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У додатку до курсової роботи доцільно навести опис послідовності 

створення 3D-візуалізації приміщення. 

 

 

6.8 Підготовка до адміністрування СКС 
 

Для функціональної перевірки готовності СКС до адміністрування 

корисно змоделювати повсякденні дії, пов’язані з адмініструванням 

СКС [66]: 

 добавити комутатор у монтажну шафу (визначити, чи достатньо 

для цього місця в шафі, чи є вільні порти для підключення); 

 поселити ще одного співробітника в яку-небудь довільну кімнату; 

 перемістити співробітника в іншу кімнату зі збереженням його 

номера телефону і активного порту на комутаторі; 

 перевести відділ на інший поверх; 

 поміняти два відділи місцями; 

 добавити пару портів до СКС; 

 встановити в кімнаті факсимільний апарат і принт-сервер. 

Зважаючи на те, що сучасна корпоративна ЛОМ є мультисервісною 

і через різні об’єкти ЛОМ проходить різнорідний трафік, то 

для адміністрування цих об’єктів необхідно структурувати та 

накопичувати дані про спожитий трафік у системах керування базами 

даних (СКБД), наприклад, у постреляційній СКБД Caché [56; 107; 108]. 

Такий підхід дозволить формувати відповідні політики безпеки в ЛОМ 

та обмежувати доступ у корпорації до ресурсів, не пов’язаних із 

виробничим процесом. 

З метою визначення межі підмережі для адміністрування ЛОМ у 

властивостях мережевої карти вказують (рис. 6.55): 

 ІР-адресу комп’ютера (або іншого мережевого обладнання) з 

«сірого» діапазону (привласнена хосту системним адміністратором ЛОМ); 

 маску підмережі; 

 ІР-адресу шлюзу за замовчуванням (зазвичай, з першого октету 

ІР-адрес мережі). 
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Рисунок 6.55 – Інформація про ІР-адресу ПК 

в ОС Win’7 (покроковий доступ) 
 

У прикладі (див. рис. 6.55, № 6) ІР-адреси привласнюються 

автоматично за протоколом DHCP. Якщо системний адміністратор 

вручну розподіляє ІР-план, то, наприклад, для РС32.03 з ІР-адресою 

192.168.100.165/28 (див. рис. 2.18) треба визначити маску підмережі. 

Для цього необхідно записати ІР-адресу у двійковій системі числення 

та виконати побітове множення (логічне «І») між IP-адресою і маскою, 

отримуючи на виході адресу з обнуленими бітами в позиціях нулів 

маски. Розглянемо приклад (рис. 6.56): 
 

192.168.100.165/28:  

11000000.10101000.01100100.10100101  

11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240 – маска підмережі 

--------------------------------------------------  

11000000.10101000.01100100.10100000 = 192.168.100.160 – номер підмережі 
 

Рисунок 6.56 – Визначення номера та маски підмережі 

з адреси хосту за CIDR 
 

Таким чином, на рис. 6.56 визначено номер або адресу підмережі, 

до якої входить хост 192.168.100.165/28. У властивостях мережевої 

карти РС32.03 треба вказати (рис. 6.57): 
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Рисунок 6.57 – Призначення ІР-адреси та маски хосту ЛОМ 

 

У такому разі комп’ютер РС32.03 (з приміщення № 32, див. рис. 2.3) 

підключений до ГОМ через другий порт WAN2 роутера R, який 

встановлено в телекомунікаційній шафі ТC, що знаходиться в 

приміщенні № 33. 

Якщо в мережі, що аналізується, первинний та вторинний DNS-сервери 

відповідно S.TC.01 та S.TC.02 (див. рис 2.18), тоді у властивостях 

мережевої карти ПК треба вказати (рис. 6.58): 
 

 
 

Рисунок 6.58 – Вказування ІР-адрес DNS-серверів 
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Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Що таке «розчіска»? 

2. Для чого використовується кабельний тестер? 

3. Який комплект інструментів потрібен для термінування кабелю 

«вита пара»? 

4. Які роз’єми потрібні для термінування кабелю «вита пара»? 

5. Які роз’єми потрібні для термінування коаксіального кабелю ? 

6. Які роз’єми потрібні для термінування оптоволоконного кабелю ? 

7. На яку максимальну довжину (у мм) можуть бути розкручені 

провідники кабелю «вита пара»? 

8. Яка максимальна довжина патч-корду на робочому місці? 

9. Яка максимально можлива довжина «витої пари» між комутато-

рами? 

10. Чому недоцільно з витої пари «solid» робити патч-корди?  

 

Лабораторна робота № 6. Обстеження та розширення кабельного 

сегмента ЛОМ на базі кабелю «вита пара» 

 

6.1 Обстеження фізичного середовища передачі даних  

Для виконання лабораторної роботи викладач надає студентам 

зразки кабелів: 

 коаксіального кабелю; 

 кабелю «вита пара» різних категорій та з різними типами 

екранування; 

 оптоволоконного кабелю у виконанні Indoor Outdoor. 

Необхідно згідно із заводським маркуванням (або за зовнішнім 

виглядом), використовуючи заводські каталоги виробників кабелів та 

теоретичні матеріали, визначити технічні характеристики кожного 

зразка кабелю та узагальнити їх у таблицю за формою табл. Л6.1: 

а) додати в таблицю зовнішній вигляд та назву роз’ємів, які 

використовуються для термінування кабелю кожного типу; 

б) використовуючи заводські каталоги виробників кабелю, 

визначити допустимі радіуси вигину кожного типу кабелю; 

в) визначити максимальну відстань та максимальну швидкість 

передачі даних при використанні кожного типу кабельної системи; 

г) в останній графі таблиці навести аналіз застосування кабелів у 

різних технологіях у ролі базового та допоміжного. 

Наприкінці звіту з Л6 навести глосарій із кабельних систем ЛОМ, до 

якого включити:  


