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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 
експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних 
положень навчальної дисципліни. При цьому він набуває навичок у роботі з 
лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 
вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 
конкретній галузі. 

Лабораторні роботи завжди виконуються після вивчення певного розділу 
(чи розділів) теоретичного курсу, оскільки вони є практичним підтвердженням 
теоретичних положень і висновків. Крім того, лабораторні заняття 
прищеплюють любов до предмета і сприяють розвитку навичок, які потрібні 
для практичної і винахідницької діяльності. 

Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через 
самостійну виконавчу діяльність. Виконуючи лабораторну роботу, студенти 
повинні проявляти ініціативу в подоланні труднощів. Звертатися до викладача 
лише тоді, коли вичерпано всі можливості вирішення питань по виконанню 
окремого етапу лабораторної роботи. 

Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт: 
− опанування методами експериментальних досліджень (обробка 

результатів дослідів); 
− формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою 

практичної роботи; 
− набуття навичок з безпеки проведення експериментальних досліджень; 
− узагальнення, систематизація та поглиблення теоретичного матеріалу 

завдяки його практичному застосуванню; 
− формування умінь застосовувати отримані знання в практичній 

діяльності, формування компетенцій; 
− розвиток аналітичних та проектувальних вмінь; 
− вироблення самостійності, відповідальності і творчої ініціативи. 

Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим 
компонентом компетенції фахівця. 

Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою 
дисципліни. 

Лабораторне завдання (робота) може носити репродуктивний, частково-
пошуковий і пошуковий характер. Роботи, що носять репродуктивний характер, 
відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються детальними 
інструкціями, в яких вказані: мета роботи, пояснення (теорія, основні 
характеристики), порядок виконання роботи, таблиці, висновки (без 
формулювань), контрольні питання, література. 

Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що 
при їх проведенні студенти не користуються детальними інструкціями, їм не 
заданий порядок виконання необхідних дій. В такому випадку студентам 
потрібно самим вибрати спосіб виконання лабораторної роботи. 



Роботи, що носять пошуковий характер, відрізняються тим, що студенти 
повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них 
теоретичні знання. 

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 
лабораторіях з використанням спеціального устаткування. В окремих випадках 
лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 
середовища. 

Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що 
виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають на 
меті придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та навичок за 
відомим алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, але навчальні 
цілі обмежені відсутністю творчості студентів.  

При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання 
особливу увагу необхідно приділяти техніці безпеки. 

Студент під час проведення лабораторних робіт повинен: 
− беззаперечно дотримуватись правил охорони праці; 
− ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення 

лабораторних робіт; 
− виконати лабораторну роботу за відповідною методикою; 
− скласти звіт про виконання лабораторної роботи; 
− захистити результати лабораторної роботи; 
− одержати оцінку за лабораторну роботу через визначену форму контролю 

(захист звітів лабораторних робіт, написана програма в середовищі 
програмування). 
Викладач повинен: 

− провести інструктаж студентів щодо правил безпеки; 
− керувати проведення лабораторної роботи; 
− здійснити поточний контроль опанування студентами методичних 

рекомендацій; 
− забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні лабораторної 

роботи; 
− скласти графік консультацій; 
− оцінити навчальну діяльність студента у процесі виконання лабораторної 

роботи. 
У ході проведення лабораторного заняття викладач зобов’язаний 

забезпечити якісне виконання завдань, спрямувати студентів на творчий пошук. 
Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач 

повинен оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота 
реєструється в навчальному журналі. Усі студенти повинні зробити кожне 
завдання на лабораторну роботу з дисципліни. 

 
 

 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ Тема К-ть годин 

1 ЛР1 Симулятор мережі Cisco Packet Tracer. Призначення та 
використання 

2 

2 ЛР2 Основи мережевих технологій. Вивчення способів 
обтиску кабелю UTP та використання кабельного з’єднання в 
комп’ютерних мережах  

2 

3 ЛР3 Організація та налаштування мережевого оточення в 
локальних мережах 

2 

4 ЛР4 Організація та налаштування мережевого оточення в 
локальних мережах 

2 

5 ЛР5 Робота з мережевим оточенням з використанням утиліт 
командного рядка 

2 

6 ЛР6-7 Програмні продукти для роботи в корпоративних і 
домашніх мережах. Програми віддаленого адміністрування.  2 

7 ЛР6-7 Програмні продукти для роботи в корпоративних і 
домашніх мережах. Програми віддаленого адміністрування. 2 

8 Контрольна робота 2 
9 ЛР9-10 Створення та налаштування безпровідних мереж 2 
10 ЛР9-10 Створення та налаштування безпровідних мереж 2 
11 ЛР11 Моделювання комп’ютерних мереж з використанням  Cisco Packet 

Tracer 2 

12 ЛР12 Моделювання комп’ютерних мереж з використанням  
Cisco Packet Tracer 

2 

13 ЛР13 Моделювання комп’ютерних мереж з використанням  
Cisco Packet Tracer 

2 

14 ЛР14 Моделювання комп’ютерних мереж з використанням  Cisco Packet 
Tracer. Заліковий модуль 2 

15 ЛР15Створення проекту комп’ютерної мережі 2 

16 ЛР16 Створення проекту комп’ютерної мережі 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
План лабораторного заняття № 1 

 
Тема 1.  Симулятор мережі Cisco Packet Tracer. Призначення та використання 
Навчальний час: 2 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується на 
знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та комунікаційні 
технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
.  



 
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з загальними підходами і принципами 
використання симулятор мережі Cisco Packet Tracer.  
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
1. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам? 
2. Що таке  IP-адреса комп’ютера? 
3. Який канал зв’язку з Інтернетом є найшвидшим? 
4. Що таке протокол? 
5. Що таке глобальна комп’ютерна мережа ? 
6. Що таке локальна комп’ютерна мережа ? 
7. Що таке регіональна комп’ютерна мережа ? 
8. Що таке файл-сервер? 
9. Що таке робоча станція? 
10. Для чого призначений модем? 
11. Що таке мережевий адаптер? 
12. Що таке сервер? 
13. На яку відстань передає дані мережевий кабель типу “вита пара”? 
14. На яку відстань передає дані коаксіальний мережевий кабель”? 
15. На яку відстань передає дані оптоволоконний кабель ”? 
16. Яка комп’ютерна мережа називається одноранговою? 
17. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при прямому обтиску. 
18. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при зворотному обтиску. 
19. Для підключення яких типів пристроїв застосовується прямий кабель UTP? 
20. Для підключення яких типів пристроїв застосовується зворотний кабель UTP? 
21. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за відсутності спеціального тестера? 
22. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску вийшла 

короткою та жили не доходять до контактної площадки? 
23. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску вийшла 

довгою та ізоляція не доходить до тримача конектора RJ-45? 
 

 
Теоретична частина 

 
Cisco Packet Tracer 

Cisco Packet Tracer - симулятор мережі, що випускається фірмою Cisco Systems, крім того це  

багатофункціональна програма  для моделювання мережі. Packet Tracer надає функції моделювання, 

візуалізації, а також  вивчення складних принципів топології мережі. 

Графічне меню (2) містить піктограми інструментів для роботи з проектом і об'єктами проекту. 

Кожен з розташованих в даному меню інструментів можна вибрати за допомогою ЛКМ на 

відповідній піктограмі. 

Cisco Packet Tracer рекомендований до використання при вивченні телекомунікаційних мереж і 

мережевого устаткування, а також для проведення уроків з лабораторних робіт у вищих закладах. У 

симуляторі реалізовані серії маршрутизаторів Cisco 800, 1800, 1900, 2600, 2800, 2900 і комутаторів 

Cisco Catalyst 2950, 2960, 3560, ASA 5505. Бездротові пристрої представлені маршрутизатором, 

точками доступу і стільниковими вишками. Крім того є реалізовані технології DHCP, HTTP, TFTP, 

FTP, DNS, AAA, SYSLOG, NTP і EMAIL, робочі станції, різні модулі до комп'ютерів і 



маршрутизаторів, хаби і.т.д. Об'єднувати мережеві пристрої можна за допомогою різних типів 

кабелів, наприклад: прямі і зворотні, оптичні і коаксіальні. 

 

 Основні можливості Packet Tracer:  

• дружній графічний інтерфейс (GUI), що сприяє до кращого розуміння організації мережі, 

принципів роботи пристрою;  

• можливість змоделювати логічну топологію: робочий простір для того, щоб створити мережі 

будь-якого розміру на CCNA-рівні складності;  

• моделювання в режимі real-time (реального часу);  

• режим симуляції; 

• багатомовність інтерфейсу програми: що дозволяє вивчати програму на своїй рідній мові.  

• вдосконалене зображення мережевого обладнання зі здатністю додавати / видаляти різні 

компоненти;  

• наявність Activity Wizard дозволяє мережевим інженерам, студентам і викладачам створювати 

шаблони мереж і використовувати їх в подальшому.  

• проектування фізичної топології: доступне взаємодія з фізичними пристроями, 

використовуючи такі поняття як місто, будівля, стійка і т.д .;  

Широке коло можливостей даного продукту дозволяє мережевим інженерам: конфігурувати, 

налагоджувати і будувати обчислювальну мережу. Також даний продукт незамінний в навчальному 

процесі, оскільки дає наочне відображення роботи мережі, що підвищує освоєння матеріалу учнями. 

Емулятор мережі дозволяє мережевим інженерам проектувати мережі будь-якої складності, 

створюючи і відправляючи різні пакети даних, зберігати і коментувати свою роботу. Фахівці можуть 

вивчати і використовувати такі мережеві пристрої, як комутатори другого і третього рівнів, робочі 

станції, визначати типи зв'язків між ними і з'єднувати їх. На заключному етапі, після того як мережа 

спроектована, фахівець може приступати до конфігурації обраних пристроїв за допомогою 

термінального доступу або командного рядка (рисунок 3).  



 
Рис. 3 - Cisco Packet Tracer 

Однією з найважливіших особливостей даного симулятора є наявність в ньому «Режиму симуляції» 

(Рис. 4). В даному режимі всі пакети, що пересилаються всередині мережі, відображаються в 

графічному вигляді. Ця можливість дозволяє мережевим фахівцям наочно продемонструвати, за яким 

інтерфейсу в дані момент переміщається пакет, який протокол використовується і т.д.  

 
Рис. 4  - Режим «Симуляції» в Cisco Packet Tracer  



 

Однак, це не всі переваги Packet Tracer: в меню «Режим симуляції» мережеві інженери 

можуть не тільки відслідковувати використовувані протоколи, а й бачити, на якому з семи рівнів 

моделі OSI даний протокол задіяний (рисунок 5).  

 
Рис. 5   - Аналіз семирівневої моделі OSI в Cisco Packet Tracer  

Packet Tracer здатний моделювати велику кількість пристроїв різного призначення, а так само 

чимало різних типів зв'язків, що дозволяє проектувати мережі будь-якого розміру на високому рівні 

складності. Моделюються пристрої: комутатори третього рівня: Router 2620 XM; Router 2621 XM; 

Router-PT. Комутатори другого рівня: Switch 2950-24; Switch 2950T; Switch-PT; з'єднання типу «міст» 

Bridge-PT. Мережеві концентратори: Hub-PT; повторювач Repeater-PT. Кінцеві пристрої: робоча 

станція PC-PT; сервер Server-PT; принтер Printer-PT. Бездротові пристрої: точка доступу AccessPoint-

PT. Глобальна мережа WAN. Типи зв'язків: консоль; мідний кабель без перехрещення (прямий 

кабель); мідний кабель з перехрещуванням (крос-кабель); волоконно-оптичний кабель; телефонна 

лінія; Serial DCE; Serial DTE. Так само доцільно привести ті протоколи, які студент може 

відстежувати: ARP; CDP; DHCP; EIGRP; ICMP; RIP; TCP; UDP. 

 

Меню 3 дозволяє вибрати тип пристроїв, а меню 4 безпосередньо сам пристрій. Найбільш 
використовуваними є: 

• Routers - дозволяє додавати в проект маршрутизатори Cisco. В Cisco Packet Tracer 5.3.3 
доступні Cisco 1841 Cisco 2820 XM, Cisco 2821 XM, Cisco 2811. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-0TFoxMaatXM/UQkGkX2jzxI/AAAAAAAAApg/qQoUUhFiRVk/s1600/Routers.jpg


• Switches - використовується для додавання комутаторів L2. Доступні наступні моделі Cisco 
Catalyst WS-C2950-24, Cisco Catalyst WS-C2950T-24, Cisco Catalyst WS-C2960-24TT 

 
 

• Connections - вибір типу підключення для мережевого обладнання. 
 

 
• End devices - вибір кінцевих пристроїв, мається на увазі персональні комп'ютери, лептопи, IP-

телефони і сервери. 
 

 
Додавання об'єктів топології проводиться простим перетягуванням. При з'єднанні різних пристроїв в 
єдину мережу, використовуючи на панелі інструментів вкладку Connections, буде надаватися вибір 
порту підключення. 

 

Методичні вказівки та завдання для виконання 
1. Отримати посилання від викладача та завантажити інсталяційний пакет програми Cisco Packet 

Tracer.  Проінсталювати програму та запустити її на виконання. В процесі запуску створити 
обліковий запис (в якості імені використайте адресу електронної скриньки). Перед 
встановленням програми (або по закінченню заняття) перегляньте відеоролики за 
посиланнями : 

https://www.youtube.com/watch?v=sEqQrE38M58&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9
&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=c9TMXiRk3E8&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9
&index=3 
https://sysadmin.ru/articles/osnovy-raboty-s-cisco-packet-tracer 
 
2. Ознайомитись з інтерфейсом програми. 
3. Винести на робочу  область два ПК з групи End Devices. З′єднати ПК прямим кабелем.  
Для цього перейдіть до групи End Devices та перетягнемо два комп’ютера (РС або Generic) на 
робоче поле. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEqQrE38M58&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sEqQrE38M58&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=c9TMXiRk3E8&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=c9TMXiRk3E8&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=3
https://sysadmin.ru/articles/osnovy-raboty-s-cisco-packet-tracer
http://2.bp.blogspot.com/-s1xmkKGgamU/UQkHiEPV1AI/AAAAAAAAAps/InUMiNWn6wU/s1600/Switches.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kMBhg18u_nA/UQkHtOd1rNI/AAAAAAAAAp0/X9ucL1IHh28/s1600/Connections.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-AK_b6WBtDPw/UQkH34UsAEI/AAAAAAAAAqA/0zska8-KOdw/s1600/End+Devices.jpg


Далі нам потрібно з'єднати два комп'ютери патч кордом. Для цього вибираємо 
Connections і перехресний кабель.  
 

 
 
Клацаємо тепер на перший комп'ютер і підключаємо патч корд до FastEthernet0 
Перетягуємо зв'язок на другий комп'ютер і вибираємо теж FastEthernet0 
 

 
4. Тепер потрібно налаштувати статичну ip-адресу у комп'ютера РС1 - для цього 

клацаємо по першому подвійним кліком і переходимо в меню Desktop і вибираємо IP 
Configuration  

 
 
Задаємо ip адресу і маску, у нашому випадку це буде ip адреса 192.168.1.1  
 



 
 
На другому GR робимо те ж саме? але задаємо ip адресу 192.168.1.2 
5. Збережіть проект мережі. Який тип файла створює програма Cisco Packet Tracer при 

збереженні проекту? 
6. Всі скріншоти мережі та виконаних налаштувань зберегти в файлі звіту з іменем 

ЛР№_прізвище.  
 

 
 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні елементи 

• Оформлена титульна сторінка. 
• Завдання. 
• Скріншоти результатів 
• Таблиці ресурсів мережевого оточення. 

 
Форми контролю знань – звіт та презентація виконаних завдань. 
 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
 
1. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. 

М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 548 с. 
2. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] 

— Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с 
3. Буров Є.В.. Комп’ютерні мережі. / 2-е вид., оновл. і доп. – Львів –Бак, 2003 
4. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: Системи 

мультиплексування: Підручник для студентів вищ. техн. закладів; За ред. В.К. Стеклова. – К.: 
Техніка, 2005. – 312 с. 

5. Є.С. Лошаков, С.В. Алексєєв Аналіз засобів моделювання комп’ютерних мереж/ Системи 
обробки інформації,- 2012, випуск 5 (103)- С. 94-97 

6. Комп’ютерні мережі : Навчальний посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. – Донецьк : 
ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с 

7. Валецька Т. М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. - К.: Центр 
навчальної літератури, 2002. -208с. 



8. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2005. – 128 с. 
 
Інтернет-ресурси:  
Глобальні комп'ютерні мережі   
9. Видео уроки Cisco Packet Tracer. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=voGkaUXFw-

I 
10. http://pidruchniki.com/74236/informatika/globalni_kompyuterni_merezhi 
11. Симулятор мережі Cisco Packet Tracer https://sysadmin.ru/articles/osnovy-raboty-s-cisco-packet-

tracer 
 

 
Обладнання заняття, ТЗН тощо:  ПК навчальної лабораторії, ноутбуки 

 
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу: 
Використовуючи список джерел та ресурси мережі Internet ознайомитись з областю використання 
коаксіального та оптоволоконного кабелів в комп’ютерних мережах.  

 
 
 

План лабораторного заняття № 2 
 

Тема 1.  Основи мережевих технологій. Вивчення способів обтиску кабелю UTP та 
використання кабельного з’єднання в комп’ютерних мережах  
 
Навчальний час: 2 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
.  
 
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з загальними підходами і 
принципами побудови локальних мереж, отримати практичні навики роботи по створенню 
комп'ютерних мереж з використання пачкордів, пач-панелей, свічів та комутаторів, . 
 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
24. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам? 
25. Що таке  IP-адреса комп’ютера? 
26. Який канал зв’язку з Інтернетом є найшвидшим? 
27. Що таке протокол? 
28. Що таке глобальна комп’ютерна мережа ? 
29. Що таке локальна комп’ютерна мережа ? 
30. Що таке регіональна комп’ютерна мережа ? 
31. Що таке файл-сервер? 
32. Що таке робоча станція? 
33. Для чого призначений модем? 
34. Що таке мережевий адаптер? 
35. Що таке сервер? 
36. На яку відстань передає дані мережевий кабель типу “вита пара”? 
37. На яку відстань передає дані коаксіальний мережевий кабель”? 
38. На яку відстань передає дані оптоволоконний кабель ”? 
39. Яка комп’ютерна мережа називається одноранговою? 

http://pidruchniki.com/74236/informatika/globalni_kompyuterni_merezhi
https://sysadmin.ru/articles/osnovy-raboty-s-cisco-packet-tracer
https://sysadmin.ru/articles/osnovy-raboty-s-cisco-packet-tracer


40. Який пристрій перетворює цифрові дані на аналогові, щоб вони могли пройти по 
телефонній мережі? 

41. Як називаються єдині правила передачі даних в Internet? 
42. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при прямому обтиску. 
43. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при зворотному обтиску. 
44. Для підключення яких типів пристроїв застосовується прямий кабель UTP? 
45. Для підключення яких типів пристроїв застосовується зворотний кабель UTP? 
46. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за відсутності спеціального 

тестера? 
47. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску 

вийшла короткою та жили не доходять до контактної площадки? 
48. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску 

вийшла довгою та ізоляція не доходить до тримача конектора RJ-45? 
 

 
Теоретична частина 

 
Мережеві кабелі використовуються для підключення одного мережного пристрою до 

інших пристроїв мережі, для з'єднання двох або більше комп'ютерів, для використання 
мережевого принтера, тощо. Різні типи мережевих кабелів, як звита пара, оптоволоконний 
кабель, коаксіальний кабель, використовуються в залежності від топології, протоколів і 
розміру мережі. Пристрої можуть бути розділені відстанню від кількох метрів (наприклад, 
через Ethernet) або майже необмеженою відстанню (наприклад, через Інтернет). 

Ви́та па́ра — вид мережевого кабелю, з однією або декількома парами ізольованих 
провідників, скручених між собою (з невеликою кількістю витків на одиницю довжини) для 
зменшення взаємних наведень при передачі сигналу і покритих пластиковою оболонкою.  

Кабель приєднується до мережевих пристроїв за допомогою з'єднувача 8P8C. 
Підтримує передачу даних на відстань біля 100 метрів. На більших відстанях сигнал через 
загасання не розпізнається; якщо передача даних на більшу відстань все ж таки необхідна, 
потрібно скористатися повторювачем, або ж задіяти коаксіальний кабель. 
 
Види кабелю 
Залежно від наявності захисту — електрично заземленої мідної сітки або алюмінієвої фольги 
навколо скручених пар, визначають різновиди цієї технології: 
неекранована вита пара (UTP — Unshielded twisted pair) 
екранована вита пара (STP — Shielded twisted pair) 
фольгована вита пара (FTP — Foiled twisted pair) 
фольгована екранована вита пара (SFTP — Shielded Foiled twisted pair) 
 
 
Категорії кабелю[ред. • ред. код] 

Існує декілька категорій кабелю вита пара, які нумеруються від CAT 1 до CAT 8.2. 
Кабель вищої категорії зазвичай містить більше пар дротів і кожна пара має більше витків на 
одиницю довжини.  

CAT 1 — телефонний кабель, всього одна пара. Смуга частот 0,1-0,4 МГц. 
CAT 2 — старий тип кабелю з 2-х пар провідників, підтримував передачу даних на 

швидкостях до 4 Мбіт/с, використовувався в мережах token ring і ARCNet. Зараз іноді 
зустрічається в телефонних мережах. Смуга частот 1-4 МГц. 

CAT 3 — 2-парний кабель, використовувався для побудові локальних мереж 10BASE-
T і token ring, підтримує швидкість передачі даних тільки до 10 Мбіт/с. На відміну від 
попередніх двох, відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3. Також дотепер зустрічається в 
телефонних мережах. Смуга частот 16 МГц. 

CAT 4 — кабель складається з 4-х скручених пар, використовувався в мережах token 



ring, 10BASE-T, 10BASE-T4, швидкість передачі даних не перевищує 16 Мбіт/с, зараз не 
використовується. Смуга частот 20 МГц. 

САТ 5 — 4-парний кабель, це і є те, що зазвичай називають кабель «вита пара». 
Використовується при побудові локальних мереж 10BASE-T, 100BASE-TX і 1000BASE-T і 
для прокладки телефонних ліній, підтримує швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с при 
використанні 2 пар і до 1000 Мбіт/с при використанні 4 пар. Смуга частот 100 МГц. 

CAT 5e — 4-парний кабель, вдосконалена категорія 5 (уточнені / поліпшені 
специфікації)[3]. Швидкість передач даних до 100 Мбіт/с при використанні 2 пар і до 1000 
Мбіт/с при використанні 4 пар. Кабель категорії 5e є найпоширенішим і використовується 
для побудови комп'ютерних мереж. Іноді зустрічається двохпарний кабель категорії 5e. 
Переваги даного кабелю в нижчій собівартості і меншій товщині. Смуга частот 100 МГц. 

CAT 6 — Застосовується в мережах Fast Ethernet і Gigabit Ethernet, складається з 4 пар 
провідників і здатний передавати дані на швидкості до 10000 Мбіт/с. Доданий до стандарту в 
червні 2002 року, пропускає сигнали частотою до 200МГц. Існує категорія CAT6е, в якій 
збільшена частота сигналу, що пропускається, до 500МГц. За даними IEEE, 70% 
встановлених мереж у 2004 році використовували кабель категорії CAT6, проте, можливо, це 
просто данина моді, бо й кабелі CAT5 і CAT5e цілком справляються в мережах 10GBASE-T. 
Смуга частот 250 МГц. 

CAT 6A — складається з 4 пар провідників і здатний передавати дані на швидкості до 
10 Гбіт/с на відстань до 100 метрів. Доданий в стандарт ISO/IEC 11801:2002 поправка 2 в 
лютому 2008 року. Кабель цієї категорії має або загальний екран (F/UTP), або екрани 
навколо кожної пари (U/FTP). Смуга частот 500 МГц. 

CAT 7 — специфікація на даний тип кабелю затверджена тільки міжнародним 
стандартом ISO 11801, але не ANSI/TIA-568-C. Швидкість передачі даних — до 10000 
Мбіт/с, частота сигналу, що пропускається, до 600–700 Мгц. Кабель цієї категорії 
екранований. 

CAT 7A — міжнародний стандарт ISO 11801, швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с. 
Загальний екран і екрани навколо кожної пари (F/FTP або S/FTP). Смуга частот 1000 МГц. 

CAT 8/CAT 8.1 — у розробці, технічна рекомендація ISO/IEC TR 11801-99-1 і 
міжнародний стандарт ISO 11801 редакція 3 (для Cat.8.1), американський стандарт 
ANSI/TIA-568-C.2-1 (для Cat. 8). Повністю сумісний з кабелем категорії 6A. Швидкість 
передачі даних до 40 Гбіт/с при використанні стандартних конекторів 8P8C. Кабель цієї 
категорії має або загальний екран, або екрани навколо кожної пари (F/UTP або U/FTP). 
Смуга частот 1600-2000 МГц. 

CAT 8.2 — у розробці, міжнародний стандарт ISO 11801 редакція 3. Повністю 
сумісний з кабелем категорії 7A. Швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с при використанні 
стандартних конекторів 8P8C або GG45/ARJ45 і TERA. Кабель цієї категорії має загальний 
екран і екрани навколо кожної пари (F/FTP або S/FTP). Смуга частот 1600-2000 МГц. 
 
Екранування 

 
 

Неекранований кабель 
витої пари 

 

 
 

Кабель F/UTP 
 

 
 

Кабель S/FTP 
 

 
Для захисту від електричних завад при використанні високочастотних сигналів, в 

кабелях категорій 6A−8 обов'язково використовується екранування. Екранування 



застосовується як до окремих кручених пар, які обертаються в алюмінієву фольгу 
(металізовану алюмінієм поліетиленову стрічку), так і до кабелю в цілому у вигляді 
загального екрану з фольги та / або обплетення з мідного дроту. 

Згідно з міжнародним стандартом ISO/IEC 11801:2002 додаток E, для позначення 
конструкції екранованого кабелю використовується комбінація з трьох букв: U — 
неекранований, S — металеве обплетення (тільки загальний екран), F — металізована стрічка 
(алюмінієва фольга). З цих букв формується абревіатура виду xx/xTP, що позначає тип 
загального екрану і тип екрану для окремих пар. 

 
Поширені такі типи конструкції екрана: 
Неекранований кабель (U/UTP) — екранування відсутнє. Категорія 6 і нижче. 
Індивідуальний екран (U/FTP) — екранування фольгою кожних окремих пар. Захищає від 
зовнішніх перешкод і від перехресних перешкод між крученими парами. 
Загальний екран (F/UTP, S/UTP, SF/UTP) — загальний екран з фольги, обплетення, або 
фольги з обплетенням. Захищає від зовнішніх електромагнітних перешкод. 
Індивідуальний і загальний екран (F/FTP, S/FTP, SF/FTP) — індивідуальні екрани з фольги 
для кожної кручений пари, плюс загальний екран з фольги, обплетення, або фольги з 
обплетенням. Захищає від зовнішніх перешкод і від перехресних перешкод між крученими 
парами. 
 

Позначення для поширених типів кабелів з кручених пар 

 
 
 

Схема обтискання кабелю CAT5 

Для того, щоб комп'ютерна мережа працювала правильно, прокладаючи кабель, 
необхідно з'єднати відповідні контакти на роз'ємах RJ-45 у певному порядку і з одного, і з 
іншого кінця. Цю послідовність позначають кольорами проводів; при достатньому знанні 
можна скласти послідовність на власний розсуд, проте це може стати джерелом плутанини у 
великих мережах. Тому при прокладанні витої пари користуються двома стандартними 
схемами обтискання проводів на роз'єми: 

1. прямий порядок обтискання — для з'єднання мережевої карти з комутатором або 
концентратором; 

2. перехрещений (кросований) з інвертованою розводкою контактів роз'ємів. 
Застосовується для з'єднання двох комп'ютерів і для з'єднання деяких старих 
моделей концентраторів та комутаторів. 



 

Рис. 1. Прямий порядок обжимки витої пари, що веде від робочої станції до 
концентратора. 

 

Рис. 2. Кросс-лінковий (перехресний) порядок обжимки витої пари. 

Використовується в тому випадку, коли потрібно з’єднати між собою два концентратори, які 
не мають перемикача uplink/normal, а також для прямого об’єднання двох комп’ютерів. 

Міняються місцями дві пари: 1-2 на 3-6. Обидва варіанти працюють зі швидкістю 10 і 100 
МБіт/с. 
  



 
 

Рис. 3 

 

 
Процедуру обтиску мідного кабелю UTP застосовують, коли необхідно підключити 

мережевий пристрій або робочу станцію до мережевої розетки або до іншого мережевого 
пристрою за технологією Fast Ethernet. Дана процедура полягає у встановленні на кінцях 
кабелю UTP роз’ємів RJ-45. 

Перед початком обтиску необхідно визначити, для з'єднання яких типів пристроїв 
буде використаний сегмент UTP. Від цього залежить тип обтиску кабелю. 

Після визначення типу обтиску кабелю UTP потрібно відміряти необхідну довжину та 
відрізати сегмент кабелю UTP. Варто переконатися, що кінці кабелю чисті та обрізані під 
прямим кутом. 

Далі варто розплести жили кабелю. Зверніть увагу, що усередині кабелю знаходяться 
4 пари кольорових жил. Вони повинні бути відсортовані відповідно до типу обтиску кабелю. 
Послідовності кольорових жил для різних типів обтиску представлені на Рис. 2,3. 

Далі необхідно вирівняти жили в одну лінію, а потім відрізати міліметр або декілька 
міліметрів, щоб жили були однієї довжини й видавалися із зовнішньої ізоляції приблизно на 
сантиметр-півтора. 

Наступним кроком є з'єднання кабелю з конектором RJ-45. Для цього необхідно взяти 
конектор RJ-45 так, щоб пластиковий фіксатор дивився убік від Вас і вниз. Потім акуратно 
вставити відсортовані та вирівняні жили в конектор RJ-45. Усередині RJ-45 є направляючі, 
по одній на кожну жилу, які допомагають направити жили в потрібному напрямку та 
вставити їх до упору (рис. 20). 

На рис. 21 зображені неправильні варіанти з'єднання кабелю UTP з конектором RJ-45, 
а саме ліворуч жили занадто довгі й ізоляція не доходить до тримача, а праворуч жили 



занадто короткі та не доходять до контактної площадки. 
  

Рис. 4– Правильне з'єднання кабелю UTP з конектором RJ-45 

 
 

Рис. 5 – Неправильне з'єднання кабелю UTP з конектором RJ-45 

На останньому етапі необхідно вставити конектор RJ-45 у відповідне гніздо 
обтискного  інструмента  й  плавно  зімкнути  ручки  інструмента  (рис. 6). 

 
Рис. 6 – Використання обтискного інструмента 

 
Далі необхідно обжати інший кінець кабелю з урахуванням того, який тип кабелю 

Вам потрібен. Після обтискання кабель необхідно протестувати, використовуючи 
спеціальний тестер або підключити його до двох робочих станцій. 

 

Cisco Packet Tracer 
Cisco Packet Tracer - симулятор мережі, що випускається фірмою Cisco Systems, крім 

того це  багатофункціональна програма  для моделювання мережі. Packet Tracer надає 

функції моделювання, візуалізації, а також  вивчення складних принципів топології мережі. 

Графічне меню (2) містить піктограми інструментів для роботи з проектом і об'єктами 

проекту. Кожен з розташованих в даному меню інструментів можна вибрати за допомогою 

ЛКМ на відповідній піктограмі. 

Cisco Packet Tracer рекомендований до використання при вивченні телекомунікаційних 

мереж і мережевого устаткування, а також для проведення уроків з лабораторних робіт у 

вищих закладах. У симуляторі реалізовані серії маршрутизаторів Cisco 800, 1800, 1900, 2600, 

2800, 2900 і комутаторів Cisco Catalyst 2950, 2960, 3560, ASA 5505. Бездротові пристрої 

представлені маршрутизатором, точками доступу і стільниковими вишками. Крім того є 



реалізовані технології DHCP, HTTP, TFTP, FTP, DNS, AAA, SYSLOG, NTP і EMAIL, робочі 

станції, різні модулі до комп'ютерів і маршрутизаторів, хаби і.т.д. Об'єднувати мережеві 

пристрої можна за допомогою різних типів кабелів, наприклад: прямі і зворотні, оптичні і 

коаксіальні. 

 

 Основні можливості Packet Tracer:  

• дружній графічний інтерфейс (GUI), що сприяє до кращого розуміння організації 

мережі, принципів роботи пристрою;  

• можливість змоделювати логічну топологію: робочий простір для того, щоб створити 

мережі будь-якого розміру на CCNA-рівні складності;  

• моделювання в режимі real-time (реального часу);  

• режим симуляції; 

• багатомовність інтерфейсу програми: що дозволяє вивчати програму на своїй рідній 

мові.  

• вдосконалене зображення мережевого обладнання зі здатністю додавати / видаляти 

різні компоненти;  

• наявність Activity Wizard дозволяє мережевим інженерам, студентам і викладачам 

створювати шаблони мереж і використовувати їх в подальшому.  

• проектування фізичної топології: доступне взаємодія з фізичними пристроями, 

використовуючи такі поняття як місто, будівля, стійка і т.д .;  

Широке коло можливостей даного продукту дозволяє мережевим інженерам: конфігурувати, 

налагоджувати і будувати обчислювальну мережу. Також даний продукт незамінний в 

навчальному процесі, оскільки дає наочне відображення роботи мережі, що підвищує 

освоєння матеріалу учнями. Емулятор мережі дозволяє мережевим інженерам проектувати 

мережі будь-якої складності, створюючи і відправляючи різні пакети даних, зберігати і 

коментувати свою роботу. Фахівці можуть вивчати і використовувати такі мережеві 

пристрої, як комутатори другого і третього рівнів, робочі станції, визначати типи зв'язків між 

ними і з'єднувати їх. На заключному етапі, після того як мережа спроектована, фахівець 

може приступати до конфігурації обраних пристроїв за допомогою термінального доступу 

або командного рядка (рисунок 3).  



 
Рис. 3 - Cisco Packet Tracer 

Однією з найважливіших особливостей даного симулятора є наявність в ньому «Режиму 

симуляції» (Рис. 4). В даному режимі всі пакети, що пересилаються всередині мережі, 

відображаються в графічному вигляді. Ця можливість дозволяє мережевим фахівцям наочно 

продемонструвати, за яким інтерфейсу в дані момент переміщається пакет, який протокол 

використовується і т.д.  

 
Рис. 4  - Режим «Симуляції» в Cisco Packet Tracer  

 

Однак, це не всі переваги Packet Tracer: в меню «Режим симуляції» мережеві інженери 

можуть не тільки відслідковувати використовувані протоколи, а й бачити, на якому з семи 

рівнів моделі OSI даний протокол задіяний (рисунок 5).  



 
Рис. 5   - Аналіз семирівневої моделі OSI в Cisco Packet Tracer  

Packet Tracer здатний моделювати велику кількість пристроїв різного призначення, а 

так само чимало різних типів зв'язків, що дозволяє проектувати мережі будь-якого розміру на 

високому рівні складності. Моделюються пристрої: комутатори третього рівня: Router 2620 

XM; Router 2621 XM; Router-PT. Комутатори другого рівня: Switch 2950-24; Switch 2950T; 

Switch-PT; з'єднання типу «міст» Bridge-PT. Мережеві концентратори: Hub-PT; повторювач 

Repeater-PT. Кінцеві пристрої: робоча станція PC-PT; сервер Server-PT; принтер Printer-PT. 

Бездротові пристрої: точка доступу AccessPoint-PT. Глобальна мережа WAN. Типи зв'язків: 

консоль; мідний кабель без перехрещення (прямий кабель); мідний кабель з 

перехрещуванням (крос-кабель); волоконно-оптичний кабель; телефонна лінія; Serial DCE; 

Serial DTE. Так само доцільно привести ті протоколи, які студент може відстежувати: ARP; 

CDP; DHCP; EIGRP; ICMP; RIP; TCP; UDP. 

 

Меню 3 дозволяє вибрати тип пристроїв, а меню 4 безпосередньо сам пристрій. Найбільш 
використовуваними є: 

• Routers - дозволяє додавати в проект маршрутизатори Cisco. В Cisco Packet Tracer 
5.3.3 доступні Cisco 1841 Cisco 2820 XM, Cisco 2821 XM, Cisco 2811. 

 
• Switches - використовується для додавання комутаторів L2. Доступні наступні моделі 

Cisco Catalyst WS-C2950-24, Cisco Catalyst WS-C2950T-24, Cisco Catalyst WS-C2960-
24TT 

http://4.bp.blogspot.com/-0TFoxMaatXM/UQkGkX2jzxI/AAAAAAAAApg/qQoUUhFiRVk/s1600/Routers.jpg


 
 

• Connections - вибір типу підключення для мережевого обладнання. 
 

 
• End devices - вибір кінцевих пристроїв, мається на увазі персональні комп'ютери, 

лептопи, IP-телефони і сервери. 
 

 
Додавання об'єктів топології проводиться простим перетягуванням. При з'єднанні різних 
пристроїв в єдину мережу, використовуючи на панелі інструментів вкладку Connections, буде 
надаватися вибір порту підключення. 

 

Методичні вказівки та завдання для виконання 
7. Запустити Cisco Packet Tracer. За бажанням перегляньте відеоролики за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=sEqQrE38M58&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQij
ILa94T9&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=c9TMXiRk3E8&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQij
ILa94T9&index=3 
8. Створити локальну мережу з 2-х ПК на основі прямого з’єднання та виконати 

налаштування мережевих адаптерів. 
9. Використати для з’єднаня ПК інший вид кабелю (зворотній). До якого результату це 

привело? 
10. Об’єднайте ПК консольним кабелем. До якого результату це привело? Чи «піднявся» 

зв’язок між ПК? 
11. Занотуйте, для якого типу кабелів використовуються ті чи інші порти ПК чи іншого 

мережевого обладнання. Як ці порти? 
12. Створити звіт по лабораторній роботі (файл в MS Word) в який занести: 
• скріншоти вікна програми з створеною мережею; 
• скріншоти налаштувань мережевих адаптерів; 
• перелік та призначення основних кабелів для з’єднання елементів в програмі Packet 

Tracer та портів, в які вони підключаються. 
 
.  

 

 
Додаткове завдання 
1. Ознайомитись зі схемою використання RJ-45 для здійснення обжимки кабеля. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEqQrE38M58&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sEqQrE38M58&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=c9TMXiRk3E8&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=c9TMXiRk3E8&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=3
http://2.bp.blogspot.com/-s1xmkKGgamU/UQkHiEPV1AI/AAAAAAAAAps/InUMiNWn6wU/s1600/Switches.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kMBhg18u_nA/UQkHtOd1rNI/AAAAAAAAAp0/X9ucL1IHh28/s1600/Connections.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-AK_b6WBtDPw/UQkH34UsAEI/AAAAAAAAAqA/0zska8-KOdw/s1600/End+Devices.jpg


2. Виконати пряму обжимку пачкорда, відповідно до Рис.1. Перевірити правильність  

Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні елементи 

• Оформлена титульна сторінка. 
• Завдання. 
• Скріншоти результатів 
• Таблиці ресурсів мережевого оточення. 

 
Форми контролю знань – звіт та презентація виконаних завдань. 
 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
 
12. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та 

ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 548 с. 
13. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] — 

Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с 
14. Буров Є.В.. Комп’ютерні мережі. / 2-е вид., оновл. і доп. – Львів –Бак, 2003 
15. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: Системи 

мультиплексування: Підручник для студентів вищ. техн. закладів; За ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 
2005. – 312 с. 

 
 
 

План лабораторного заняття № 3_4 
 

Тема2 Організація та налаштування мережевого оточення в локальних мережах 
 
Навчальний час: 4 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
.  
 
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з загальними підходами і 
принципами побудови локальних мереж, отримати практичні навики роботи по побудові 
мереж з використання мережевого обладнання та налаштуванню мережевого оточення. 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
49. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам? 
50. Що таке IP-адреса комп’ютера? 
51. Що таке МАС-адреса? 
52. Що таке маска мережі? 
53. Яким чином можна задати IP-адресу комп’ютера? 
54. Що таке „Робоча група”? 
55. Яку IP-адресу комп’ютера називають статичною? 
56. Яку IP-адресу комп’ютера називають динамічною? 
57. Як можна задати (змінити) ім’я комп’ютера в мережі? 
58. Як забезпечити доступ до папки на локальному ПК користувачам мережі? 
59. Які існують режими доступу до мережевих ресурсів? 
60. В якому випадку користувач не може змінити інформацію, яка записана на мережевому 

ресурсі? 



61. Що  може призвести до відсутності об’єктів в довільній „робочій групі”? 
62. Коли в мережевому оточенні з’являється нова робоча група? 
63. Які характеристики має комутоване підключення до Internet? 
64. Які характеристики має виділене підключення до Internet? 
65. Які недоліки однорангових мереж? 
66. Які переваги однорангових мереж? 
67. Які недоліки мереж з виділеним сервером? 
68. Які переваги мереж з виділеним сервером? 
69. Яке з’єднання передбачає топологія „спільна шина”?  
70. Яке з’єднання передбачає топологія „зірка”? 
71. Яке з’єднання передбачає топологія „кільце”? 
72. Яке з’єднання передбачає деревовидна топологія мережі? 
73. Чи можна в одноранговій локальній мережі забачити доступ до папки лише окремим 

користувачам? 
74. Як ввести ПК в домен? 
75. Які переваги і недоліки отримує користувач після введення ПК в домен? 
76. Який канал зв’язку з Інтернетом є найшвидшим? 
77. Що таке протокол? 
78. Що таке глобальна комп’ютерна мережа ? 
79. Що таке локальна комп’ютерна мережа ? 
80. Що таке регіональна комп’ютерна мережа ? 
81. Що таке файл-сервер? 
82. Що таке робоча станція? 
83. Для чого призначений модем? 
84. Що таке мережевий адаптер? 
85. Що таке сервер? 
86. Що таке домен? 
87. Що таке мережевий диск? 
88. На яку відстань передає дані мережевий кабель типу “вита пара”? 
89. На яку відстань передає дані коаксіальний мережевий кабель”? 
90. На яку відстань передає дані оптоволоконний кабель ”? 
91. Яка комп’ютерна мережа називається одноранговою? 
92. Який пристрій перетворює цифрові дані на аналогові, щоб вони могли пройти по 

телефонній мережі? 
93. Як називаються єдині правила передачі даних в Internet? 
94. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при прямому обтиску. 
95. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при зворотному обтиску. 
96. Для підключення яких типів пристроїв застосовується прямий кабель UTP? 
97. Для підключення яких типів пристроїв застосовується зворотний кабель UTP? 
98. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за відсутності спеціального 

тестера? 
99. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску 

вийшла короткою та жили не доходять до контактної площадки? 
100. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску 

вийшла довгою та ізоляція не доходить до тримача конектора RJ-45? 
 



Теоретична частина 
 
 

Комп’ютерна мережа – це комплекс програмних і апаратних засобів, за 
допомогою яких комп’ютери, накопичувачі даних та офісні електронні пристрої 
об’єднуються у систему спільного використання ресурсів (пам’яті, принтерів, модемів) і 
обміну даними. З розвитком архітектури «клієнт-сервер» мережеві ресурси 
використовуються також з метою організації розподілених обчислень. 

Основним призначенням комп’ютерних мереж є забезпечення простого, 
зручного і надійного доступу користувачів до спільних розподілених ресурсів мережі 
(апаратних, програмних та інформаційних ресурсів), організація їх колективного 
використання з надійним захистом від несанкціонованого доступу; забезпечення 
зручними і надійними засобами обміну даними між користувачами мережі; розподілу 
обчислень. За допомогою комп’ютерних мереж ці проблеми вирішуються незалежно від 
територіального розташування користувачів. 

До апаратних ресурсів мережі належать офісні електронні пристрої (принтери, 
модеми, факси та ін.), жорсткі диски, файлові сервери тощо. В комп’ютерних мережах 
також спільно використовуються програмні ресурси. Наприклад, при виконанні дуже 
складних і тривалих розрахунків користувачі мережі можуть під’єднатися до 
потужного віддаленого комп’ютера і відправити обчислювальне завдання на нього, а після 
закінчення розрахунків отримати результат. Дані, що зберігаються на віддалених 
комп’ютерах, утворюють інформаційні ресурси, які, перш за все, сприймаються як великі 
інформаційно-довідкові системи. Таким чином, при роботі будь-якої комп’ютерної мережі 
може відбуватись одночасно спільне використання всіх типів ресурсів. Наприклад, при 
зверненні до комп’ютерної мережі Інтернет за відомостями про зміст телевізійної програми 
використовуються певні апаратні ресурси, через які за певними програмами 
забезпечується передавання запитаних даних. 

На сучасні комп’ютерні мережі покладається опрацювання і передавання даних в 
багатьох галузях людської діяльності на національному і міжнародному рівнях, зокрема в 
таких галузях: 

− виробництво, управління; 
− торгівля, 

банківська справа;  
− міжурядові угоди; 
− пошук злочинців; 
− матеріально-технічне забезпечення. 

Крім того, в мережі об’єднують бази даних стосовно наукових досліджень, 
резервування квитків в глобальному масштабі (авіа, залізничні тощо), дані про стан 
оточуючого середовища, атмосфери та ін. 

Складові комп’ютерної мережі можна подати у вигляді схеми, зображеної на 
Рис. 1. Розглянемо кожну з цих складових. 
Апаратне забезпечення функціонування комп’ютерних мереж: 
До комунікаційної системи відносяться мережевий адаптер та середовища 

передавання даних (лінії зв’язку). 
Мережевий адаптер (карта, інтерфейсна плата) – технічний пристрій, 

призначений для з’єднання комп’ютера з каналами зв’язку. При організації комп’ютерної 
мережі треба встановити мережеві плати (board) на кожний комп’ютер, а потім з’єднати 
ці плати за допомогою кабелю. Часто, у випадку глобальних мереж, як мережеві адаптери 
використовуються модеми. 
 



 
 

 
 

Рис. 1. Складові комп’ютерної мережі 

При підтримці програмних засобів за допомогою мережевих адаптерів під час 
обміну даними виконуються такі основні операції: 

Передавання даних. Дані передаються з оперативної пам’яті в адаптер і навпаки через 
канал прямого доступу, програмований канал введення-виведення. 

Буферизацію. Під час передавання даних через мережевий адаптер вони 
спочатку поміщаються в буфер, наявність якого дає змогу через адаптер здійснити доступ до 
всього пакета і який повинен мати таку ємність, як і весь пакет даних. Використання 
буферів потрібно для узгодження між собою швидкостей (синхронізації) функціонування 
різних компонентів комп’ютерної мережі. 

Формування пакета. Через мережевий адаптер файли діляться на частини (під 
час приймання – об’єднуються), розмір яких залежить від типу мережі (в Ethernet – 1 
Кбайт, в Token Ring – 4 Кбайти), додаються до пакетів заголовки і символи кінця, тобто 
створюється пакет даних, готовий до передавання. 

Доступ до кабелю. Перед початком передавання даних адаптер чекає надходження 
сигналу про можливість зайняти лінію або впевнюється, що лінію не зайнято. 

Перетворення даних. Дані передаються через кабель послідовно, біт за бітом, для 
чого здійснюється їх відповідне подання. 

Кодування (декодування) даних, тобто формування електричних сигналів, що 
використовуються для передавання даних. 

Приймання (передавання) імпульсів. Дані у вигляді закодованих електричних 
сигналів передаються через кабель. 

Адаптери відрізняються за методами доступу до середовища передавання 
даних, протоколами передавання і мають такі основні характеристики: 

− швидкість передавання даних;  
− тип шини комп’ютера; 
− розрядність (8,16, 32, 64 біт); 
− ємність буфера для пакета даних; 
− сумісність з різними мікропроцесорами; 
− топологію – конфігурацію з’єднання 

елементів в мережі. 
У будь-якій комп’ютерній мережі існує середовище обміну, в якому передавання 

даних здійснюється за допомогою електричних чи електромагнітних сигналів. 



Середовище, в якому поширюються електромагнітні хвилі, може бути обмеженим 
(фізичний провідник сигналу – кабель: телефонний,  коаксіальний, вита пара, волоконно-
оптичний) або необмеженим (передавання мікрохвильових, інфрачервоних або радіосигналів 
через відкритий ефір). 

Кожен з фізичних провідників має свої обмеження щодо швидкості затухання 
сигналу, стійкості до впливів сторонніх електромагнітних перешкод тощо. В оцінці якості 
каналів зв’язку використовують величину – пропускні характеристики, що характеризують 
максимальну кількість біт, що можуть бути передані від відправника до отримувача за 1 
секунду (б/с – бод). 

Як середовища передавання даних в комп’ютерних мережах можна використовувати: 
Телефонні кабелі. Їх найчастіше використовують для під’єднання домашнього або 
офісного 

комп’ютера до глобальної мережі за допомогою модему. Пропускні характеристики 
телефонних кабелів становлять кілька десятків Кб/с, тому вони вважаються "повільними" 
каналами зв’язку. 

Коаксіальні кабелі (coaxial). За своєю будовою та зовнішнім виглядом нагадують 
кабелі телевізійних антен, однак відмінні від них за електричними характеристиками. 
Розрізняють одно-та багатоканальні кабелі. Їх переваги – висока стійкість до перешкод, 
легкість монтажу, середні пропускні характеристики (до 10 Мбіт/с), простота під’єднання 
нових вузлів. 

Виті пари (twisted pair) містять 2 або більше (парну кількість) взаємоізольованих 
звитих між собою на зразок спіралі провідників. Скручування зменшує дію 
електромагнітних впливів. Існує кілька різних категорій цих кабелів залежно від 
розмірів, ізоляції, ступеня скручування. Особливості: легкість монтажу, невелика 
захищеність від наводок (захищеність підвищується для витих пар, поміщених в екрануючу 
оболонку) і механічних пошкоджень, використання в невеликих локальних мережах. 
Пропускні характеристики витих пар в середньому сягають до 100 Мб/с. 

Волоконно-оптичні кабелі (fiber optic) виготовляються зі скла або 
світлопровідних пластикових волокон. Волоконно-оптичні кабелі проводять дані, які 
попередньо перетворюються у світлові імпульси за допомогою лазеру або світлодіодів та 
приймаються фотодетектором, де знову перетворюються на електричні сигнали. 
Використовують ці кабелі для передавання даних з високою швидкістю (пропускні 
характеристики – до кількох Гб/с) і мінімальними втратами. Особливості: висока 
вартість кабелю і обладнання, складний монтаж, складна технологія і створення 
розгалужень, швидкість – до кількох Гб/с на відстані між станціями-регенераторами 
сигналу до 50 км, передавання сигналу тільки в одному напрямі. 

Радіоканал (radio channel). Особливості: відсутність кабелів, погана захищеність, 
екранування сигналу стінами будівель, труднощі з виділенням вільного діапазону частот. 

Інфрачервоний канал (infrared channel). Інфрачервоні промені 
використовуються на невеликій відстані. Особливості: мобільність в межах офісу, не 
потребує спеціального діапазону частот, вплив погодних умов. 

Супутниковий канал (satellite channel). Особливості: дорогий спосіб передавання 
даних, але максимально можлива площа охоплення. 

Робоча станція (вузол, клієнт) – це будь-який комп’ютер, що під’єднано до мережі, 
через який користувач дістає доступ до її ресурсів. Робоча станція мережі функціонує як у 
мережевому, так і у локальному режимі. Вона оснащується власною операційною 
системою, користувач забезпечується базовим набором інструментів для розв’язування 
прикладних задач. Робочі станції призначені для здебільшого напівавтоматичного 
розв’язування задач користувачем. 



Сервер (від англ. "обслуговувати") – це потужний комп’ютер або кілька комп’ютерів 
(один з яких – головний, а решта – резервні), що використовуються для об’єднання і 
розподілу ресурсів комп’ютерної мережі між клієнтами (share – "розподіл"). За 
допомогою серверів здійснюють зберігання даних, управління базами даних, віддалене 
опрацювання і друкування даних та ін. Існує кілька типів серверів, орієнтованих на різні 
застосування: 

−  файл-сервер або файловий сервер (для роботи із файлами комп’ютерної 
мережі);  

− сервер бази даних (для роботи з базами даних); 
− принт-сервер (для роботи з принтерами); 
− обчислювальний сервер (для виконання складних обчислень); 
− сервер прикладних програм (для роботи з пакетами прикладних програм); 
− сервер зв’язку (для збільшення пропускних характеристик факсу або 

модему). 
Тип сервера визначається типом ресурсів, які опрацьовуються за його допомогою 

(файлова система, база даних, принтери, процесори, пакети прикладних програм, факс або 
модем). 

Існує ще одна класифікація серверів, що визначається масштабом мережі, в якій 
вони використовуються: 

− сервер робочої групи;  
− сервер відділу; 
− сервер підприємства (корпоративний сервер). 

До складу комп’ютерної мережі також можуть бути включені: 
− повторювачі (repeater) – для з’єднання окремих компонентів мережі; 
− джерела безперебійного живлення – для забезпечення завершення роботи і 

збереження даних у разі аварійного зникнення напруги в електричній мережі. 
Програмне забезпечення функціонування комп’ютерних мереж: 
Драйвер мережевого адаптера – це програма, за допомогою якої здійснюється 

управління функціонуванням мережевого адаптера. 
Мережева операційна система (ОС) – це пакет програм для забезпечення 

функціонування мережі та управління нею, а також забезпечення клієнтам 
можливостей користуватись мережевими сервісами. Основним призначенням 
мережевої ОС є забезпечення спільного використання та розподілу ресурсів мережі; 
обміну повідомленнями між вузлами мережі; синхронізації процесів у мережі; 
надійного зберігання даних та інших завдань, пов’язаних із функціонуванням мережі. 
Важливою функцією мережевої ОС є забезпечення системи захисту даних і програм – 
конфіденційності зберігання даних, розмежування прав доступу до ресурсів, парольний 
захист, виявлення спроб несанкціонованого доступу, відслідковування дій користувача, 
ведення журналів системних подій тощо. 

Через мережеву ОС забезпечується підтримка функціонування різноманітних 
периферійних пристроїв, мережевих адаптерів, протоколів та можливість їх 
конфігурування. За допомогою програмного забезпечення клієнтської частини 
перетворюються запити від прикладної програми на використання мережевих ресурсів 
у відповідні мережеві протоколи, забезпечуються пересилання через середовища 
передавання даних та здійснюються зворотні перетворення. Клієнтська частина залежить 
від ОС, що встановлена на робочій станції та типів мереж. 

Терміни «клієнт» та “сервер” використовуються не тільки стосовно апаратної 
складової, а й також для означення програм, в яких використовуються так звані 
технології «клієнт-сервер». Сервери – це програми, через які передаються повідомлення до 
клієнтів. На комп’ютері, на якому запущено програму-клієнт, можна запустити і програму-



сервер, що буде надавати повідомлення і послуги клієнтові. Сервери акумулюють дані та 
способи їх опрацювання, роблячи програму-клієнт придатною для виконання завдань, для 
виконання яких без серверів вона непридатна. На одному комп’ютері можна запустити 
одразу кілька програм-серверів, наприклад, сервер баз даних, веб-сервер або сервер 
електронної пошти. Прикладом програм-клієнтів є веб-браузери, програми для читання та 
відправки електронної пошти та інші. 

Інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж: 
Інформаційне забезпечення комп’ютерної мережі – це єдиний інформаційний фонд, 

який орієнтовано на розв’язування в мережі різноманітних задач. Цей фонд звичайно 
містить масив даних загального використання, доступний для всіх користувачів 
(абонентів) мережі і масиви індивідуального використання, призначені для окремих 
абонентів. Сюди входять бази знань, автоматизовані бази даних (локальні і розподілені, 
суспільного ті індивідуального призначення). 

Локальна комп’ютерна мережа 
В локальну мережу об’єднуються комп’ютери, що розташовані на невеликій відстані 

один від одного. Така мережа є замкненою системою. Невеликі відстані між 
комп’ютерами дають можливість застосовувати в локальних мережах звичайні проводові 
лінії зв’язку (коаксіальний кабель, виті пари, волоконно-оптичні кабелі). Як правило, 
локальна мережа обмежена офісом, одним кабінетом, поверхом або однією будівлею. Такі 
мережі повинні бути легко адаптованими, тобто мати гнучку архітектуру, що дозволяє 
довільно розташовувати робочі місця, додавати або переставляти персональні комп’ютери 
або периферійні пристрої. Якщо така мережа організована грамотно, то вихід з ладу однієї 
з складових не впливає на роботу інших. Якщо підприємство (чи галузь) займає, велику 
територію, то окремі локальні мережі можуть поєднуватися в глобальні мережі. У 
цьому випадку локальні мережі зв'язують між собою за допомогою будь-яких 
традиційних каналів зв'язку (кабельних, супутникових, радіорелейних і т.п.). При 
дотриманні спеціальних умов для цієї мети можуть бути використані навіть телефонні 
канали, хоча вони не за всіма параметрами задовольняють вимоги цифрового зв'язку. 

Всі локальні мережі можна поділити на однорангові та багаторангові (з 
виділеним сервером), зображені на Рис. 2: 

 
 

Рис. 2 Види локальних комп’ютерних мереж 
 

Комп’ютер, що ресурси якого призначені для спільного використання, називається 
сервером (від англ. to server – постачати, обслуговувати). Комп’ютери, в яких 
використовуються ресурси мережі, називаються робочими станціями (клієнтами). 
Сучасні локальні мережі дуже різноманітні і можуть мати у своєму складі один або 
кілька серверів. Кожен з комп’ютерів може одночасно бути як сервером, так і робочою 
станцією. 



Локальна мережа створюється для спільного використання програм і даних та 
обміну даними між комп’ютерами, спільного використання ресурсів мережі. Ресурси 
мережі – це програмне забезпечення і пристрої, що входять до апаратної частини 
деякого з комп’ютерів мережі, доступні і можуть використовуватись будь-яким 
користувачем мережі. Ресурсами мережі можуть бути принтери, сканери, модеми, стримери, 
фотонабірні апарати, жорсткі диски, пристрої резервного копіювання даних, верстати з 
числовим програмним управлінням тощо. Ресурси мережі, які доступні для використання 
в мережі, називають спільними. 

Мережевий стандарт OSI 
Одним з основних завдань при створенні комп'ютерних мереж є забезпечення 

сумісності обладнання за електричними й механічними характеристиками та 
забезпечення сумісності програм і даних за системами кодування й форматами даних. 
Розв'язання цієї задачі відноситься до галузі стандартизації та засноване на так званій 
моделі OSІ (модель взаємозв’язків відкритих систем – Model of Open System 
Interconnections). Вона створена Міжнародною організацією стандартизації ISO 
(International Standards Organization) і є еталонним міжнародним стандартом з передавання 
даних. Дана модель має ієрархічну структуру і складається з семи рівнів: 

−  фізичний;  
− канальний; 
− мережевий; 
− транспортний;  
− сеансовий; 
− рівень подання даних;  
− прикладний. 

Відповідно до моделі OSI архітектуру комп'ютерних мереж потрібно розглядати на 
різних рівнях. Найвищий рівень – прикладний. На цьому рівні користувач працює з 
обчислювальною системою. Найнижчий рівень – фізичний. На ньому забезпечується 
обмін сигналами між пристроями. Обмін даними в системах зв'язку відбувається 
шляхом їхнього переміщення з верхнього рівня на нижній, потім транспортування і, 
нарешті, зворотним відтворенням на комп'ютері клієнта. 

Розглянемо детальніше кожний з цих рівнів: 
Фізичний рівень. На цьому рівні розглядаються проблеми передавання потоку даних 

через передавальне середовище. Тут визначаються електричні, механічні, функціональні та 
процедурні параметри фізичного зв’язку. 

Канальний рівень (рівень з’єднання). Формуються дані, що утворюються на першому 
рівні, у так звані кадри чи послідовності кадрів. На цьому рівні відбуваються управління 
доступом до передавального середовища, синхронізація, виявлення і виправлення помилок. 

Мережевий рівень. Встановлюється зв’язок між 2-ма вузлами мережі. З’єднання 
виникають завдяки функціям маршрутизації, що потребують наявності мережевої 
адреси в пакеті, що передається. На цьому рівні забезпечується також відслідковування 
та виправлення помилок, мультикомплексування, управління потоками даних. 

Транспортний рівень. Підтримується направлене передавання даних між двома 
користувацькими процесами. 

Сеансовий рівень. Координується приймання і передавання даних в одному сеансі 
зв’язку. Для координації необхідний контроль робочих параметрів, управління пакетами 
даних. На цьому рівні використовуються такі функції: управління пакетами даних та 
паролем, розрахунку плати за використовуваний ресурс, синхронізації і скасування зв’язку 
в сеансі при виникненні помилки на нижчих рівнях. 

Рівень подання даних. Призначений для інтерпретації даних і підготовки їх для 
прикладного рівня. Тут описуються методи перетворення даних (з одного формату до 



іншого, шифрування, кодування, стискування тощо), що передаються для використання на 
прикладному рівні. 

Прикладний рівень. На цьому рівні дані автоматично опрацьовуються за програмами, 
змістом яких можуть бути інформаційно-довідкові або обчислювальні роботи 

IP-адресація в комп’ютерних мережах 
Кожному комп’ютеру користувача, який під’єднано до мережі, надаються 

реквізити (адреса). Адресація це спосіб ідентифікації абонентів в мережі. 
Для однозначної ідентифікації комп’ютерів в мережі використовується 32-бітова 

адреса, так звана ІР-адреса (Internet Protocol), що дозволяє однозначно визначити даний 
комп’ютер і є унікальною в рамках однієї мережі. Запис ІР-адреси містить 4 десяткові 
числа, розділені крапками. Кожне число відповідає 1 байту і може набувати значень від 0 
до 255. Прикладом ІР-адреси є 192.168.32.3. Такий крапковий десятковий запис набагато 
легше піддається запам’ятовуванню і більш читабельний, ніж єдиний рядок з восьми 
шістнадцяткових цифр. Тому значна частина ІР-адрес подається в крапковому десятковому 
записі. 

Для визначення розміру мережі в протоколі ІР використовується поняття субмережі і 
маски субмережі. Термін «субмережа» з’явився внаслідок того, що маска 
дозволяє виділити підмножину ІР-адрес, в результаті чого у великій мережі можна 
виділити їх частини – невеликі мережі (субмережі). 

Використання маски субмережі дозволяє на комп’ютерах цієї субмережі розділяти 
адреси на локальні і нелокальні. Локальним комп’ютерам пакети посилаються 
безпосередньо. Програмне забезпечення протоколу використовує маску субмережі як 
бітову маску адреси комп’ютера. В масці субмережі вказується, які біти адреси 
комп’ютера є бітами адреси мережі, а які – бітами адреси комп’ютера. Будь-яка адреса, 
біти адреси мережі якої збігаються з бітами адреси мережі комп’ютера, з якого 
відправляються дані, є локальним по відношенню до цього комп’ютера. В іншому 
випадку адреса не є локальною. 

Наприклад, якщо маска субмережі є 255.255.255.0, то перші 24 біти задають адресу 
мережі, а інші 8 – комп’ютер. Це означає, що 192.168.32 (або 11000000 10101000 00100000) – 
адреса мережі, а 3 (або 00000011) – номер комп’ютера. 

Оскільки 1 байт складається з 8 двійкових розрядів, то за допомогою 8-
розрядного двійкового коду можна подати 256 різних значень від 00000000 до 11111111, 
тобто теоретично за допомогою 4 байтів можна подати більше 4 мільярдів унікальних ІР-
адрес (2564). На практиці ж через особливості адресації кількість можливих адрес складає 
біля 2 мільярдів. 

Мережеві топології 
Топологія – тип з’єднання комп’ютерів у мережі. Фізична топологія описує 

фізичне розташування мережевого середовища обміну (кабелю) та під’єднаних 
пристроїв, логічна – характеризує спосіб передавання пакетів даних, метод організації 
зв’язку, принцип контролю помилок у мережі тощо. 

Існують такі найпоширеніші фізичні топології:  
− шинна; 
− кільцева;  
− “зірка”; 
− комбінована. 

Вибір топології залежить від структури офісу, засобів діагностики несправностей, 
вартості інсталяції, типу кабелю, що використовується та ін. Розглянемо кожну з основних 
топологій більш детальніше. 



 
 

Рис. 3. Шинна топологія 
При організації комп’ютерної мережі за даною топологією всі комп’ютери 

послідовно з’єднуються одним кабелем (як правило, коаксіальним). Такі мережі мають 
високу ефективність, в них легко здійснюється під’єднання нових робочих станцій, 
управління процесом передавання даних, але переривання зв’язку між 2-ма комп’ютерами 
призводить до виходу з ладу всієї мережі. 

 
 
Кільцева топологія 

Рис. 4. Кільцева топологія 

Кільцева топологія – замкнена в кільце мережа комп’ютерів, з’єднаних парою 
кабелів. Вартість таких мереж досить висока. 

Топологія «зірка» 

 
Рис. 5. Топологія «зірка» (зліва – «активна зірка», справа – «пасивна зірка») 

Мережа з топологією "зірка" включає центральний вузол – концентратор (хаб – від 
англ. hub) або центральний комп’ютер, до якого під’єднано всі комп’ютери. Кабелі до 
робочих станцій проходять радіально від концентраторів, створюючи зіркоподібну 
структуру. Ці мережі ще називають пасивними зірками. Вони мають велику надійність 
функціонування, в разі відмови однієї з робочих станцій інші можуть обійти її через 
концентратор. Однак, такі мережі мають досить високу вартість, тому що в них 
використовується дуже багато кабелю. 
 

Методи доступу до каналу передавання даних 
Метод доступу – це сукупність правил, за якими окремі робочі станції мають 

доступ до спільних мережевих ресурсів. 
Всі методи доступу до середовища діляться на 2 класи: 

конкурентні (випадкові): 
• метод з доступом в режимі суперництва;  

детерміновані (невипадкові): 
• метод з опитуванням; 
• метод з передаванням маркера (права);  



• метод кільцевих слотів. 
 

Розглянемо кожний з методів окремо: 
Метод з опитуванням. Цей метод використовується найчастіше в “зірковій” 

топології. У цьому разі на деякому центральному вузлі послідовно опитуються робочі 
станції. Якщо на робочій станції є повідомлення про необхідність передавання чи приймання 
даних через мережу, то через центральний вузол надається цій станції можливість 
використовувати мережу. Після закінчення передавання даних на центральному вузлі 
продовжується опитування робочих станцій, що залишились. 

Метод з передаванням маркера (або з передаванням права). Використовується в 
шинній, кільцевій та “зірковій” топологіях. Він базується на передаванні в мережі 
спеціального коду, що називається маркером. Маркер – це послідовність бітів, що 
передаються від станції до станції у визначеній послідовності. Такий код може набувати 
одного з двох значень: вільний чи зайнятий. Станція, на якій є повідомлення, чекає появи 
вільного стану і тільки після отримання відповідного маркера може передавати дані. 
При цьому значення маркера зміниться на "зайнятий" і зберігатиметься до того часу, 
поки робоча станція повністю не відправить своє повідомлення 

Методичні вказівки та завдання для виконання 
 

Увага! У випадку неможливості виконати певне завдання 
лабораторної роботи по причинам відсутності інших ПК в локальній 
мережі, доступу до ПК, тощо, необхідно змоделювати мережу або ситуацію 
у програмі Cisco Packet Tracer.  

Завдання, виділені підкресленнням, виконуються тільки при 
проведенні занять в комп’ютерних кабінетах факультету 

 
o Ознайомитись з структурою мережі, в якій знаходиться ПК, на якому виконується 
лабораторна робота (навчальний заклад або домашня мережа):  

− Тип мережі (однорангова, з виділеним сервером); 
− Кількість та функціональне призначення серверів мережі; 
− Вказати тип мережевої операційної системи (сервера, робочої станції); 
− Визначити топологію комп'ютерної мережі; 
− Визначити тип використовуваного обладнання (тип кабелю, мережевий адаптер).  

o Вказати переваги та недоліки мережі з виділеним сервером та однорангової мережі. 
o Визначити повне ім’я, робочу групу (або домен) та опис комп’ютера (використовуючи 
графічний інтерфейс). 
o Визначити ІР-адресу та МАС-адресу комп’ютера (використовуючи графічний 
інтерфейс). 
o З’ясувати, до якого вбудованого облікового запису групи користувачів належить 
обліковий запис, під яким працює користувач. 
o Виявити комп’ютери, що знаходяться в локальній мережі; 
o Перерахувати стандартні папки, що доступні на всіх комп’ютерах; 
o Визначити спільно використовувані ресурси, їх назви та призначення у локальній 
мережі. Заповнити таблицю (не менше 4 позицій); 
Ресурс Мережева назва Призначення 
   
   
   
 



o Вибрати будь-яку мережеву папку на деякому з комп’ютерів локальної мережі. 
Підключити її в якості мережевого диску на комп’ютері. Вказати дії, які можна виконувати з 
цим мережевим диском. 
o Розглянути поняття синхронізації функціонування мережевих дисків за допомогою 
довідки ОС Windows. Зробити папку, підключену в якості мережевого диску в попередньому 
завданні, доступною в автономному режимі. Створити для неї розклад синхронізації. 
o З’ясувати призначення та продемонструвати роботу з програмним засобом 
Підключення до віддаленого робочого стола (Remote Desktop Connection). 
o Налаштувати мережеве підключення власного ПК у Windows 7 (Win10).  

Перейти у вікно "Центр управления сетями и общим доступом" та вибрати пункт "Изменение 
параметров адаптера". Викликати властивості адаптера для підключення до дротової мережі 

 
 

 
Вибрати ”Протокол Интернета версії4 (TCP/IPv4)” та натиснути кнопку „Свойства”  
У вікні, що з’явиться, вибрати варіант ручного задавання ІР-адреси (статична). Задати 
довільну ІР-адресу, що відповідає стандартним вимогам, як зображено на рисунку  

o до відкритих ресурсів власного ПК щонайменше одного ПК з групи. Перейти в вікно 
"Управление" та ознайомитись з вмістом папок:  

• Общие ресурсы 
• Сеансы 
• Открытые папки. 
Які ресурси Вашого ПК переглядає інший користувач? 
Як завершити сеанс його роботи на Вашому ПК? 
Яке ім’я підключеногоПК? 

21. Створити локальну мережу з наперед заданою кількістю хостів та задати 
автоматичне отримання ІP-адрес мережевими адаптерами. Який результат отримано? 
22. Під’єднати отриману мережу до локальної мережі факультету. Випробувати два 
варіанти отримання ІP-адрес. 
23. Випробувати роботу в мережі з статичними ІP-адресами, що відносяться до під 
мережі dep1.ldfa. Що відображається в мережевому оточенні? 
24. Використовуючи 2 та більше мережевих концентратори створіть локальну мережу 
з деревовидною топологією. 
25. Введіть один з ПК мережі в домен.  Які дані необхідні для виконання даної 
операції? Занотуйте послідовність кроків для введення/виведення ПК з домена. 
 
Додаткове завдання: 
Форми контролю знань – звіт та презентація виконаних завдань. 



 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
 
1. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2005. – 128 
с. 
2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet.-2-е изд., доп. и 

перераб./ Харьков: Фолио, 2003. – 399с. 
3. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Н.М. 

Наумова, Н.В. Тоічкіна, Н.О. Дорожко та ін.; За ред. наук. ред. П.П. Лізунова. – К.: 
Університет "Україна", 2006. – 466с. 

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 
2002.– 704с. 

 
Інтернет-ресурси:  
Глобальні комп'ютерні мережі  
http://pidruchniki.com/74236/informatika/globalni_kompyuterni_merezhi 
 
 
1. Обладнання заняття, ТЗН тощо:  ПК навчальної лабораторії, ноутбуки 

 
 
 

План лабораторного заняття № 5 
 

Тема2  Робота з мережевим оточенням з використанням утиліт командного рядка 
 
Навчальний час: 2 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
 
Мета і завдання лабораторного заняття: отримати практичні навики роботи по 
використанню командного рядка для перегляду та зміни налаштувань комп’ютера та 
мережевого оточення. . 
 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
1. Для чого призначена команда Ipconfig? 
2. Що таке ІР-адреса? 
3. Що таке маска мережі? 
4. Що таке МАС адреса? 
5. Що таке DHCP? 
6. Для чого призначена команда NET USE? 
7. Для чого призначена команда NET HELP 
8. Що таке DNS сервер? 
9. Які ключі команди IPCONFIG ви знаєте? Яке їх призначення? 
10. Для чого призначена команда РІNG? 
11. Для чого призначена утиліта ROUTE.EXE? 
12. Для чого призначена утиліта GETMAC? 



13. Для чого призначена утиліта ARP.EXE? 
14. Які ключі команди  Ріng ви знаєте? Яке їх призначення? 
15. Для чого призначена команда Tracer? 
16. Для чого призначена команда Nslookup? 
17. Для чого і в яких випадках використовують ключі / Release та / Renew команди Ipconfig? 
18. В яких випадках і чому під час використання ключів / Release та / Renew команди 

Ipconfig не відбувається ніяких змін? 
19. Протоколи локальних комп'ютерних мереж;. 
20. Адресація хостів у мережах з використанням протоколу TCP/IP. 
21. Класифікація комп'ютерних мереж на основі протоколу TCP/IP. 
22. Адреса хосту,  мережева маска,  широкомовна (broadcast)  адреса,  шлюз(gate). 
23. Серверне програмне забезпечення. 
24. Програмне забезпечення клієнта мережі. 
25. Мережеві сервіси. Використання мережевих сервісів. 
26. Сервери доменних імен (DNS). 
27. Робоча група, домен у мережах операційних систем Windows. 

 

Теоретична частина 

 

IP-адреса — унікальна адреса для ідентифікації окремого вузла Мережі. Прийнята 
в IP мережах адреса задається 32-бітним числом і розбита на чотири 8-бітних числа. У 
структурі ІР-адреси міститься ідентифікатор мережі й унікальний ідентифікатора вузла. 
Наприклад: 192.168.1.12.  

Мережа — об'єднання мережевих вузлів за певною ознакою. Всі компютери однієї 
мережі мають у IP-адресі однакову мережеву частину. Наприклад, для мережевих вузлів 
192.168.1.12, 192.168.1.11, 192.168.1.10 адреса мережі 192.168.1.0.  

Мережева маска — 32- розрядне число для визначення в IP-адресі отриманого 
пакета номера мережі й номера мережевого вузла. Як правило, мережева маска задається у 
вигляді 255.х.х.х. Для наведених прикладів мережева маска буде такою: 255.255.255.0. 

 

Консоль операційної системи Windows (утиліта cmd.exe)  — це командний 
рядок, за допомогою якого можна керувати операційною системою Windows та 

вносити зміни у її налаштування та переглядати їх поточний стан. 



 Для його запуску виконайте такі кроки: 

 
    

Hostname –– команда дозволяє визначити ім’я (назву) комп’ютера в мережі. 

Ipconfig − утиліта командного рядка для керування мережевими інтерфейсами . (Рис 1.). 

Ключ Опис 

/ All Відображення повної інформації по всіх адаптерах 

/ Release 
[адаптер] 

Відправлення повідомлення DHCPRELEASE сервера DHCP для 
звільнення поточної конфігурації DHCP і видалення конфігурації IP-адрес 
для всіх адаптерів (якщо адаптер не заданий) або для заданого адаптера. 
Цей ключ вимикає протокол TCP / IP для адаптерів, налаштованих для 
автоматичного отримання IP-адрес. 

/ Renew 
[адаптер] 

Оновлення IP-адреси для окремого адаптера або якщо адаптер не заданий, 
то для всіх. Доступно тільки при настроєному автоматичним отриманням 
IP-адрес. 

 

 



Рис.1 Приклад використання команди  Ipconfig /all 

Nslookup − утиліта командного рядка, що переводить TCP/IP-ім’я сервера в TCP/IP-
адресу. Ця команда аналогічна використанню он-лайнової телефонної книжки для пошуку  

Методичні вказівки та завдання для виконання 
 

Увага! У випадку неможливості виконати певне завдання лабораторної 
роботи по причинам відсутності інших ПК в локальній мережі, доступу до ПК, 

тощо, необхідно змоделювати мережу або ситуацію у програмі Cisco Packet 
Tracer.  

Завдання, виділені підкресленнням, виконуються тільки при проведенні 
занять в комп’ютерних кабінетах факультету 

1. Запустити програму WordPad та створити файл з іменем „ ЛР4_прізвище”.  
2. Перейти в режим емуляції MSdos використовуючи команду cmd. 
3. Ознайомитись з командою Ipconfig /all та запустити її на виконання в режимі емуляції 

MSdos. Проаналізувати отримані результати та записати у файл „GR_номер_прізвище” 
своє прізвище, назву ПК і його ІР-адресу отримані в результаті роботи команди. 
Випробувати роботу команди з ключами / Release / та /Renew. Перевірити, чи змінилась 
ІР-адреса ПК.  

4. Ознайомитись з командою Nslookup та Ping. Запустити на виконання команду Nslookup 
та визначити ІР-адрес кількох сайтів, задаючи їх доменні імена. 

5.  Запустити на виконання команду Ping використовуючи ІР-адресу, або ім’я ПК та 
проаналізувати отримані результати. Занести в файл копії екрану з отриманими 
результатами та записати аналіз отриманих результатів. 

6. Випробувати та занотувати дію інших утиліт командного рядка (ROUTE.EXE, ARP.EXE, 
GETMAC) описаних в теоретичній частині. 

7. Ознайомитись з теоретичною частиною та випробувати команду Tracert. Для команди 
Tracert  використайте адресу сайту www.yacho.com та ще кількох сайтів на Ваш вибір. 
Проаналізувати отримані результати – через скільки маршрутизаторів пройшов сигнал на 
шляху до комп’ютера з вказаним сайтом?. Помістити у файл копію екрану з отриманими 
результатами та записати аналіз отриманих результатів. 

8. Визначити мережеву назву комп'ютера (hostname). 
9. Вказати значення поточних параметрів мережі,  заповнити таблицю: 

Адреса Маска Адреса Адреса 
мережі мережі шлюзу DNS 
   сервера 
     

10. Визначити МАС-адреси робочої станції та 2—3 сусідніх робочих станцій 
використовуючи ARP.EXE, заповнити таблицю 

 
 
11. В

и
з
начити діапазон адрес хостів локальної мережі класу, що використовуються за 
допомогою команди ping заповнити таблицю 

№ ТСР/ІР-адреса робочої станції МАС-адреса робочої станції 
 

   
   

http://www.yacho.com/


№ Назва робочої станції ІР-адреса робочої станції 
   
   
   
  
12. Ознайомитися з використанням команди net. Записати призначення та кілька прикладів 

використання команди net 
 

№ Параметри  команди net Призначення 
1 Use  
2 Send  
3 Print  
4 View   
Для отримання допомоги використовується команда net help: net help use — вивести 

допомогу для команди. 
Визначити доменне ім'я сервера локальної мережі. 
Підготувати звіт по лабораторній роботі  

 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні елементи 

• Оформлена титульна сторінка. 
• Завдання. 
• Скріншоти результатів 
• Таблиці ресурсів мережевого оточення. 

 
Форми контролю знань – звіт та презентація виконаних завдань. 
 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
 
1. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2005. – 128 
с. 
2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet.-2-е изд., доп. и 

перераб./ Харьков: Фолио, 2003. – 399с. 
3. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Н.М. 

Наумова, Н.В. Тоічкіна, Н.О. Дорожко та ін.; За ред. наук. ред. П.П. Лізунова. – К.: 
Університет "Україна", 2006. – 466с. 

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 
2002.– 704с. 

 
Інтернет-ресурси:  

− Глобальні комп'ютерні мережі  http://pidruchniki.com/74236/informatika/globalni _ 
ompyuterni _merezhi 

− https://studfiles.net/ 
 
Обладнання заняття, ТЗН тощо:  ПК навчальної лабораторії, ноутбуки 
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Тема3 Програмні продукти для роботи в корпоративних і домашніх мережах. Програми 
віддаленого адміністрування.  
 
Навчальний час: 4 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
 
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з загальними підходами і 
принципами побудови локальних мереж, отримати практичні навики роботи по 
використанню програмних продуктів для управління мережами та віддаленого доступу. 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
101. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам? 
102. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам? 
103. Що таке  IP-адреса комп’ютера? 
104. Що таке  МАС-адреса комп’ютера? 
105. Чи може ПК мати кілька IP-адрес в мережі? 
106. Чи може ПК мати кілька МАС-адрес в мережі? 
107. Який канал зв’язку з Інтернетом є найшвидшим? 
108. Що таке протокол? 
109. Що таке локальна комп’ютерна мережа ? 
110. Що таке файл-сервер? 
111. Що таке робоча станція? 
112. Для чого призначена програма – сканер мережі? 
113. Які програми для сканування мереж Ви знаєте? 
114. Призначення програм для сканування мереж. 
115. Що таке діапазон ІР в програмах сканерах? 
116. Чи можна створити кілька діапазонів сканування з різними адресами мереж? 
117. Для чого призначена команда LanScope? 
118. Яку інформацію можна отримати з допомогою LanScope? 
119. Чи берігається у вікні LanScope інформація отримана при попередніх сеансах роботи? 
120. Як описати у вікні LanScope нову мережу? 
121. Чи може LanScope покажувати у вікні мережі з різними масками? 
122. Чи можна по RDP (англ. Remote Desktop Protocol, протокол віддаленого робочого 

стола) підключитись до ПК  іншої мережі? 
123. Де задається можливість віддаленого підключення до ПК? 
 
 

 
 
 
 
 

Теоретична частина 
 

Advanced IP Scanner 



ipscan25.exe Advanced IP Scanner - це швидка і зручна безкоштовна програма для 
сканування мереж. Вона дозволить швидко знайти всі комп'ютери в мережі та отримати 
доступ до їхніх ресурсів. Одним кліком миші можна вимкнути або включити віддалений 
комп'ютер, підключитися до нього по Radmin, тощо. (http://www.advanced-ip-scanner.com) 
 

Як переглядати мережу, визначати IP і MAC-адреси 
 

1. Введіть потрібний Вам діапазон IP адрес (кнопка "IP" в панелі інструментів допоможе Вам 
встановити діапазон IP адрес Вашої мережі). 
2. Натисніть кнопку "Сканувати". По завершенні сканування Ви отримаєте список 
комп'ютерів мережі. 

 
 

 
 

Створення списку вибраних комп'ютерів для постійної роботи з ними 

1. Проведіть сканування мережі. 

2. Виділіть потрібні комп'ютери і виберіть в контекстному меню "Додати в обране". 

3. Тепер з цими комп'ютерами можна працювати на вкладці "Вибране". 

4. Ви також можете додати новий комп'ютер в "Вибране", вибравши пункт головного меню 

"Дії → Додати комп'ютер" і заповнивши дані комп'ютера в діалозі. 

Ви можете також зберегти інформацію про комп'ютери зі списку комп'ютерів. Файл 

зберігається в форматах .xml, .html, .csv. 

Доступно: 

з контекстного меню - "Зберегти виділене"; 

з головного меню - "Файл → Зберегти як ...". 



Для завантаження списку комп'ютерів з файлу в "Вибране", виконайте такі дії: з головного 

меню - "Файл → Завантажити в обране ...". 

 

Network scanner (стара назва LanScope) 
Network scanner (стара назва LanScope) - це багатопотокових сканер мережі. Здійснює 

моніторинг мережі на наявність доступних ресурсів NetBios (Samba), FTP і HTTP, скануючи 

задані діапазони IP-адрес. Показує права доступу до ресурсів: читання, запис. Сканер 

ресурсів виконує пошук по заданому імені ресурсу, наприклад, music, video і т.п. 

 
 
 

Інтерфейс 

 

Інтерфейс програми умовно розділений на три частини: 

Методичні вказівки та завдання для виконання 
 

Увага! У випадку неможливості виконати певне завдання лабораторної роботи по 
причинам відсутності інших ПК в локальній мережі, доступу до ПК, тощо, необхідно 
змоделювати мережу або ситуацію у програмі Cisco Packet Tracer.  

Завдання, виділені підкресленнням, виконуються тільки при 
проведенні занять в комп’ютерних кабінетах факультету 

 
 
1. Встановіть та запустіть сканер Advanced IP Scanner. 
2. Погодьте з викладачем та задайте діапазон сканування та запустіть процес сканування 

ресурсів мережі. Збережіть скріншот отриманих результатів для звіту. 



3. Випробуйте різні режими роботи запущеного додатку, створіть список вибраного, 
тощо 

4. Завантажте з мережевого ресурсу, вказаного викладачем, файл з інсталяцією 
програми LanScope. 

5. Виконайте інсталяцію продукту та ознайомтесь з виглядом вікна (Рис.1.) 

 
Рис.1 

.Виберіть пункт меню „Помощь” при необхідності залогувавшись для доступу до мережі 
Internet. 

6. Ознайомтесь з вмістом вікна програми та основними пунктами меню (Рис.2.). Знищіть 
існуючі списки ІР-адрес. 

 
Рис.2. 

 
Створіть новий список ІР, використовуючи майстер списку адрес. Проскануйте створений 
список на предмет наявності ПК.  
Яку інформацію про ПК можна отримати у вікні LanScope? 

7. Виберіть пункт меню Пуск –Программы-Стандартные-Связь- „Подключение к 
удаленному рабочему столу”. 



8. Зробіть спробу підключення до декількох ПК лабораторії попередньо визначивши їх 
ІР-адреси командою Ping. Проаналізуйте отриманий результат. 

9. У випадку неможливості підключитись до віддаленого ПК перевірте, чи заданий на 
ньому дозвіл на віддалений доступ (Рис.3.) 

 
 

Рис.3. 
10. Якщо виконання вищевказаних завдань блокується політикою безпеки, спробуйте 

тимчасово залогуватись з паролем досвідченого користувача або адміністратора 
згідно вказівок викладача. 

11. Встановіть на диск D: програму lanspy та випробуйте її дію на ПК з ІР-адресою 
192.168.0.200 

12. Ознайомтесь з іншими програмами для роботи з мережею на сторінці 
http://lantricks.ru/ або зверніться до викладача за вказаними програмними продуктами. 

13. Використовуючи дані, отримані в процесі сканування та отримані від викладача 
UserName та Password виконайте підключення до віддаленого робочого столу з 
використанням стандартної функції ОС Windows "Подключение к удаленному 
Рабочему столу". 

14. Перегляньте, які сеанси віддаленого доступу утворились та які користувачі 
підключені до ПК використовуючи вікно "Управление комп'ютером". 

15. Підключіться до відаленого ПК використавши в якості проміжних елементів 3 ПК 
лабораторії. Що необхідно для виконання такої процедури? 

16. Чи можна по RDP (англ. Remote Desktop Protocol, протокол віддаленого робочого 
стола) підключитись до ПК  іншої мережі? 

17. Залогуйтесь для виходу в мережу Internet та в довільному браузері перейдіть на 
сторінку www.teamviewer.com (Рис.4)  

http://www.teamviewer.com/


 
(Рис.4) 

18. Завантажте інсталяційний файл на Ваш ПК (Рис 5.) та збережіть файл в 
довільну папку. 

 
(Рис.5) 

19. Запустіть завантажений файл та виберіть режим "УСТАНОВИТЬ" (Якщо 
політика безпеки на Вашому ПК не дозволяє встановити програму, продовжіть 
роботу в режимі "ЗАПУСТИТЬ") 

 
 

 
Рис.6 

20. Виберіть режим подальшого використання програми згідно малюнків 

 



 

 
21. На подальших кроках задайте ім’я та постійний (існують ще тимчасові) пароль 

по якому можна віддалено підключатись до даного ПК 
22. У випадку, коли інсталяція програми на Ваш ПК неможлива виберіть варіант – 

запуску програми для підключення до віддаленого ПК. 

 
 



 
23. У вікні, що з’явиться на екрані користувач може побачити номер власного ПК 

(1) у TreamViewer та динамічний пароль (2) доступу до нього з віддаленого ПК. 
Також користувач може ввести номер віддаленого ПК (3) та підключитись до 
нього (знаючи пароль доступу) 

24. В якості спроби використання TreamViewer для доступу до віддаленого ПК 
введіть номер віддаленого ПК 12345 та пароль згідно підказки (див мал.) 

 
На екрані з’явиться віддалений робочий стіл з обмеженими правами доступу. 



 
 
Ознайомтесь з вікном та операціями, які можна виконувати в ньому. 
Увага! Роботу окремих програм для віддаленого адміністрування може 
блокувати «захистник від вірусів» 

25.  Випробуйте роботу з віддаленим ПК одногрупника використовуючи (та надайте йому 
таку ж можливість, повідомивши ID та пароль програми  TeamViewer на Вашому ПК. 

26.  Випробуйте роботу з віддалений ПК використовуючи AnyDesk. 
27. Випробуйте роботу з віддалений ПК використовуючи Ammyy Admin або іншими 

додатками. Чим різниться робота з цими додатками? Занотуйте дані для звіту. 
 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні елементи 

• Оформлена титульна сторінка. 
• Завдання. 
• Скріншоти результатів 
• Таблиці ресурсів мережевого оточення. 

 
Форми контролю знань – звіт та презентація виконаних завдань. 
 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
 

1. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2005. – 
128 с. 
2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet.-2-е изд., доп. и 
перераб./ Харьков: Фолио, 2003. – 399с. 
3. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Н.М. 
Наумова, Н.В. Тоічкіна, Н.О. Дорожко та ін.; За ред. наук. ред. П.П. Лізунова. – К.: 
Університет "Україна", 2006. – 466с. 



4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 
2002.– 704с. 

 
 
Інтернет-ресурси:  

Глобальні комп'ютерні мережі  
http://pidruchniki.com/74236/informatika/globalni_kompyuterni _merezhi 
Ammyy Admin — безкоштовна програма  http://biblprog.org.ua/ua/ammyy_admin/ 
TeamViewer   https://www.teamviewer.com/uk/ 

 
 
Обладнання заняття, ТЗН тощо:  ПК навчальної лабораторії, ноутбуки 

 
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу: 
Використовуючи список джерел та ресурси мережі Internet ознайомитись з областю 
використання коаксіального та оптоволоконного кабелів в комп’ютерних мережах.  
 
 

План лабораторного заняття №9-10 
 

Тема 2 Створення та налаштування безпровідних мереж  
 
Навчальний час: 4 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
 
Мета і завдання лабораторного заняття: отримати практичні навики роботи по Створення 
та конфігуруванню безпровідних мереж. 
 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
1. Що таке роутер? 
2. Яка різниця між роутером та маршрутизатором? 
3. Що таке МАС-адреса? 
4. Дайте характеристику записам таблиці маршрутизації. 
5. Що таке «Таблиця ARP»?  
6. Де і для чого використовується протокол ARP? 
7. Чи змінюється таблиця ARP і коли це відбувається? 
8. До якого рівня протоколів відноситься ARP? 
9. Скільки мережевих адаптерів має роутер? 
10. Які МАС-адреси цих адаптерів? 
11. Яка адреса мережі до якої підключений роутер, чи видно це на поточному етапі 

роботи? 
12. Яка адреса мережі роботу якої буде забезпечувати розтер? 



13.  Як налаштований мережевий адаптер маршрутизатора (роутера), через який 
користувачі отримують доступ в сусідню мережу з метою підключення до Internet? 

14. Який діапазон адрес може роздавати роутер (DHCP)?  
15.  Що таке бездротова точка доступу 
 

Теоретична частина 

Маршрутиза́тор, або ро́утер — електронний пристрій, що використовується для 
поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі 
інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання 
пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі. 

Для звичайного користувача маршрутизатор — це мережевий пристрій, який 
підключається між локальною мережею й інтернетом. Часто маршрутизатор не обмежується 
простим пересиланням даних між інтерфейсами, а також виконує й інші функції: захищає 
локальну мережу від зовнішніх загроз, обмежує доступ користувачів локальної мережі до 
ресурсів інтернету, роздає IP-адреси, шифрує трафік і багато іншого. 

Маршрутизатором може виступати як спеціалізований пристрій, так і звичайний 
комп'ютер, що виконує функції простого маршрутизатора. 

Бездротова точка доступу - центральний пристрій бездротової мережі, яку 
використовують для з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового 
і бездротового сегментів (виконує функції моста між ними). 

Також бездротові точки доступу часто використовуються для створення так званих 
«гарячих точок» — областей, у межах яких клієнтові надається, як правило, безкоштовний 
доступ до мережі Інтернет. Зазвичай такі точки містяться в бібліотеках, аеропортах, 
вуличних кафе великих міст. 

Останнім часом спостерігається підвищення інтересу до бездротових точок доступу 
при створенні домашніх мереж. Для створення такої мережі в межах однієї квартири 
достатньо однієї точки доступу. Можливо, цього буде достатньо для включення в мережу і 
сусідів прилеглих квартир. 

Слід враховувати, що точка доступу — це звичайний концентратор. При декількох 
підключеннях до однієї точки смуга пропускання ділиться на кількість підключених 
користувачів. Теоретично обмежень на кількість підключень немає, але на практиці варто 
обмежитися, виходячи з мінімально необхідної швидкості передачі даних для кожного 
користувача. 

Практично всі моделі маршрутизаторів мають вбудований сервер DHCP, який 
дозволяє автоматично надавати клієнтам локальної мережі налаштування TCP/IP, необхідні 
для отримання доступу до мережі. Сервер DHCP має низку налаштувань: діапазон видаваних 
адрес, резервування IP-адрес, ім'я домену (Domain Name), адреси серверів DNS. 
 
 

Методичні вказівки та завдання для виконання 
 

1. Запустити Cisco packet tracer та створити модель мережі на основі 
бездротового зв’язку за заразком. 



 

2. Переглянути та занотувати для звіту налаштування бездротових мережевих адаптерів 
TabletPC0 та TabletPC1. Це завдання необхідно виконати: 

• з використанням утиліти командного рядка Ipconfig; 
• звикористанням графічного інтерфейсу об’єктів (закладка Config) 

3. Переглянути поточні налаштування мережевого адаптера роутера Wireless Router0  
 

 
 
та налаштувань служби DHCP 

 



4. Завдання: провести налаштування Wireless Router0 таким чином, щоб адреса 
мережевого адаптера роутера була 192.168.66.1 а його служба DHCP організовувала  
мережу з можливою кількістю абонентів – 23 починаюси з ІР-адреси 192.168.66.120. 

Для цього спочакту підключитись до роурера через Веб браузер ПК РС0  

 
та ввести в якості імені -admin та пароля - admin (стандартні ім’я та пароль по замовчуванню) 
У вікні адміністрування провести потрібні налаштування мережевого адаптера та служби 
DHCP 

 
Після занесення параметрів ОБОВ’ЯЗКОВО зберегти їх, натиснувшти кнопку Save Setting в 
нижній частині екрану. 
Переконатись, що нові параметри служби DHCP роутера працюють і мережеві адаптери 
пристроїв TabletPC0 та TabletPC1 отримують адреси 192.168.66.120 та 192.168.66.121 
відповідно. 
 

 
 

5. Після проведення моделювання Wi-Fi мережі на основі роутера ознайомтесь з 
налаштуваннями реальної мережі, в якій працює Ваш ПК, за умови, що вона також 
реалізована на базі Wi-Fi роутера.  



Зазвичай адресу роутера можна отримати, преглядаючи поточні налаштування 
мережевих адаптерів ПК. Він виступає в ролі основного шлюза. 

 

6. Використовуючи провідний чи безпровідний зв’язок підключитись до роутера (TP-
LINK. У якості імені та паролю використати стандартне ім’я Admin та пароль Admin. 
Підключення виконувати в браузері по ІР адресах 192.168.0.1 або 192.168.1.1 Уразі 
неможливості виконати підключення забезпечити примусове скидання налаштувань 
роутера до заводських установок.  

УВАГА! Всі сказані дії в працюючій мережі виконувати лише у випадку чіткого 
розуміння змісту та послідовності дій та наслідків, до яких ці дії можуть призвести. 

7. Після підключення та проведення ідентифікації ознайомитись з пунктами панелі 
адміністрування. 



 
 

8. Переходячи у відповідні пункти,  ознайомтесь з представленими даними та дайте 
відповідь на питання: 
 Скільки мережевих адаптерів має роутер? 
 Які МАС-адреси цих адаптерів? 
 Яка адреса мережі до якої підключений роутер, чи видно це на поточному етапі 

роботи? 
 Яка адреса мережі роботу якої буде забезпечувати розтер? 
  Як налаштований мережевий адаптер маршрутизатора (роутера), через який 

користувачі отримують доступ в сусідню мережу з метою підключення до Internet? 
 Який   діапазон адрес може роздавати роутер (DHCP)?   

9. Налаштуйте маршрутизатор таким чином, щоб він міг забезпечити підключення 4-х 
пристроїв до мережі. 

10. Підключіться до мережі. Які ІР-адреси отримали Ваші ПК? 
11. Забезпечте прив’язку ІР-адрес та МАС-адрес ПК та персональних гаджетів.  

 
 

12. Зніміть прив’язку ІР-адрес та МАС-адрес ПК. 



13. Змініть пароль доступу до безпровідної мережі. 
14. Підключіть роутер до локальної мережі факультету. 

 Яку ІР-адресу отримав його адаптер від DHCP сервера цієї мережі? 
 Яка адреса цієї мережі? 

15. Відключіть мережеві адаптери для бездротового з’єднання та підключіться до роутера 
з використанням пачкордів.  

 Чи змінилась адреса мережі, в яку тепер включені Ваші ПК? 
 Чи можна виконати зараз прив’язку ІР-адрес та МАС-адрес ПК? 

16. Ознайомтесь з можливостями, які надає "Контроль пропускної здатності" 
17.  
18. Ознайомтесь з таблицею маршрутизації роутера 

 
19. Дайте характеристику записам таблиці маршрутизації.  
20. Використовуючи 2 роутера створити локальну мережу за змішаною топологією, яка 

забезпечить функціонування двох груп пристроїв з різними адресами мереж. 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні елементи 

• Оформлена титульна сторінка. 
• Завдання. 
• Скріншоти результатів 
• Таблиці ресурсів мережевого оточення двох під мереж на базі бездротових адаптерів. 

 
Форми контролю знань – звіт та презентація виконаних завдань та опис мереж. 
 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
 
1. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2005. – 128 
с. 
2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet.-2-е изд., доп. и 

перераб./ Харьков: Фолио, 2003. – 399с. 
3. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Н.М. 

Наумова, Н.В. Тоічкіна, Н.О. Дорожко та ін.; За ред. наук. ред. П.П. Лізунова. – К.: 
Університет "Україна", 2006. – 466с. 

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 
2002.– 704с. 

 
Інтернет-ресурси:  
Глобальні комп'ютерні мережі  
http://pidruchniki.com/74236/informatika/globalni_kompyuterni_merezhi 



Маршрутизатори - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1 
%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 
 
Обладнання заняття, ТЗН тощо:  ПК навчальної лабораторії, ноутбуки 

 

 

 

План лабораторного заняття № 11 
 

Тема 1.  Моделювання комп’ютерних мереж з використанням  Cisco Packet 
Tracer 
 
Навчальний час: 2 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
.  
 
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з загальними підходами і 
принципами побудови локальних мереж, отримати практичні навики роботи по 
моделюванню комп'ютерних мереж та перевірки їх роботи з використанням Cisco Packet 
Tracer 
 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Призначення роутера. 
2. Різниця між хабом і комутатором. 
3. Що таке VLAN? 
4. Як додати новий VLAN в базу свіча? 

 

Теоретичні відомості: 

Мережевий концентратор (також хаб від англ. hub - центр) - пристрій для 

об'єднання комп'ютерів в мережу із застосуванням кабельної інфраструктури 

типу вита пара. 

Концентратор, ретранслює вхідний сигнал з одного порту в сигнал на всі 

інші (підключені) порти, реалізуючи, таким чином, загальну шину, c поділом 

пропускної здатності мережі між усіма пристроями. 

Мережевий комутатор (свіч від англ. switch - перемикач) - пристрій, 

призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах 

одного або декількох сегментів мережі. 



На відміну від концентратора, який поширює трафік від одного 

підключеного пристрою до всіх інших, комутатор передає дані лише 

безпосередньо отримувачу. Це підвищує безпеку мережі, позбавляючи інші 

сегменти мережі від необхідності обробляти дані, які їм не призначалися.  

VLAN (Virtual Local Area Network  — віртуальна локальна комп'ютерна 

мережа)  — є групою хостів з загальним набором вимог, що взаємодіють так, 

ніби вони прикріплені до одного домену, незалежно від їх фізичного 

розташування. VLAN має ті самі атрибути, як і фізична локальна мережа,  

Хід виконання роботи: 

1. Запустити Cisco Packet Tracer. 
2. Створити модель мережі для 14 комп’ютерів з використанням одного 

хаба (Hubs)  створивши однорангову мережу, аналогічну комп′ютерному 
кобінету. Випробувати та проаналізувати результат при об′єднанні ПК 
прямим та зворотнім кабелем. Підготувати скріншоти для звіту. 

3. Провести додаткові налаштування та перевірити проходження пакетів 
між ПК. 

4. Створити модель мережі для 8 комп’ютерів з використанням одного хаба 

(Hubs) та одного  комутатора (Switches).  Ознайомитись з можливими 

налаштуваннями мережевого обладнання. Підготувати скріншоти для 

звіту. 

5. Використовуючи можливості Cisco Packet Tracer створити деревовидну 

мережу та підготувати обґрунтування для можливого застосування такої 

топології на практиці. 

6. Відкрийте властивості комутатора та перейдіть на закладку CLI 

7. Увійдіть в превілегійований режим (Enadle) та перегляньте перелік 

команд для налаштування набравши знак питання. 



.  

8. Використавши консольний кабель під′єднайте ноутбук до комутатора 

(свіча) для проведення певних налаштувань. 

9.  На ноутбуці виконайте з′єднайтесь з комутатором через термінал 

 
Які дії можна виконувати в даному режимі? Випробуйте роботу кількох 

команд. 

10. Зробити скріншоти результатів роботи та створених мереж для звіту. 
 
Питання для самоконтролю: 

1. Для з′єднання яких пристроїв в мережі використовується прямий кабель? 
2. Для з′єднання яких пристроїв в мережі використовується перехресний 

кабель? 
3. Для чого служить консольний кабель? 

 

 
 
 
 



План лабораторного заняття № 12 
 

Тема 1.  Моделювання комп’ютерних мереж з використанням  Cisco Packet 
Tracer 
 
Навчальний час: 2 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
.  
 
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з загальними підходами і 
принципами побудови локальних мереж, отримати практичні навики роботи по 
моделюванню комп'ютерних мереж та перевірки їх роботи з використанням Cisco Packet 
Tracer 
 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
 

Теоретичні відомості: 

Мережевий концентратор (також хаб від англ. hub - центр) - пристрій для 

об'єднання комп'ютерів в мережу із застосуванням кабельної інфраструктури 

типу вита пара. 

Концентратор, ретранслює вхідний сигнал з одного порту в сигнал на всі 

інші (підключені) порти, реалізуючи, таким чином, загальну шину, c поділом 

пропускної здатності мережі між усіма пристроями. 

Мережевий комутатор (свіч від англ. switch - перемикач) - пристрій, 

призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах 

одного або декількох сегментів мережі. 

На відміну від концентратора, який поширює трафік від одного 

підключеного пристрою до всіх інших, комутатор передає дані лише 

безпосередньо отримувачу. Це підвищує безпеку мережі, позбавляючи інші 

сегменти мережі від необхідності обробляти дані, які їм не призначалися.  

VLAN (Virtual Local Area Network  — віртуальна локальна комп'ютерна 

мережа)  — є групою хостів з загальним набором вимог, що взаємодіють так, 

ніби вони прикріплені до одного домену, незалежно від їх фізичного 

розташування. VLAN має ті самі атрибути, як і фізична локальна мережа, але 

дозволяє кінцевим станціям бути згрупованими разом, навіть якщо вони не 

перебувають на одному мережевому комутаторі. Реконфігурація мережі може 



бути зроблена за допомогою програмного забезпечення замість фізичного 

переміщення пристроїв. 

VLAN, які створені, щоб забезпечити послуги сегментації, зазвичай 

надаються маршрутизаторами в конфігурації локальної мережі. VLAN, 

розглядають такі питання, як масштабованість, безпека та управління мережею. 

Маршрутизатори в топологіях VLAN забезпечують фільтрацію 

Хід виконання роботи: 

11. Створити модель мережі для 4 комп’ютерів з використанням одного 
комутатора створивши  vlan А та vlan В. Комп’ютери №1 та №2 входять 
до vlan А.  Комп’ютери №3 та №4 входять до vlan В Потрібно 
організувати роботу користувачів таким чином, щоб комп’ютери мережі 
vlan A відокремити (приховати) від  комп’ютерів мережі  vlan B. 
Комп’ютери повинні "бачитися" в своїй мережі. (Перевірити 
правильність виконання завдання можна за допомогою команди Ping в 
командному рядку). Для цього: 
− Створюємо VLAN; 
− Визначаємо Access порти. 

Провести додаткові налаштування та перевірити проходження пакетів між 
ПК, що відносяться до одного vlan. 
Перевірити проходження пакетів між ПК, що відносяться до різних vlan. 
12. Створити модель мережі для 8 комп’ютерів з використанням двох 

комутаторів створивши  vlan А та vlan В (Рис.2). Потрібно організувати 

роботу користувачів таким чином, щоб комп’ютери мережі vlan A 

відокремити (приховати) від  комп’ютерів мережі  vlan B. Комп’ютери 

повинні "бачитися" в своїй мережі. (Перевірити правильність виконання 

завдання можна за допомогою команди Ping в командному рядку). Для 

цього: 

− Створити необхідні VLAN; 
− Визначити Access порти. 
− Визначити Trunk порти 
− Провести додаткові налаштування та перевірити проходження пакетів 

між ПК, що відносяться до одного vlan. 
− Перевірити проходження пакетів між ПК, що відносяться до різних 

vlan. 
13. Зробити копію проекту лабор_2_ціско з мережевого ресурсу. Відкрити 

проект та створити проект мережі для організації з 3-х відділів, що 
географічно рознесені на відстань 70-80метрів. Передбачити створення 



трьох Vlan для трьох різних типів працівників відділів. Перевірити 
проходження сигналів всередині Vlan. 

14. Доповнити проект ще одним приміщенням з трьома ПК для трьох типів 
працівників. Підключити ПК до мережі, включивши їх у відповідні Vlan. 

15. Доповнити відділ1 та відділ4 комп′ютерами для начальників відділів та 
включити їх в окремий Vlan. Перевірити коректність проходження 
сигналів між ПК кожного Vlan. 

16. Для свічів, що використовуються для побудови мережі, в режимі CLI 
перейдіть в привілегійований режим (enable) та перегляньте таблицю мак-
адрес (show mac-address-table). Підключіть до комутатора ще кілька ПК, 
Перевірте зв′язок між ними та перегляньте, як змінилась таблиця мак-
адрес. Для чого використовується таблиця мак-адрес. Копію таблиці 
додати в звіт 

17. Перегляньте стартові налаштування свіча:  
Switch>enable  
Switch#show startup-config  

У випадку, коди вони не задані (startup-config is not present ) - 
перемикаємося в режим глобальної конфігурації, для цього вводимо команду: 

Switch#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
Switch(config)# 
 

Необхідно задати ім'я пристрою: 
Switch(config)#hostname  Switch -ufe21c 
swith-ufe21c(config)# 

Тут задане ім′я комутатора Switch -ufe21c . Рекомендую задавати ім'я для 
пристрою логічно, щоб потім не переплутати і було видно, що це за пристрій,  
де він знаходиться або ким налаштовувався. 

18. Обов'язково задаємо пароль на привілейований EXEC режим: 
swith-ufe21c(config)#enable secret vasia 
Виходимо з режима конфігурації (exit), та робимо спробу повторно зайти в 
цей режим: 

swith-ufe21c>enable  
Password:  
swith-ufe21c# 

При наборі пароля він не відображається 
19. Забезпечимо можливість віддаленого управління комутатором, для цього 

необхідно налаштувати IP-адресу на Switch Virtual Interface (SVI). 
Перейдемо в режим глобальної конфігурації і далі в SVI: 

swith-ufe21c(config)#interface vlan 1 
20. При наступному підключенні через термінал: 
User Access Verification 
Password:  
 
swith-ufe21c>enable 
Password:  
swith-ufe21c# 



 
При підключенні через консоль і при переході у привілегійований режим вимагаються 
паролі (відповідно kokon та vasia) 
21. Для збереженої копії файлу  лабор_2_ціско  виконати перейменування 

свічів  та встановлення паролів на доступ. 
22. Зберегти скріншоти стартових налаштувань свічів для звіту 
 
23. Оформити звіт відповідно до вимог. 

 
 
 

План лабораторного заняття № 13-14 
 

Тема 1.  Моделювання комп’ютерних мереж з використанням  Cisco Packet 
Tracer 
Навчальний час: 4 год. 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
.  
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з загальними підходами і 
принципами побудови локальних мереж, отримати практичні навики роботи по 
моделюванню комп'ютерних мереж та перевірки їх роботи з використанням Cisco Packet 
Tracer 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
 

Теоретичні відомості: 

Мережевий концентратор (також хаб від англ. hub - центр) - пристрій для 

об'єднання комп'ютерів в мережу із застосуванням кабельної інфраструктури 

типу вита пара. 

Концентратор, ретранслює вхідний сигнал з одного порту в сигнал на всі 

інші (підключені) порти, реалізуючи, таким чином, загальну шину, c поділом 

пропускної здатності мережі між усіма пристроями. 

Мережевий комутатор (свіч від англ. switch - перемикач) - пристрій, 

призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах  

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (задаємо ІР адресу для 
субінтерфейсу) 
Router(config-subif)#no shutdown  ( Записуємо зміни)  
Router(config-subif)#exit 
 
 
Хід виконання роботи: 



24. Створити мережу для 3-х ПК та сервера об′єднавши їх в мережу з 
використання комутатора (свіча). Забезпечити у кінцевих ПК динамічну 
адресацію мережевих адаптерів за рахунок служби DHCP, піднятої на 
сервері. (рисунок 1)  

 
Рисунок 1 

 
25. Використовуючи CLI (Command Line Interface) задати для інтерфейсу 

роутера статичну адресу, що знаходиться в мережі яка контролюється 
сервером. 

26. Переконатись в наявності зв′язку між елементами мережі. 
27. Створити мережу для 3-х ПК об′єднавши їх в мережу з використання 

комутатора (свіча). Забезпечити у кінцевих ПК 
динамічну адресацію мережевих адаптерів за 
рахунок служби DHCP, піднятої на Wireless 
Router1. (рисунок 2). 

28. Створити модель мережі для невеликого офісу 
з можливістю виходу в інтернет аналогічно 
зразку. ПК розбиті по 3-м VLAN. 

 
• В режимі CLI для Router_1 задамо перелік 

нових VLAN за зразком: 
Switch_MP53(config)#vlan 2 
Switch_MP53(config-vlan)#name vlan_2 
Switch_MP53(config-vlan)#exit 

• Задамо портам свіча влани за зразком: 
Switch_MP53(config)#interface FastEthernet0/2 
Switch_MP53(config)# switchport mode access 
Switch_MP53(config-if)#switchport access vlan 3 
Switch_MP53(config-if)#exit 

• Зробимо 24 порт свіча транковим: 
Switch_MP53(config)#interface FastEthernet0/2 
Switch_MP53(config)# switchport mode trunk 
Switch_MP53(config)#switchport trunk allowed vlan add 2,3,4 



Switch_MP53(config)#end 
Switch_MP53#wr mem 

• Задамо налаштування маршрутизатора (роутера): 
-активізуємо порт  

Router(config)#interface FastEthernet0/0 
Router(config-if)#no shutdown 

-створюємо субінтерфейс для VLAN 2 
Router(config-if)#interface FastEthernet 0/0.2 (переходимо до конфігурування  
субінтерфейсу для фізичного інтерфейсу FastEthernet 0/0) 
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2 (вказуємо номер vlan – 2) 
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (задаємо ІР адресу 
для субінтерфейсу) 
Router(config-subif)#no shutdown  ( Записуємо зміни)  
Router(config-subif)#exit 

-аналогічно створюємо субінтерфейси для VLAN 3 та VLAN 4 
Router(config-if)#interface FastEthernet 0/0.3 
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3 
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 
Router(config-subif)#no shutdown  
Router(config-subif)#exit 
Router(config-if)#interface FastEthernet 0/0.4 
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4 
Router(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 
Router(config-subif)#no shutdown 
Router(config-subif)#exit 
 

Зберігаємо та переглядаємо налаштування: 
Router(config-if)#end 
Router#show running-config 

 
• Задамо налаштування комп′ютерів. Для РС1: 

адреса 192.168.2.2 
маска 255.255.255.0 
шлюз 192.168.2.1 (ІР адреса субінтерфейса, піднятого на роутері) 
  Аналогічно для РС2 та РС3 

• Перевірте проходження сигналу командою PING між комп′ютерами 
різних вланів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Створіть модель мережі за зразком 
 



 
Очевидно, що до комутаторів Switch0 і Switch1 можна додати ще кілька  

Налаштування маршрутизатора Router2: 
Router> enable 
Router # configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL / Z. 
Router (config) #router rip 
Router (config-router) #version 2 
Router (config-router) #network 172.16.1.0 
Router (config-router) #network 172.16.2.0 
Router (config-router) #exit 
Router (config) #exit 
Router # 
% SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
Тепер протокол RIP на маршрутизаторі налаштований, запустимо знову 
команду tracert на PC0, її результат показаний на малюнку 
 

 
30. У нашому прикладі існує всього один маршрут, додамо в мережу ще один, 

для того, щоб упевнитися, що протокол шукає шлях з найменшим числом 
переходів. 

Зайдемо в фізичні настройки маршрутизатора Router0, додамо інтерфейс "NM-
1FETX" як показано на малюнку.  



 
 
Додавання можливо в вимкнений маршрутизатор. Тепер заходимо в 
конфігурацію, з'явився новий інтерфейс FastEthernet1 / 0. Цьому інтерфейсу 
дамо IP-адреса 10.0.0.1. Аналогічно налаштуємо маршрутизатор Router1 і 
з'єднаємо мережу, як показано на малюнку. 
 

 
Оскільки ми вимикали маршрутизатори, їх налаштування скинулися. Протокол 
RIP швидше налаштувати через графічний інтерфейс, для цього в Config 
вибираємо Routing RIP, як показано на малюнку  і вводимо потрібні нам 
мережі. Аналогічно налаштовуємо Router1. 



 
Тепер протокол вибрав коротший маршрут, як показано на малюнку 

 
 
31. Записати створений файл та підготувати звіт по лабораторній роботі 

 
 
 
 

План лабораторного заняття № 15-16 
 

Тема2 Створення проекту комп’ютерної мережі  
Навчальний час: 4 год. 
 
Міжпредметні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни “Комп'ютерні мережі ” базується 
на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Інформаційні та 
комунікаційні технології”, „Алгоритмізація та програмування”. 
.  
 
Мета і завдання лабораторного заняття: отримати навички проектування комп'ютерних 
мереж, підбору активного та пасивного мережевого обладнання, складання кошторису 
витрат. 
 
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 
124. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам? 
125. Що таке  IP-адреса комп’ютера? 
126. Що таке локальна комп’ютерна мережа ? 
127. Що таке файл-сервер? 
128. Що таке мережевий адаптер? 
129. Що таке сервер? 
130. На яку відстань передає дані мережевий кабель типу “вита пара”? 
131. Яка комп’ютерна мережа називається одноранговою? 



132. Який пристрій перетворює цифрові дані на аналогові, щоб вони могли пройти по 
телефонній мережі? 

133. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при прямому обтиску. 
134. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за відсутності спеціального 

тестера? 
135. Що таке комутатор? 
136. Що таке маршрутизатор? 
137. Що таке пач-панель? 
138. Для чого використовується мережева розетка? 

 
Теоретична частина 

 
Мережевий кабель "вита пара" використовуються для підключення одного 

мережного пристрою до інших пристроїв мережі, для з'єднання двох або більше 
комп'ютерів.  

Кабель приєднується до мережевих пристроїв за допомогою з'єднувача 
8P8C. Підтримує передачу даних на відстань біля 100 метрів. 

Сервер - це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає 
користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених 
сервісів; найчастіше працює цілодобово, чи у час роботи групи його користувачів. 

Мере́жевий комута́тор або світч - пристрій, призначений для з'єднання декількох 
вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента. 

Маршрутиза́тор, або ро́утер - електронний пристрій, що використовується для 
поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі 
інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання 
пакетів мережевого рівня між різними сегментами мережі. 

Патч-пане́ль, також комутаційна панель — одна із складових  
Методичні вказівки та завдання для виконання 

1. Необхідно спроектувати план поверху підприємства та план комп'ютерної мережі. 
Вихідними даними для цього є: кількість підрозділів та кількість робочих місць в 
підрозділі. 

На основі вихідних даних необхідно спроектувати план одного поверху 
підприємства, враховуючи, що одна з кімнат поверху повинна бути серверною кімнатою 
з одним робочим місцем для адміністратора мережі (серверна кімната входить у перелік 
кімнат з вихідних даних з номером 7 без вказання кількості обладнання). Також 
необхідно врахувати всі вимоги щодо розташування серверної кімнати. 

Отримати від викладача номер варіанту для групи з 2-3 студентів та файли з 
пропонованими варіантами приміщень (Shрitalna_office.png,  Buzkova_office.png. 
тощо…).  

№ 
підрозділу 

Варіант №1 Варіант №2 Варіант №3 Варіант №4 Варіант №5 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

1 4 6 7 4 10 
2 6 5 6 4 4 
3 5 2 9 7 3 
4 2 5 5 5 3 



5 5 3 5 2 8 

6  3 2  3 
7      

№ 
підрозділу 

Варіант №6 Варіант №7 Варіант №8 Варіант №9 Варіант 
№10 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

К-ть 
робочих 
місць 

1 4 6 7 4 10 
2 6 5 6 4 4 
3 5 2 9 7 3 
4 2 5 5 5 3 
5 5 3 5 2 8 
6  3 2  3 
7      

 
2. Вибрати один з запропонованих варіантів, або обґрунтувати  недоцільність їх 

використання для реалізації отриманого завдання. 
3. Виконати проектування нового плану приміщень (або перепланування вибраного 

приміщення) і плану комп’ютерної мережі з використанням інструментального 
засобу Microsoft Office Visio 2007, або іншого на вибір виконавця. 

4. Підписати номера кімнат. На плані повинні бути позначені кімнати для підрозділів, 
серверна кімната, місця для комунікацій;(див Рисунок). 

 

 
 

Приклад плану мережі 
 
5. Показати розміри кімнат. Це необхідно для визначення порядку довжин кабельних 



сегментів від серверної до офісних кімнат; 
6. Ґрунтуючись на вихідних даних визначити робочі місця користувачів комп'ютерної 

мережі. Для цього необхідно використовувати відповідні елементи Microsoft Office 
Visio 2007: столи, стільці, комп'ютери і т.д.; 

7. Визначити місце розташування коробів, лотків, телефонних і комп'ютерних 
мережевих розеток. Мережеві розетки необхідно пронумерувати; 

8. Заповнити кабельний журнал, у якому необхідно вказати відповідність мережевого 
обладнання, порту мережевого обладнання, мережевої комп'ютерної розетки, номера 
кімнати й ім'я комп'ютера. Приклад журналу представлено в табл.. 

  

№ кабелю Де починається Куди приходить Тип 
кабелю 

Довжина 

101-101 1панель 1 модуль Розетка 101 UTP 5e 35м 

…     

124-124 1панель 24 модуль Розетка 124 UTP 5e 58м 

125-201 2панель 1 модуль Розетка 125 UTP 5e 66м 

 
9. Підібрати необхідне мережеве обладнання для побудови комп’ютерної мережі. 

Результати оформити у вигляді таблиці (див. табл.). 
№ 
п/п 

Тип 
обладнання 

Найменування 
моделі 

Ціна Основні технічні 
характеристики 

1 Сервер Сервер HP ProLiant 
DL80 Gen9 

29975.00 Процесор: … 
 

2 … …  … 
3 … …  … 

 

Обов’язковий перелік активного обладнання включає: 

− сервер комп’ютерної мережі; 
− робочі місця користувачів; 
− маршрутизатор; 
− комутатори. 

10. Також необхідно провести розрахунок потреби у пасивному мережевому 
обладнанні: 

довжина кабелю (вита пара); 
кількість конекторів RJ-45; 
довжина коробів та лотків; 
кількість комп’ютерних та телефонних розеток 
Результати розрахунків навести у звіті. 

11. Скласти кошторис витрат. Результати оформити у вигляді таблиці. 
Використовуючи перелік активного та пасивного мережевого обладнання, 

складений на першому етапі роботи, провести розрахунок витрат на придбання 
обладнання.  

Кошторис витрат на обладнання комп’ютерної мережі 

№ 
п/п 

 
Найменування Одиниці 

виміру 

 
Кількість 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Загальна 
вартість, 

грн. 



1 Сервер HP ProLiant 
DL80 Gen9 

 
шт. 

 
1 

 
19975.00 

 
19975.00 

2 Системний блок … шт. ХХХХ 6540,00 ХХХХ 
3 … … … … … 

 ВСЬОГО - - - 19975.00 
 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні елементи 

• Оформлена титульна сторінка. 
• Завдання. 
• Скріншоти результатів 
• Таблиці розрахунку кошторису  мережі 

Форми контролю знань – звіт та презентація виконаних завдань. 
 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
 

1. 1. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж. / Навч.-
метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, - 2007. 

2. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. 
дім "Шкільний світ", 2005. – 128 с. 

2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet.-2-е изд., доп. и 
перераб./ Харьков: Фолио, 2003. – 399с. 

3. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Н.М. 
Наумова, Н.В. Тоічкіна, Н.О. Дорожко та ін.; За ред. наук. ред. П.П. Лізунова. – К.: 
Університет "Україна", 2006. – 466с. 

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 
2002.– 704с. 

 
Інтернет-ресурси:  
HP-server.com.ua http://hpe-server.com.ua/servers 
 
 
Обладнання заняття, ТЗН тощо:  ПК навчальної лабораторії, ноутбуки 

 
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу: 
Використовуючи список джерел та ресурси мережі Internet ознайомитись з областю 
використання коаксіального та оптоволоконного кабелів в комп’ютерних мережах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://hp-server.com.ua/


РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

№ п/п Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів Максимальна 
к-сть  балів 

1. Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях 5 

 Робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, без 
помилок і зарахована 

5 

 Робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, 
зарахована, але є помилки 

4 

 Робота виконана у неповному обсязі, або з порушенням терміну 
виконання, або при наявності значних помилок  

3 

 Виконання пропущеної роботи або повторне виконання не 
зарахованої роботи 

2 

 Робота не виконана або не зарахована 0 
 
 
 
 
 
 
 

Укладач(і):____________ ____Ситник В.Ю.___________ 
                           (підпис)                    (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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	45. Для підключення яких типів пристроїв застосовується зворотний кабель UTP?
	46. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за відсутності спеціального тестера?
	47. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску вийшла короткою та жили не доходять до контактної площадки?
	48. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску вийшла довгою та ізоляція не доходить до тримача конектора RJ-45?
	Мережеві кабелі використовуються для підключення одного мережного пристрою до інших пристроїв мережі, для з'єднання двох або більше комп'ютерів, для використання мережевого принтера, тощо. Різні типи мережевих кабелів, як звита пара, оптоволоконний ка...
	Ви́та па́ра — вид мережевого кабелю, з однією або декількома парами ізольованих провідників, скручених між собою (з невеликою кількістю витків на одиницю довжини) для зменшення взаємних наведень при передачі сигналу і покритих пластиковою оболонкою.
	Кабель приєднується до мережевих пристроїв за допомогою з'єднувача 8P8C. Підтримує передачу даних на відстань біля 100 метрів. На більших відстанях сигнал через загасання не розпізнається; якщо передача даних на більшу відстань все ж таки необхідна, п...
	Існує декілька категорій кабелю вита пара, які нумеруються від CAT 1 до CAT 8.2. Кабель вищої категорії зазвичай містить більше пар дротів і кожна пара має більше витків на одиницю довжини.
	CAT 1 — телефонний кабель, всього одна пара. Смуга частот 0,1-0,4 МГц.
	CAT 2 — старий тип кабелю з 2-х пар провідників, підтримував передачу даних на швидкостях до 4 Мбіт/с, використовувався в мережах token ring і ARCNet. Зараз іноді зустрічається в телефонних мережах. Смуга частот 1-4 МГц.
	CAT 3 — 2-парний кабель, використовувався для побудові локальних мереж 10BASE-T і token ring, підтримує швидкість передачі даних тільки до 10 Мбіт/с. На відміну від попередніх двох, відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3. Також дотепер зустрічається ...
	CAT 4 — кабель складається з 4-х скручених пар, використовувався в мережах token ring, 10BASE-T, 10BASE-T4, швидкість передачі даних не перевищує 16 Мбіт/с, зараз не використовується. Смуга частот 20 МГц.
	САТ 5 — 4-парний кабель, це і є те, що зазвичай називають кабель «вита пара». Використовується при побудові локальних мереж 10BASE-T, 100BASE-TX і 1000BASE-T і для прокладки телефонних ліній, підтримує швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с при викори...
	CAT 5e — 4-парний кабель, вдосконалена категорія 5 (уточнені / поліпшені специфікації)[3]. Швидкість передач даних до 100 Мбіт/с при використанні 2 пар і до 1000 Мбіт/с при використанні 4 пар. Кабель категорії 5e є найпоширенішим і використовується дл...
	CAT 6 — Застосовується в мережах Fast Ethernet і Gigabit Ethernet, складається з 4 пар провідників і здатний передавати дані на швидкості до 10000 Мбіт/с. Доданий до стандарту в червні 2002 року, пропускає сигнали частотою до 200МГц. Існує категорія C...
	CAT 6A — складається з 4 пар провідників і здатний передавати дані на швидкості до 10 Гбіт/с на відстань до 100 метрів. Доданий в стандарт ISO/IEC 11801:2002 поправка 2 в лютому 2008 року. Кабель цієї категорії має або загальний екран (F/UTP), або екр...
	CAT 7 — специфікація на даний тип кабелю затверджена тільки міжнародним стандартом ISO 11801, але не ANSI/TIA-568-C. Швидкість передачі даних — до 10000 Мбіт/с, частота сигналу, що пропускається, до 600–700 Мгц. Кабель цієї категорії екранований.
	CAT 7A — міжнародний стандарт ISO 11801, швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с. Загальний екран і екрани навколо кожної пари (F/FTP або S/FTP). Смуга частот 1000 МГц.
	CAT 8/CAT 8.1 — у розробці, технічна рекомендація ISO/IEC TR 11801-99-1 і міжнародний стандарт ISO 11801 редакція 3 (для Cat.8.1), американський стандарт ANSI/TIA-568-C.2-1 (для Cat. 8). Повністю сумісний з кабелем категорії 6A. Швидкість передачі дан...
	CAT 8.2 — у розробці, міжнародний стандарт ISO 11801 редакція 3. Повністю сумісний з кабелем категорії 7A. Швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с при використанні стандартних конекторів 8P8C або GG45/ARJ45 і TERA. Кабель цієї категорії має загальний ек...
	Для захисту від електричних завад при використанні високочастотних сигналів, в кабелях категорій 6A−8 обов'язково використовується екранування. Екранування застосовується як до окремих кручених пар, які обертаються в алюмінієву фольгу (металізовану ал...
	Згідно з міжнародним стандартом ISO/IEC 11801:2002 додаток E, для позначення конструкції екранованого кабелю використовується комбінація з трьох букв: U — неекранований, S — металеве обплетення (тільки загальний екран), F — металізована стрічка (алюмі...
	Використовується в тому випадку, коли потрібно з’єднати між собою два концентратори, які не мають перемикача uplink/normal, а також для прямого об’єднання двох комп’ютерів.
	Міняються місцями дві пари: 1-2 на 3-6. Обидва варіанти працюють зі швидкістю 10 і 100 МБіт/с.

	Процедуру обтиску мідного кабелю UTP застосовують, коли необхідно підключити мережевий пристрій або робочу станцію до мережевої розетки або до іншого мережевого пристрою за технологією Fast Ethernet. Дана процедура полягає у встановленні на кінцях каб...
	Перед початком обтиску необхідно визначити, для з'єднання яких типів пристроїв буде використаний сегмент UTP. Від цього залежить тип обтиску кабелю.
	Після визначення типу обтиску кабелю UTP потрібно відміряти необхідну довжину та відрізати сегмент кабелю UTP. Варто переконатися, що кінці кабелю чисті та обрізані під прямим кутом.
	Далі варто розплести жили кабелю. Зверніть увагу, що усередині кабелю знаходяться 4 пари кольорових жил. Вони повинні бути відсортовані відповідно до типу обтиску кабелю. Послідовності кольорових жил для різних типів обтиску представлені на Рис. 2,3.
	Далі необхідно вирівняти жили в одну лінію, а потім відрізати міліметр або декілька міліметрів, щоб жили були однієї довжини й видавалися із зовнішньої ізоляції приблизно на сантиметр-півтора.
	Наступним кроком є з'єднання кабелю з конектором RJ-45. Для цього необхідно взяти конектор RJ-45 так, щоб пластиковий фіксатор дивився убік від Вас і вниз. Потім акуратно вставити відсортовані та вирівняні жили в конектор RJ-45. Усередині RJ-45 є напр...
	На рис. 21 зображені неправильні варіанти з'єднання кабелю UTP з конектором RJ-45, а саме ліворуч жили занадто довгі й ізоляція не доходить до тримача, а праворуч жили занадто короткі та не доходять до контактної площадки.
	49. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам?
	50. Що таке IP-адреса комп’ютера?
	51. Що таке МАС-адреса?
	52. Що таке маска мережі?
	53. Яким чином можна задати IP-адресу комп’ютера?
	54. Що таке „Робоча група”?
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	56. Яку IP-адресу комп’ютера називають динамічною?
	57. Як можна задати (змінити) ім’я комп’ютера в мережі?
	58. Як забезпечити доступ до папки на локальному ПК користувачам мережі?
	59. Які існують режими доступу до мережевих ресурсів?
	60. В якому випадку користувач не може змінити інформацію, яка записана на мережевому ресурсі?
	61. Що  може призвести до відсутності об’єктів в довільній „робочій групі”?
	62. Коли в мережевому оточенні з’являється нова робоча група?
	63. Які характеристики має комутоване підключення до Internet?
	64. Які характеристики має виділене підключення до Internet?
	65. Які недоліки однорангових мереж?
	66. Які переваги однорангових мереж?
	67. Які недоліки мереж з виділеним сервером?
	68. Які переваги мереж з виділеним сервером?
	69. Яке з’єднання передбачає топологія „спільна шина”?
	70. Яке з’єднання передбачає топологія „зірка”?
	71. Яке з’єднання передбачає топологія „кільце”?
	72. Яке з’єднання передбачає деревовидна топологія мережі?
	73. Чи можна в одноранговій локальній мережі забачити доступ до папки лише окремим користувачам?
	74. Як ввести ПК в домен?
	75. Які переваги і недоліки отримує користувач після введення ПК в домен?
	76. Який канал зв’язку з Інтернетом є найшвидшим?
	77. Що таке протокол?
	78. Що таке глобальна комп’ютерна мережа ?
	79. Що таке локальна комп’ютерна мережа ?
	80. Що таке регіональна комп’ютерна мережа ?
	81. Що таке файл-сервер?
	82. Що таке робоча станція?
	83. Для чого призначений модем?
	84. Що таке мережевий адаптер?
	85. Що таке сервер?
	86. Що таке домен?
	87. Що таке мережевий диск?
	88. На яку відстань передає дані мережевий кабель типу “вита пара”?
	89. На яку відстань передає дані коаксіальний мережевий кабель”?
	90. На яку відстань передає дані оптоволоконний кабель ”?
	91. Яка комп’ютерна мережа називається одноранговою?
	92. Який пристрій перетворює цифрові дані на аналогові, щоб вони могли пройти по телефонній мережі?
	93. Як називаються єдині правила передачі даних в Internet?
	94. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при прямому обтиску.
	95. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при зворотному обтиску.
	96. Для підключення яких типів пристроїв застосовується прямий кабель UTP?
	97. Для підключення яких типів пристроїв застосовується зворотний кабель UTP?
	98. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за відсутності спеціального тестера?
	99. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску вийшла короткою та жили не доходять до контактної площадки?
	100. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил кабелю UTP при обтиску вийшла довгою та ізоляція не доходить до тримача конектора RJ-45?
	1. Для чого призначена команда Ipconfig?
	2. Що таке ІР-адреса?
	3. Що таке маска мережі?
	4. Що таке МАС адреса?
	5. Що таке DHCP?
	6. Для чого призначена команда NET USE?
	7. Для чого призначена команда NET HELP
	8. Що таке DNS сервер?
	9. Які ключі команди IPCONFIG ви знаєте? Яке їх призначення?
	10. Для чого призначена команда РІNG?
	11. Для чого призначена утиліта ROUTE.EXE?
	12. Для чого призначена утиліта GETMAC?
	13. Для чого призначена утиліта ARP.EXE?
	14. Які ключі команди  Ріng ви знаєте? Яке їх призначення?
	15. Для чого призначена команда Tracer?
	16. Для чого призначена команда Nslookup?
	17. Для чого і в яких випадках використовують ключі / Release та / Renew команди Ipconfig?
	18. В яких випадках і чому під час використання ключів / Release та / Renew команди Ipconfig не відбувається ніяких змін?
	19. Протоколи локальних комп'ютерних мереж;.
	20. Адресація хостів у мережах з використанням протоколу TCP/IP.
	21. Класифікація комп'ютерних мереж на основі протоколу TCP/IP.
	22. Адреса хосту,  мережева маска,  широкомовна (broadcast)  адреса,  шлюз(gate).
	23. Серверне програмне забезпечення.
	24. Програмне забезпечення клієнта мережі.
	25. Мережеві сервіси. Використання мережевих сервісів.
	26. Сервери доменних імен (DNS).
	27. Робоча група, домен у мережах операційних систем Windows.
	Для його запуску виконайте такі кроки:
	Ipconfig ( утиліта командного рядка для керування мережевими інтерфейсами . (Рис 1.).
	Рис.1 Приклад використання команди  Ipconfig /all
	Nslookup ( утиліта командного рядка, що переводить TCP/IP-ім’я сервера в TCP/IP-адресу. Ця команда аналогічна використанню он-лайнової телефонної книжки для пошуку
	1. Запустити програму WordPad та створити файл з іменем „ ЛР4_прізвище”.
	2. Перейти в режим емуляції MSdos використовуючи команду cmd.
	3. Ознайомитись з командою Ipconfig /all та запустити її на виконання в режимі емуляції MSdos. Проаналізувати отримані результати та записати у файл „GR_номер_прізвище” своє прізвище, назву ПК і його ІР-адресу отримані в результаті роботи команди. Вип...
	4. Ознайомитись з командою Nslookup та Ping. Запустити на виконання команду Nslookup та визначити ІР-адрес кількох сайтів, задаючи їх доменні імена.
	5.  Запустити на виконання команду Ping використовуючи ІР-адресу, або ім’я ПК та проаналізувати отримані результати. Занести в файл копії екрану з отриманими результатами та записати аналіз отриманих результатів.
	6. Випробувати та занотувати дію інших утиліт командного рядка (ROUTE.EXE, ARP.EXE, GETMAC) описаних в теоретичній частині.
	7. Ознайомитись з теоретичною частиною та випробувати команду Tracert. Для команди Tracert  використайте адресу сайту www.yacho.com та ще кількох сайтів на Ваш вибір. Проаналізувати отримані результати – через скільки маршрутизаторів пройшов сигнал на...
	8. Визначити мережеву назву комп'ютера (hostname).
	9. Вказати значення поточних параметрів мережі,  заповнити таблицю:
	10. Визначити МАС-адреси робочої станції та 2—3 сусідніх робочих станцій використовуючи ARP.EXE, заповнити таблицю
	11. Визначити діапазон адрес хостів локальної мережі класу, що використовуються за допомогою команди ping заповнити таблицю
	12. Ознайомитися з використанням команди net. Записати призначення та кілька прикладів використання команди net
	101. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам?
	102. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам?
	103. Що таке  IP-адреса комп’ютера?
	104. Що таке  МАС-адреса комп’ютера?
	105. Чи може ПК мати кілька IP-адрес в мережі?
	106. Чи може ПК мати кілька МАС-адрес в мережі?
	107. Який канал зв’язку з Інтернетом є найшвидшим?
	108. Що таке протокол?
	109. Що таке локальна комп’ютерна мережа ?
	110. Що таке файл-сервер?
	111. Що таке робоча станція?
	112. Для чого призначена програма – сканер мережі?
	113. Які програми для сканування мереж Ви знаєте?
	114. Призначення програм для сканування мереж.
	115. Що таке діапазон ІР в програмах сканерах?
	116. Чи можна створити кілька діапазонів сканування з різними адресами мереж?
	117. Для чого призначена команда LanScope?
	118. Яку інформацію можна отримати з допомогою LanScope?
	119. Чи берігається у вікні LanScope інформація отримана при попередніх сеансах роботи?
	120. Як описати у вікні LanScope нову мережу?
	121. Чи може LanScope покажувати у вікні мережі з різними масками?
	122. Чи можна по RDP (англ. Remote Desktop Protocol, протокол віддаленого робочого стола) підключитись до ПК  іншої мережі?
	123. Де задається можливість віддаленого підключення до ПК?

	План лабораторного заняття №9-10
	1. Що таке роутер?
	2. Яка різниця між роутером та маршрутизатором?
	3. Що таке МАС-адреса?
	4. Дайте характеристику записам таблиці маршрутизації.
	5. Що таке «Таблиця ARP»?
	6. Де і для чого використовується протокол ARP?
	7. Чи змінюється таблиця ARP і коли це відбувається?
	8. До якого рівня протоколів відноситься ARP?
	9. Скільки мережевих адаптерів має роутер?
	10. Які МАС-адреси цих адаптерів?
	11. Яка адреса мережі до якої підключений роутер, чи видно це на поточному етапі роботи?
	12. Яка адреса мережі роботу якої буде забезпечувати розтер?
	13.  Як налаштований мережевий адаптер маршрутизатора (роутера), через який користувачі отримують доступ в сусідню мережу з метою підключення до Internet?
	14. Який діапазон адрес може роздавати роутер (DHCP)?
	15.  Що таке бездротова точка доступу
	1. Запустити Cisco packet tracer та створити модель мережі на основі бездротового зв’язку за заразком.
	2. Переглянути та занотувати для звіту налаштування бездротових мережевих адаптерів TabletPC0 та TabletPC1. Це завдання необхідно виконати:
	 з використанням утиліти командного рядка Ipconfig;
	3. Переглянути поточні налаштування мережевого адаптера роутера Wireless Router0
	4. Завдання: провести налаштування Wireless Router0 таким чином, щоб адреса мережевого адаптера роутера була 192.168.66.1 а його служба DHCP організовувала  мережу з можливою кількістю абонентів – 23 починаюси з ІР-адреси 192.168.66.120.
	5. Після проведення моделювання Wi-Fi мережі на основі роутера ознайомтесь з налаштуваннями реальної мережі, в якій працює Ваш ПК, за умови, що вона також реалізована на базі Wi-Fi роутера.
	Зазвичай адресу роутера можна отримати, преглядаючи поточні налаштування мережевих адаптерів ПК. Він виступає в ролі основного шлюза.
	6. Використовуючи провідний чи безпровідний зв’язок підключитись до роутера (TP-LINK. У якості імені та паролю використати стандартне ім’я Admin та пароль Admin. Підключення виконувати в браузері по ІР адресах 192.168.0.1 або 192.168.1.1 Уразі неможли...
	124. Як називається у мережі комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам?
	125. Що таке  IP-адреса комп’ютера?
	126. Що таке локальна комп’ютерна мережа ?
	127. Що таке файл-сервер?
	128. Що таке мережевий адаптер?
	129. Що таке сервер?
	130. На яку відстань передає дані мережевий кабель типу “вита пара”?
	131. Яка комп’ютерна мережа називається одноранговою?
	132. Який пристрій перетворює цифрові дані на аналогові, щоб вони могли пройти по телефонній мережі?
	133. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при прямому обтиску.
	134. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за відсутності спеціального тестера?
	135. Що таке комутатор?
	136. Що таке маршрутизатор?
	137. Що таке пач-панель?
	138. Для чого використовується мережева розетка?

	Мережевий кабель "вита пара" використовуються для підключення одного мережного пристрою до інших пристроїв мережі, для з'єднання двох або більше комп'ютерів.
	Кабель приєднується до мережевих пристроїв за допомогою з'єднувача 8P8C. Підтримує передачу даних на відстань біля 100 метрів.
	Сервер - це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених сервісів; найчастіше працює цілодобово, чи у час роботи групи його користувачів.
	Мере́жевий комута́тор або світч - пристрій, призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента.
	Маршрутиза́тор, або ро́утер - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мере...
	Патч-пане́ль, також комутаційна панель — одна із складових

