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Лабораторна робота № 2. Візуалізація логічної структуризації 

ЛОМ та її підключення до ГОМ. Створення DMZ 

 

2.1 Розробка структурної схеми ЛОМ 

Схему логічної структури локальних мереж аудиторій, схему  

їхнього підключення до серверів інформаційно-комп’ютерного центру 

(з визначенням символічних імен та ІР-адрес власного ПК та серверів, 

їхнього функціонального призначення) можна розробити за допомогою 

програми Microsoft Visio або іншого графічного редактора, який 

передбачає створення організаційних діаграм (або net-діаграм). 

На тому ж рисунку необхідно зобразити схему підключення  

ЛОМ університету до ГОМ Інтернет через провайдер «Дикий Сад». 

Серверну кімнату та площадку провайдера треба візуально 

відокремити від ЛОМ аудиторій університету (рис. Л2.1). Серед 

серверів, які обслуговують ЛОМ, необхідно виділити демілітаризовану 

зону (DMZ). 

 

2.2 Створення шаблонів ліній зв’язку в MS Visio 

Для зображення кабелів різного типу зазвичай використовуються 

такі лінії (див. табл. 2.15): 

а) тонка суцільна – для кабелю «вита пара»; 

б) жирна суцільна – для оптоволоконного кабелю; 

в) хвиляста – для коаксіального кабелю. 

Але необхідно зазначити, що в редакторі MS Visio для ліній, що 

з’єднують об’єкти, передбачені тільки сполучення довгих та коротких 

тире і крапок. Тому для зображення інших ліній необхідно створювати 

власні шаблони ліній, так звані «стенсілси». Послідовність створення 

шаблонів ліній у MS Visio див. п. 2.5. 
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Тестові запитання 
 

1. Комутатор працює з: 

а) MAC-адресами; 

б) ІР-адресами; 

в) широкомовними адресами. 

2. Максимальний розмір МТU за технологією FE: 

а) 272 байти; 

б) 1500 байт; 

в) 18 байт. 

3. Фрагменти трас окремих підсистем можуть бути виконані на 

планах приміщень у масштабі: 

а) 1:50; 

б) 1:200; 

в) 1:1000. 

4. Якої відстані треба дотримуватись від тильної поверхні  

одного ВДТ до екрана іншого ВДТ, розміщуючи обладнання ЛОМ у 

приміщенні: 

а) 2,5 м; 

б) 6,0 м; 

в) 1,2 м. 

5. Яку площу серверної необхідно передбачити для ЛОМ Інтернет-

клубу: 

а) 6,0 кв. м; 

б) 20,0 кв. м; 

в) 4,5 кв. м. 

6. Максимальна кількість хостів у мережі за протоколом IPv4 не 

може перевищувати: 

а) 2
128

; 

б) 2
64

; 

в) 2
32

. 

7. Мережа класу С може містити: 

а) 254 вузли; 

б) 2
32

 вузлів; 

в) 512 вузлів.  

8. Яка з IP-адрес відповідає мережі класу B: 

а) 192.168.1.1;  

б) 192.168.255.253;  

в) 128.0.0.0;  

г) 191.255.0.0.  

 


