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Л Р -3 . Л О Г І ЧН А С Т Р У К Т У Р И З АЦ ІЯ Л ОМ . ПІ Д КЛ Ю ЧЕ Н Н Я Д О Г ОМ
3.1 Візуалізація логічної структуризації ЛОМ та її підключення до ГОМ
3.1.1 Розробка структурної схеми ЛОМ. Створення шаблонів ліній зв’язку
в MS Visio
Схему логічної структури локальних мереж аудиторій, схему їх підключення до
серверів інформаційно-комп’ютерного центру (з визначенням символічних імен та ІР-адрес
власного ПК та серверів, їх 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 намалювати схему підключення ЛОМ університету до
мережі Інтернет через провайдера «Дикий Сад». Серверну кімнату та площадку провайдера
треба візуально відокремити від ЛОМ аудиторій університету (рис. 3.1). Серед серверів, які
обслуговують ЛОМ, необхідно виділити демілітаризовану зону (DMZ).
Для зображення кабелів різного типу зазвичай використовуються такі лінії:
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 й крапок. Тому для зображення інших
ліній необхідно створювати власні шаблони ліній – так звані «стенсілси».
Першим кроком буде розробка так званого набору елементів, який міститиме в собі
створений власноруч шаблон лінії. Отже, для створення набору елементів йдемо шляхом
(рис. 3.2) Фигуры->Дополнительные фигуры і натискаємо Создать набор элементов
(метрическая система мер).

Рисунок 3.2
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Рисунок 3.1 – Логічна структуризація ЛОМ
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Відразу ж збережемо у файл створений набір (рис. 3.3).

Рисунок 3.3
Файл набору елементів має розширення *.vss.
Викликаємо контекстне меню у порожній області в наборі елементів та вибираємо
Создать образец…. Заповнюємо поле Имя та натискаємо OK у вікні, що з’явилося. Ми
бачимо створений нами шаблон (рис. 3.4).

Рисунок 3.4
Тепер нам необхідно намалювати саму фігуру, для чого переходимо до режиму
редагування шляхом виклику контекстного меню на створеному елементі натискаючи
Изменить образец->Изменить фигуру образца. Перед нами з’явилося поле для
малювання, і можна приступати до розробки лінії.
У верхній частині вікна знаходимо Главная->Сервис та обираємо фігуру-лінію.
Проводимо її у полі для редагування, задаємо довжину, на панелі Размер и положение у лівій
нижній частині вікна, 27 мм (рис. 3.5) і збільшуємо масштаб поля редагування.

Рисунок 3.5
Потім вибираємо фігуру-коло та малюємо його із діаметром 2.5 мм. Скопіюємо його два
рази і в результаті отримуємо 4 фігури: 3 кола і одна лінія (рис. 3.6).
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Рисунок 3.6
Тепер необхідно вирівняти фігури. Для цього вибираємо із панелі Главная->Сервис
елемент Указатель та виділяємо будь-яке коло. Натискаємо клавішу Shift та натискаємо
лінію. Отримали виділені дві фігури (рис. 3.7).

Рисунок 3.7
Потім натискаємо клавішу F8, з’являється вікно Выравнивание фигур. Виставляємо
вертикальне та горизонтальне вирівнювання по центру та натискаємо ОК. Намальоване нами
коло вирівнялося по центру лінії. Тепер виділяємо по черзі кожне коло і вирівнюємо їх таким
чином, щоб вони розташувались по обидва боки центрального кола на однаковій відстані від
нього. Можна скористатися панеллю Размер и положение для точнішого їх розміщення.
В результаті повинно вийти щось схоже на зразок з рис. 3.8.

Рисунок 3.8
Далі виділяємо звичайним прямокутником всі фігури та натискаємо Shift+F3. У вікні
Линия встановлюємо товщину в 0 пт (Линия->Толщина->Другая).
Тепер необхідно всі намальовані фігури згрупувати між собою, для цього вділяємо їх,
викликаємо контекстне меню та натискаємо Группировать. В результаті має вийти щось
схоже на рис. 3.9.

Рисунок 3.9
Тепер шаблонна лінія готова. Закриваємо вікно поля для редагування, оновлюємо зразок.
Якщо ви ще не зберігали зміни, внесені у створений набір елементів, то натискаємо у
контекстному меню Сохранение або на відповідну піктограму.
Наразі створена нами фігура є повноцінною лінією, яку можна використовувати при
побудові структурних схем. Приклад використання такої лінії наведений на рис. 3.1, рис. 3.10.
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Рисунок 3.10
3.1.2 Анімація передачі повідомлень у ЛОМ
Використовуючи програму Macromedia Flash 8 або MS Power Point, необхідно
відобразити нижчезазначену послідовність процесу реалізації технології «клієнт-сервер»:
а) запит ПК локальної мережі до DNS, DHCP-серверу та зміст відповіді сервера
клієнтові;
б) запит ПК локальної мережі до proxy-серверу та вигляд процесу авторизації клієнта;
в) процес збереження інформації користувача на власному мережевому ресурсі N: (з
вказанням імені відповідного файлового серверу);
г) процес здачі оформленого звіту з лабораторної роботи на мережевий ресурс
викладача (з вказанням імені відповідного файлового серверу).
Надати скріншоти реалізації вищезазначених процесів.
3.2

Перевірка та встановлення розміру MTU

Для індивідуалізації кожної студентської роботи всі наступні дії необхідно виконувати
з профіля операційної системи, який названий відповідно прізвищу студента -виконавця
(замість нижченаведених «home-user», «Администратор» тощо).Знаходження розміру кадру
без фрагментації
Спочатку необхідно з’ясувати максимальний розмір кадру, який без фрагментації буде
доставлений з ЛОМ (або з приватної мережі) до провайдера. Для цього у командному рядку
треба скористатись утилітою ping.
Виконати дану команду із параметром –f, який відповідає за фрагментацію пакетів. На
рис. 3.11 показано невдале визначення розміру MTU.

Рисунок 3.11 – Невдале визначення розміру MTU
Для визначення оптимального розміру MTU необхідно зменшувати розмір пакету
до тих пір, поки у фрагментації не буде потреби. На рис. 3.12 бачимо успішно виконаний пінгтест. Максимальне значення кадру без фрагментації дорівнює 1464 байт.
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Рисунок 3.12 – Успішно виконаний пінг-тест без фрагментації пакету
Після визначення такого розміру необхідно додати до нього 28 байт (заголовки IPпакету та ICMP). Це і буде розмір MTU, що задовольняє конфігурацію мережі провайдеру.
Отже, розмір MTU складає 1464 + 28 = 1492 байта.
3.2.1

Встановлення значення MTU для ОС

Отримане в п. 3.2.1 значення MTU для ОС Windows необхідно задати у гілці реєстру
HKEY_LOCAL_MACHINE – HKLM (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Встановлення MTU в реєстрі ОС Windows
3.2.2

Встановлення параметру MTU для роутеру

Для перевірки значення MTU у роутері, необхідно перейти на сторінку
з налаштуваннями роутера (зазвичай адреса сторінки 192.168.1.1 або 192.168.0.1). Там
потрібно обрати розділ з налаштуваннями глобальної мережі й знайти рядок для встановлення
значення MTU. Налаштування для роутера ASUS DSL-N10 11N Wireless ADSL Modem Router
наведені на рис. 3.14.
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Рисунок 3.14 – Встановлення розміру MTU в роутері ASUS DSL-N10 11N
3.2.3

Встановлення значення MTU для мережевого адаптеру

Щоб встановити MTU для мережевого адаптеру, необхідно знайти всі мережеві
з’єднання за допомогою команди netsh interface ipv4 show subinterfaces, яку необхідно
виконати в інтерфейсі командного рядка (рис. 3.15).

Рисунок 3.15 – 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. 3.15. Результат показано на рис. 3.16.

Рисунок 3.16 – Встановлення значення MTU мережевої карти з командного рядка
3.2.4

Перевірка встановленого значення MTU

Щоб перевірити, чи дійсно встановилося вказане значення MTU для мережевого
адаптеру, виконується команда netsh int ip show int (рис. 3.17).

Рисунок 3.17 – Перевірка встановлення MTU з командного рядка
З рис. 3.17 видно, що значення MTU для вказаного з’єднання змінило своє значення
на 1492 байти у порявнянні з 1500 байт, зазначених на рис. 3.12.
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3.2.5

Підключення використання Jumbo-frame

Якщо мережевий адаптер підтримує великі кадри (Jumbo-frame), необхідно встановити
значення такого великого кадру у всіх складових лінії зв’язку: в роутері (рис. 3.18, а), в
мережевому адаптері (рис. 3.18, б), та в реєстрі ОС (рис. 3.18, в).

а)

б)
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в)
Рисунок 3.18 – Включення використання великих кадрів в роутері (а), в мережевому адаптері
(б) та у реєстрі ОС (в)
3.2.6

Визначення виробників мережевого обладнання

Для визначення виробника мережевого обладнання використовуються його MACадреса. Знайти фізичну адресу можна за допомогою утиліти ipconfig з параметром /all у
командному рядку (рис. 3.19).

Рисунок 3.19 – Визначення МАС-адреси мережевого адаптера
В наведеному прикладі фізична адресу Ethernet-адаптера 00-24-8C-В3-С7-56.
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За технологією OUI виробник комутаційного обладнання зазначається у префіксі
(перших трьох байтах) МАС-адреси. Унікальний ідентифікатор організації (англ.
Organizationally Unique Identifier, OUI) – це 24-бітний номер, який присвоюється
реєстраційною адміністрацією IEEE (підрозділ IEEE – Інституту інженерів електротехніки та
електроніки).
Перевіримо виробника мережевого обладнання за допомогою сайту 2ip.com.ua
(рис. 3.20).

Рисунок 3.20 – Визначення виробника обладнання за МАС-адресою
Отримані дані занесемо у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Компанія

ASUSTek COMPUTER INC.

Префікс

00-24-8C

Адресний простір

00:24:8С:00:00:00 - 00:24:8С:FF:FF:FF

Адреса компанії

15,Li-Te Rd.,Peitou,
Taipei 112
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

Контрольні питання
1. Навести орієнтовний склад серверів в корпоративній мережі. Пояснити їх функції.
2. Пояснити, на якому обладнанні з’явиться кадр Ethernet в наданій схемі
(див. рис. 3.1), коли комп’ютер L13-12 передає інформацію комп’ютеру Academy.
3. Побудувати netdiagram (граф) логічної структуризації корпоративної мережі, в якій
працюють 15 менеджерів з пересувним характером роботи на відстані 3-8 км від головного
офісу.
4. Призначення медіаконверторів для передачі даних в комп’ютерних мережах.
Максимальна відстань передачі даних без підсилення для SM- та ММ-конверторів.
5. Пояснити значення та використання термінів: а) DNS; б) FTP; в) Gate.
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