
І. М. Журавська 

 

128 

Лабораторна робота № 3. Аналіз підключення ЛОМ до сервісів 

Інтернет 
 

3.1 Аналіз складу серверів провайдера, через які ЛОМ  

підключена до сервісів Інтернет 

Проаналізувати склад серверів провайдера можна, наприклад, за 

допомогою Інтернет-сервісу Whois, розміщеного на будь-якому веб-сайті. 

На рис. Л3.1 зображено результати виконання запиту для провайдера 

«Дикий Сад» (домен wildpark.net) на Інтернет-сервісі Whois з веб-

сайтів www.whois-service.ru (рис. Л3.1, а) та www.who.is (рис. Л3.1, б). 

 
а) 

Рисунок Л3.1 – Відомості про сервери провайдера: 

а – з веб-сайту www.whois-service.ru; б – з веб-сайту www.who.is 
 

 
б) 

Рисунок Л3.1, аркуш 2 
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З отриманих відомостей необхідно зробити висновки, який сервер є 

кореневим сервером домену, які сервери виконують функції DNS-

серверів, які – поштових серверів і т. п. Для цих серверів треба вказати 

логічне ім’я та відповідну ІР-адресу.  

 

3.2 Перевірка доступності DNS-сервера та шлюзу провайдера 

Для визначення ІР-адрес серверів, які створюють DMZ-зону у 

корпоративній мережі, до імені такого серверу необхідно додати ім’я 

зовнішнього домену (рис. Л3.2). 

 
Рисунок Л3.2 – Визначення зовнішньої ІР-адреси шлюзу ЛОМ 

 

Доступність DNS-сервера провайдера, час проходження даних до 

сервера, час генерації відповіді сервера на запит можна перевірити за 

допомогою команди ping (рис. Л3.3). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок Л3.3 – Перевірка доступності DNS-сервера провайдера з 

домашньої (а) та корпоративної (б) мережі 
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Якщо користувач отримує доступ до Інтернет через шлюз (проксі-

сервер), то в такого користувача немає безпосереднього доступу до 

DNS-сервера провайдера, і відповіддю цієї діагностики буде ІР-адреса 

DNS-сервера провайдера. 

Для визначення імені та ІР-адреси шлюзів ЛОМ та провайдера 

можна застосувати утиліту tracert, запустивши її всередині ЛОМ 

(рис. Л3.4, а) або з приватної (домашньої) мережі (рис. Л3.4, б) відповідно.  
 

 
а) 

Рисунок Л3.4 – Визначення імені та ІР-адреси шлюзу ЛОМ (а), 

шлюзу провайдера (б) 
 

 
б) 

Рисунок Л3.4, аркуш 2 

 

Отримані дані доцільно узагальнити в таблицю. Наприклад, для 

провайдера «Дикий Сад» дані узагальнено в табл. Л3.1. 
 

Таблиця Л3.1 – Імена та ІР-адреси серверів ISP «Дикий Сад» 
 

Функція сервера Ім’я сервера ІР-адреса сервера 

DNS-сервер(и)  dns.wildpark.net 

ns2.wildpark.net  

217.77.208.133 

217.77.212.2 

DHCP-сервер dhcp.wildpark.net 217.77.208.139 

Файловий(-і) сервер(и) dc.wildpark.net 
userweb.wildpark.net 

217.77.208.179 
217.77.208.226 

Поштовий сервер mail.wildpark.net 

pop3.wildpark.net 
relay1.wildpark.net 

217.77.208.132 

217.77.208.134 
217.77.208.141 

Шлюз(и) border.wildpark.net 217.77.208.40 

Веб-сервер www.wildpark.net 217.77.208.138 
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3.3 Визначення швидкості підключення ПК до мережі Інтернет 

Швидкість підключення лабораторного ПК, який обстежується, до 

мережі Інтернет можна визначити, наприклад, за допомогою сервісу 

http://speedtest.net/ (рис. Л3.5). 

 
Рисунок Л3.5 – Дані про вимірювання швидкості 

підключення ПК до ГОМ Інтернет 

 

Швидкість каналу зв’язку V визначаємо як суму низхідного та 

висхідного потоків:  

V = Vdown + Vup, (Л3.1) 

де Vdown – швидкість низхідного потоку даних, Мбіт/с; 

Vup – швидкість висхідного потоку даних, Мбіт/с. 

V = 76,33 + 45,16 = 121,49 Mbps. 

 

3.4 Визначення адміністративних та технічних контактів 

провайдера 

За допомогою сервісу Whois веб-сайта http://www.db.ripe.net/, 

використовуючи ІР-адресу будь-якого сервера провайдера, визначте 

поштову адресу фірми-провайдера (англ. Internet Service Provider – 

ISP), П.І.пБ. системних адміністраторів, телефони й т. ін. (рис. Л3.5) та 

заповніть таблицю, яка має такі графи (рядки): 

 назва ресурсу;  

 URL-адреса;  

 тематика ресурсу; 

 діапазон ІР-адрес; 

 клас мережі
1)

;  

 банер (логотип) ISP;  

 поштова адреса;  

 E-mail;  

 телефон відповідальної особи;  

 П. І. пБ. відповідальної особи. 

                                                 
1) Автоматизація обчислення класу мережі оцінюється додатковими балами. 

http://speedtest.net/
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Крім того, необхідно визначити, від якого ISP отримує доступ до 

ГОМ провайдер, до якого підключений ПК виконавця лабораторної 

роботи. Наприклад, з наведеного скріншоту (рис. Л3.6) видно, що ISP 

«Дикий Сад» («WildPark») підключений до ГОМ Інтернет через 

ресурси ISP «TAIDE-NOC» (поле mnt-by бази даних RIPE). 
 

 
Рисунок Л3.5 – Результати запиту 

для IP-адреси 217.77.208.138 на сайті http://www.db.ripe.net/ 

 

 
Рисунок Л3.6 – Визначення ISP (mnt-by) 

для провайдера виконавця роботи 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

133 

3.5 Автоматизація обчислення класу мережі, до якої належать 

ІР-адреси серверів провайдера 

Визначення класу мережі (А, В або С), до якої належать ІР-адреси 

серверів провайдера, доцільно виконувати за першими бітами ІР-

адреси після переведення її з десяткової системи числення у двійкову: 

 перші біти 01 двійкової ІР-адреси означають її належність до 

класу А; 

 перші біти 10 двійкової ІР-адреси означають її належність до 

класу В; 

 перші біти 110 двійкової ІР-адреси означають її належність до 

класу С. 

Наприклад:  

 у десятковій системі числення 192.168.99.106; 

 у двійковій системі числення 11000000 10101000 01100011  

01101010. 

Розрахунки: 

192.168.99.10610 = 11000000 10101000 01100011 011010102 

192 = 128 + 64 = 2
7
 + 2

6
 = 11000000 

168 = 2
7
 + 2

5
 + 2

3
 = 128 + 32 + 8 = 10101000 

99 = 2
6
 + 2

5
 + 2

1
 + 2

0
 = 64 + 32 + 2 + 1 = 01100011 

106 = 2
6
 + 2

5
 + 2

3
 + 2

1
 = 64 + 32 + 8 + 2 = 01101010 

Клас локальної мережі – C. До цього класу належать адреси, у яких 

старші 3 біти мають значення 110. Для мереж, які належать до цього 

класу, старші 3 байти знаходяться в діапазоні від 192.0.0.0 до 

223.255.255.0. 

Автоматизація обчислень може бути виконана у середовищі 

Assembler, Delphi, Java, C++ або іншому з обов’язковим наведенням 

скріншотів аналізу формату ІР-адреси та результатів переведення з 

десяткової у двійкову систему числення й визначення класу мережі. 

Код програми необхідно навести у додатку А до звіту з ЛР. 

Крім того, доцільним є проведення аналізу вартості придбання 

піддіапазону відповідної мережі
1)

.  

У процесі виконання програми необхідно перевірити легітимність 

ІР-адреси (відсутність літер, не перевищення числа 255 в адресі, 

чотирибайтний розмір ІР-адреси тощо). У разі некоректності ІР-адреси 

вона не повинна переводитись у двійкову систему числення, клас 

мережі не визначатиметься (рис. Л3.7). 

                                                 
1) Оцінюється додатковими балами.  
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Рисунок Л3.7 – Автоматизація обчислень класу мережі з ІР-адреси 

 

 

3.6 Перевірка відповідності ІР-плану ЛОМ стандарту RFC 1918 

Згідно з RFC1918 та RFC3330, якщо ISP видав клієнтові «білі» 

ІР-адреси: 

а) класу А, то в ЛОМ клієнта повинний бути розгорнутий ІР-план 

у діапазоні «сірих» адрес 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10/8 prefix); 

б) класу В, то в ЛОМ клієнта повинен бути розгорнутим «сірий» 

піддіапазон ІР-адрес 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16/12 prefix); 

в) класу С, то в ЛОМ клієнта повинен бути розгорнутим «сірий» 

піддіапазон 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168/16 prefix). 

 

 

Тестові запитання 
 

1. Ієрархічна структура структурованої кабельної системи 

(СКС) – це: 

а) горизонтальні підсистеми (в межах поверху); 

б) вертикальні підсистеми (усередині будівлі); 

в) підсистема кампусу (в межах однієї території з декількома 

будівлями). 

 


