jumbo-фреймів). 

 

1.5 Визначення, встановлення та перевірка MTU в характе-

ристиках об’єктів ЛОМ 

1.5.1 Визначення MTU у кадрах із мережевої карти 

Для вирішення тестової задачі необхідно з’ясувати також, який 

MTU може бути переданим через мережеву карту ПК до сервера без 

фрагментації. Для цього запускаємо команду ping з аналогічними 

параметрами з додатковим параметром -f.  

ping 192.168.100.2 -n 100 -l 1472 -w 500 -f 

 

Ping statistics for 192.168.100.2: 

Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms 

 

Спроба надіслати пакети, які перевищують розмір допустимих: 

ping 192.168.100.2 -n 100 -l 1473 -w 500 -f 

 

Pinging 192.168.100.2 with 1473 bytes of data: 

Packet needs to be fragmented but DF set. 

Packet needs to be fragmented but DF set. 

Packet needs to be fragmented but DF set. 

… 

Packet needs to be fragmented but DF set. 

Ping statistics for 192.168.100.2: 

Packets: Sent = 100, Received = 0, Lost = 100 (100% loss) 

 

Згідно з результатами виконання команди ping, максимальне 

значення MTU складає 1472 байтів. 

 

1.5.2 Встановлення MTU у реєстрі ОС 

Отримане в попередньому експерименті значення MTU необхідно 

внести до реєстру ОС. У MS Windows 7 змінити розмір MTU можна у 

гілці реєстру HKEY_LOCAL_MACHINE (рис. Л1.6). 
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а) 

Рисунок Л1.6 – Зміна MTU у реєстрі ОС Windows: пошук необхідної 

гілки реєстру (а) та відкриття вікна зміни параметра MTU (б) 

 

 
б) 

Рисунок Л1.6, аркуш 2 

 

Таким чином, зміна MTU була проведена у гілці реєстру HKEY_ 

LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ 

Parameters\Interfaces. 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

97 

Якщо у вказаній гілці реєстру немає параметра MTU, треба додати 

новий запис з такою назвою та вказати розмір у байтах (рис. Л1.6, б). 

 

1.5.3 Встановлення значення MTU для мережевого адаптера 

Щоб встановити MTU для мережевого адаптера, необхідно знайти 

всі мережеві з’єднання за допомогою команди netsh interface ipv4 show 

subinterfaces, яку необхідно виконати в інтерфейсі командного рядка 

(рис. Л1.7). 
 

 
Рисунок Л1.7– Визначення мережевих з’єднань ПК 

 

Після цього необхідно виконати команду netsh interface ipv4 set 

subinterface "Local Area Connection" mtu=nnnn store=persistent, де 

nnnn – значення MTU, а у лапках вказується назва мережевого 

з’єднання, отримана з рис. Л1.7. Результат показано на рис. Л1.8. 
 

 
Рисунок Л1.8– Встановлення значення 

MTU мережевої карти з командного рядка 

 

1.5.4 Перевірка встановленого значення MTU 

Щоб перевірити, чи дійсно встановилося вказане значення MTU 

для мережевого адаптера, виконується команда netsh int ip show int 

(рис. Л1.9). 
 

 
Рисунок Л1.9 – Перевірка встановлення MTU з командного рядка 

 

З рис. Л1.9 видно, що значення MTU для вказаного з’єднання 

змінило своє значення на 1492 байти порівняно з 1500 байтами, 

зазначеними на рис. Л1.7. 
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1.5.5 Підключення використання Jumbo-frame в ОС та 

об’єктах ЛОМ 

Зміна розміру MTU в ОС має сенс тільки у тому разі, коли всі 

апаратні засоби підтримують великі кадри (Jumbo-frame). У такому 

разі необхідно встановити значення такого великого кадру у всіх 

складових лінії зв’язку: у роутері (рис. Л1.10, а), у мережевому 

адаптері (рис. Л1.10, б) та в реєстрі ОС (рис. Л1.10, в). 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок Л1.10 – Включення використання великих кадрів у роутері (а), 

у мережевому адаптері (б) та у реєстрі ОС (в) 
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в) 

Рисунок Л1.10, аркуш 2 

 

1.6 Перевірка наявності внутрішньомережевого сервісу пере-

силки повідомлень 

Для пересилки повідомлень між користувачами всередині 

корпоративної мережі в ОС Windows різних версій може бути  

використана або служба net send, або служба msg, або ін. Перевіряємо 

наявність підключення такого мережевого сервісу (рис. Л1.11). 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок Л1.11 – Перевірка підключення служб повідомлень net send (а) 

та msg: б – служба не підключена, в – служба підключена 
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в) 

Рисунок Л1.11, аркуш 2 

 

Таким чином, зазначені служби внутрішньокорпоративних повідомлень 

у встановленій версії ОС не підключені, користувальницьких прав для 

їхнього підключення недостатньо, необхідно звернутись до системного 

адміністратора. 

 

1.7 Узагальнення набутих відомостей про ЛОМ 

Усі відомості, отримані про корпоративну мережу та мережеве 

оточення лабораторного ПК, доцільно узагальнити в таблицю 

(наприклад, табл. Л1.3). 

 

Таблиця Л1.3 – Узагальнені відомості про ЛОМ 
 

Функції сервера Ім’я сервера ІР-адреса сервера 

DNS-сервер(и)  main.kma.edu 
vdc.kma.edu 

192.168.100.10 
192.168.101.10 

DHCP-сервер main.kma.edu 192.168.100.10 

Файловий(-і) сервер(и) main.kma.edu 

academy.kma.edu 

192.168.100.10 

192.168.100.1 

Поштовий сервер chaos.kma.edu 

chaos.kma.mk.ua 

192.168.100.2 

217.77.210.90 

Шлюз(и) chaos.kma.edu 

chaos.kma.mk.ua 
chaos2.kma.edu 

chaos2.kma.mk.ua 

192.168.100.2 

217.77.210.90 
192.168.100.13 

92.242.144.10 

Веб-сервер web.kma.mk.ua 
web.kma.edu 

217.77.213.42 
192.168.101.3 
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Лабораторна робота № 2. Візуалізація логічної структуризації 

ЛОМ та її підключення до ГОМ. Створення DMZ 

 

2.1 Розробка структурної схеми ЛОМ 

Схему логічної структури локальних мереж аудиторій, схему  

їхнього підключення до серверів інформаційно-комп’ютерного центру 

(з визначенням символічних імен та ІР-адрес власного ПК та серверів, 

їхнього функціонального призначення) можна розробити за допомогою 

програми Microsoft Visio або іншого графічного редактора, який 

передбачає створення організаційних діаграм (або net-діаграм). 

На тому ж рисунку необхідно зобразити схему підключення  

ЛОМ університету до ГОМ Інтернет через провайдер «Дикий Сад». 

Серверну кімнату та площадку провайдера треба візуально 

відокремити від ЛОМ аудиторій університету (рис. Л2.1). Серед 

серверів, які обслуговують ЛОМ, необхідно виділити демілітаризовану 

зону (DMZ). 

 

2.2 Створення шаблонів ліній зв’язку в MS Visio 

Для зображення кабелів різного типу зазвичай використовуються 

такі лінії (див. табл. 2.15): 

а) тонка суцільна – для кабелю «вита пара»; 

б) жирна суцільна – для оптоволоконного кабелю; 

в) хвиляста – для коаксіального кабелю. 

Але необхідно зазначити, що в редакторі MS Visio для ліній, що 

з’єднують об’єкти, передбачені тільки сполучення довгих та коротких 

тире і крапок. Тому для зображення інших ліній необхідно створювати 

власні шаблони ліній, так звані «стенсілси». Послідовність створення 

шаблонів ліній у MS Visio див. п. 2.5. 

  


