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Вступ 

 

Комп’ютерні мережі давно стали невід’ємною частиною життя 

суспільства. Вони надають користувачам багато можливостей для доступу до 

загальних ресурсів, спілкування та спільної роботи. Мережі 

використовуються в інформаційних системах, системах керування, базах 

даних та знань тощо. Робота мережі забезпечується відповідними апаратними 

засобами, а також системними та прикладними програмними засобами. Для 

налаштування й обслуговування мереж створені відповідні методи і засоби 

адміністрування. 

При створенні мереж використовуються різні мережеві технології та 

відповідні засоби. Всі вони мають свої переваги та недоліки, але існують 

базові технології, на основі яких будуються всі типи мереж. Ці технології 

пов’язані з апаратними мережевими засобами та забезпечують основні 

процеси передавання інформації між користувачами. Такі процеси є досить 

складними і вивчення однієї теорії для їх глибокого розуміння не достатньо. 

Набагато краще теорія засвоюється якщо її основні принципи досліджуються 

експериментально та реалізуються на практиці. Експериментування на 

реальних мережах, можливо, є найкращим способом навчання, однак 

зазвичай це дуже незручно та дорого. Тому в цій книзі крім розгляду 

основних теоретичних питань пропонується комплекс практичних робіт, що 

виконуються на недорогій апаратній базі та дозволяють вивчити і дослідити 

всі основні принципи функціонування різних типів і структур комп’ютерних 

мереж та їх властивості. 

У першому розділі книги зосереджено загальні теоретичні положення: 

основи еталонної моделі взаємодії відкритих систем OSI, основи МАС- і ІР- 

адресування та технології мереж Ethernet (CSMA/CD). В інших розділах 

вивчаються локальні мережі із загальним (розподіленим) середовищем 

передачі, комутовані мережі, мережі з маршрутизацією та бездротові мережі, 

а також деякі мультимедійні засоби. Кожний розділ має відповідні теоретичну 
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та практичну частини. Практичні роботи спрямовані на дослідження 

основних властивостей комп’ютерних мереж: їх продуктивності, 

функціональності, надійності, масштабованості, безпеки, керованості тощо. 

Роботи розташовані таким чином, що в кожній наступній роботі 

досліджується структура, яка усуває певні недоліки мереж, що розглянуті в 

попередніх роботах, з’ясовуються недоліки поточної мережі та робляться 

висновки і пропозиції стосовно шляхів усунення цих недоліків.  

Практичні роботи досить докладно описано, але також передбачається і 

певна самостійна робота студентів. Деякі прості дії не описуються і 

залишаються для стимулювання їх творчої думки. Приміром, вимірювання 

швидкості передавання інформації за допомогою певної програми тощо. 

Наприкінці кожної практичної роботи наведено висновки та питання для 

самоконтролю. 

Для обмеження обсягу та конкретизації матеріалу з метою його 

поглибленого вивчення, в поданих практичних роботах досліджуються лише 

найбільш популярні та розповсюдженні технології: мережі Ethernet, стек 

протоколів ТСР/ІР тощо. 

Практичні роботи, що пропонуються, створені на обладнанні 

виробництва D-Link. Комунікаційне обладнання різних виробників має свої 

особливості, свої функціональні можливості, свої інтерфейси налаштування й 

адміністрування. Обладнання D-Link виявилось найбільш придатним для 

навчальних цілей: багатофункціональне та не складне в налаштуванні й 

використанні, за дуже помірними цінами. 

Для виконання робот потрібні чотири комп’ютери з операційною 

системою Windows ХР обладнаних мережевими адаптерами, та мінімальний 

комплект комунікаційного обладнання, перелік якого наведено в додатку 2. У 

цьому додатку також наведено коротенький опис обладнання, яке 

використовується в практичних роботах, та його основних функцій. 

Дослідження мереж здійснюється за допомогою діагностичних програм і 

утиліт, які описуються в додатку 1.  
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При вивченні базових мережевих технологій студенти ознайомлюються 

з налаштуванням апаратних мережевих засобів, використанням тестових 

програм і утиліт, програмними засобами створення,  захисту, адміністрування 

та використання комп’ютерних мереж. Експериментально досліджують 

властивості мереж і навчаються використовувати їх у практичній діяльності. 

Для успішного вивчення матеріалів книги бажано знати архітектуру 

комп’ютерів і комп’ютерних систем, фізичні основи комп’ютерів і систем 

передавання інформації, двійкову систему числення. 


