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Рисунок Л4.2 – Визначення виробника обладнання за МАС-адресою 

 

Отримані дані доцільно узагальнити в таблиці (наприклад , 

табл. Л4.1). 

 

Таблиця Л4.1 – Узагальнені дані про МАС-адреси компанії ASUSTek 
 

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 

 

 

Тестові запитання 
 

1. Кабель з якими характеристиками належить до одномодового 

оптоволокна? 

а) 62.5/125 мкм; 

б) 50/125 мкм; 

в) 9.5/125 мкм. 

2. До захищених (відносно потоку даних) кабелів «вита пара» 

належать: 

а) U/FTP; 

б) F/UTP; 

в) SF/FTP. 
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3. Який кабель призначений для передачі сигналу за технологією 
10GbE? 

а) cat.7;  
б) cat.6;  
в) cat.5е;  
г) cat.5;  
д) cat.6а 
4. Якому класу відповідає кабель «вита пара» категорії 5? 
а) E ; 
б) D; 
в) жодному, категорія 5 не відповідає стандарту та не використо-

вується в проектах мереж. 
5. У якому стандарті описана кат.7 кабелю «вита пара»? 
а) ТІА/ЕІА 568; 
б) ISO/IEC 11801;  
в) ДСТУ 3008-95. 
6. Вкажіть український термін, що є синонімом англійського 

терміна switch: 
а) центр комутації пакетів; 
б) комутатор; 
в) повторювач; 
г) маршрутизатор. 
7. Вкажіть український термін, що є синонімом англійського 

терміна router: 

а) центр комутації пакетів; 
б) комутатор; 
в) повторювач; 
г) маршрутизатор. 
8. Викресліть зайвий термін: 
а) маршрутизатор; 
б) принтер; 
в) шлюз. 
9. Як називається тип портів на VoIP-шлюзах для підключення 

зовнішніх телефонних ліній? 
а) FXS; 
б) RJ-45; 
в) FXO; 
г) RJ-11. 
10. Як називається тип портів на VoIP-шлюзах для підключення 

аналогових телефонів? 

а) FXS; 

б) RJ-45; 
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в) FXO; 

г) RJ-11. 

11. Вита пара буває:  

а) одномодова;  

б) багатомодова;  

в) екранована; 

г) неекранована. 

12. Комутатор – це: 

а) пристрій, що розпізнає порт передавача і порт приймача та 

ретранслює прийнятий сигнал тільки на потрібний порт; 

б) центр топології; 

в) пристрій з декількома мережевими портами, що повторюють 

сигнал на всі інші. 

13. Як називається пристрій для перетворення сигналу з одного 

типу фізичного середовища в інший? 

а) принт-сервер; 

б) точка доступу; 

в) медіаконвертор; 

г) Інтернет-шлюз. 

14. Яка підсистема СКС не визначена в стандарті ISO/IEC 

11801? 

а) підсистема внутрішніх магістралей; 

б) горизонтальна підсистема; 

в) підсистема глобальних магістралей; 

г) підсистема зовнішніх магістралей. 

15. Які конектори необхідні для термінування витої пари для 

передачі даних зі швидкістю 100 Мбіт/с? 

а) 8Р8С; 

б) 6Р4С; 

в) 8Р4С.  

16. Який оптоволоконний кабель необхідно використовувати для 

передачі даних без підсилення на відстань 80 км? 

а) одномодовий; 

б) багатоволоконний; 

в) багатомодовий. 

17. На яку максимальну відстань треба проектувати використання 

кабелю «вита пара» для передачі даних на швидкості 100 Мбіт/с? 

а) 185 м; 

б) 100 м; 

в) 300 м. 
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18. Які роз’єми необхідно використовувати для термінування 

витої пари для передачі даних на швидкості 10 Гбіт/с? 

а) GG45; 

б) ТЕRА; 

в) RJ-45. 

19. Яке обладнання необхідно передбачити в проекті ЛОМ при 

зміні кабелю з оптоволоконного на виту пару? 

а) маршрутизатор; 

б) медіаконвертор; 

в) точку доступу. 


