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4.3.3.5 Інше обладнання 
 

Серед дуже різноманітного за функціями та характеристиками 

активного обладнання найчастіше серед об’єктів ЛОМ зустрічаються: 

 мости між Ethernet та іншими технологіями передачі даних у 

ЛОМ (PLC-міст, HPNA- та HCNA-мости й т. п.); 

 точки доступу (54/150/300/450/600 Мбіт/с), які повинні мати 

змогу працювати від 3 до 5 Wi-Fi-режимах: 

1) бездротовий клієнт (англ. Access Point Client – AP-клієнт); 

2) бездротовий міст, що дозволяє бездротовій АР обмінюватись 

даними з іншою точкою доступу (англ. Point-to-Point / Wireless Bridge); 

3) бездротовий міст, що допускає використання більше двох точок 

доступу (англ. Point-to-Multipoint / Multi-point Bridge); 

4) повторювач (англ. Repeater Mode); 

5) режим, що дозволяє одночасно підключати бездротових клієнтів 

до точок доступу, що працюють у режимах Bridge (міст «Точка – 

Точка») або Multipoint Bridge (міст «Точка-Багато-точок»), однак при 

цьому зменшується швидкість роботи (англ. Wireless Distribution 

System – WDS); 

 xDSL-обладнання, що працює в асиметричному (ADSL) або у 

симетричному (SHDSL) режимах; 

  IP-камери; 

 VoIP-обладнання (телефонні апарати, голосові шлюзи, офісні 

АТС тощо); 

 принт-сервери та ін. 
 

 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Намалювати в перетині кабель «вита пара» з маркуванням U/UTP. 

Подати варіант можливого (застарілого) маркування не за  

стандартом, вказати номер стандарту. 

2. Пояснити значення та вплив на передачу даних параметра кабелю 

AWG. 

3. Пояснити значення та вплив на передачу даних параметра кабелю 

«Категорія». 

4. Зазначити кабелі, які використовуються в комп’ютерних мережах; 

скласти їхній перелік з вказанням типу кабелю, його ID (за 

наявністю), можливої швидкості передачі даних та відповідної 

дальності. 

http://shop.nets.com.ua/tochki-dostupamosty.html
http://shop.nets.com.ua/tochki-dostupamosty.html
http://shop.nets.com.ua/ip-kamery.html
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5. Пояснити значення та використання термінів: 

а) BNC;  

б) cat.?e та cat.?a;  

в) RG-58 та RJ-45. 

6. Класи кабелю «вита пара» за міжнародним стандартом.  

Відповідність категоріям стандарту EIA/TIA 568. 

7. Пояснити значення та використання термінів:  

а) 8, 6, 4;  

б) 9/125; 50/125 та 62/125;  

в) STP та ScTP. 

8. Зазначити англ. та укр. абревіатури різновидів ВОК. 

9. Описати термінування кабелю UTP у відповідний роз’єм за 

різними стандартами. Зазначити необхідні інструменти. 

10. Описати термінування кабелю UTP у відповідну розетку . 

Зазначити необхідні інструменти. 

11. Описати термінування кабелю UTP у патч-панель. Зазначити 

необхідні інструменти. 

12. Скласти перелік мережевих аксесуарів для периметрального 

монтажу ЛОМ у приміщенні. 

13. Намалювати примірну комплектацію TC (TR). Зазначити основні 

типорозміри TC (TR).  

14. Класи кабелю «вита пара» за міжнародним стандартом . 

Відповідність категоріям стандарту EIA/TIA 568. 

15. Пояснити призначення інструментів:  

а) стріппер;  

б) кримпер;  

в) ніж-«метелик». 

16. У 4-парному кабелі «вита пара» пари яких кольорів непотрібні 

для передачі даних за технологією FE? 

17. Запропонувати, як можуть бути використані інші 4 провідники 

кабелю «вита пара», що не використовуються для передачі 

інформації (навести схеми підключення). 

18. Який 4-проводовий кабель може використовуватись для передачі 

інформації (у приміщенні та на вулиці), на яку відстань? 

19. Яка максимальна відстань передачі даних без підсилення для  

SM- та ММ-медіаконверторів? 
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Лабораторна робота № 4. Визначення виробників мережевого 

обладнання 

Для визначення виробника мережевого обладнання використову-

ються його MAC-адреса. За технологією OUI, виробник комутаційного 

обладнання зазначається у префіксі (перших трьох байтах) МАС-

адреси. Унікальний ідентифікатор організації (англ. Organizationally 

Unique Identifier, OUI) – це 24-бітний номер, який присвоюється 

реєстраційною адміністрацією IEEE (підрозділ IEEE – Інституту 

інженерів електротехніки та електроніки). 

 

4.1 Визначити фізичну адресу мережевої карти ПК за 

допомогою утиліти ipconfig  

Для цього необхідно запустити утиліту ipconfig з параметром /all у 

командному рядку (рис. Л4.1). 

 

 
 

Рисунок Л4.1 – Визначення МАС-адреси мережевого адаптера 

 

У наведеному прикладі фізична адреса Ethernet-адаптера 00-24-8C-

В3-С7-56. 

 

4.2 Визначити виробника мережевої карти  

Визначити виробника мережевого обладнання можна за допомогою 

онлайнових баз даних, наприклад, на сайті 2ip.com.ua (рис. Л4.2).  


