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шлюзи та їх місце у профілі OSI та TCP/IP
Комутація третього рівня, глобальні мережі комутації
пакетів
Надійність систем телеобробки
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Системна та мережева телеобробки даних. Ієрархічні особ
ливості обробки інформації в системах телеобробки.
Поняття мережі комутації каналів. Поняття мережі комута
ції пакетів. Основні принципи комутації пакетів: дейтаграмні
мережі та мережі з віртуальними каналами. Поняття мережі
комутації повідомлень.
Класифікація комп’ютерних мереж за ступенем регіональних об’єднань. Історія розвитку систем телеобробки.
Література [4; 6; 10; 13]
Тема 2. Питання стандартизації в системах
телеобробки
Комітети зі стандартизації в галузі телекомунікацій. Систе
матизація протоколів і рекомендацій. Типізація ступеня від
критості систем. Модель відкритої системи, стек протоколів.
Функції рівнів у системах телеобробки.
Література [1; 3; 4; 6; 10; 13]
Тема 3. Огляд моделей відкритих систем

ЗМІСТ
дисципліни
“КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”
(Комп’ютерні мережі:
локальні, корпоративні, глобальні)
Змістовий модуль I. Основи комп’ютерних мереж
та телекомунікацій
Тема 1. Класифікації систем телеобробки iнформацiї,
канали зв’язку та їх основні характеристики
Визначення систем телеобробки інформації. Функціональне
середовище для взаємодії систем телеобробки. Поняття прото
колу.
Характеристика ступеня використання каналу зв’язку. Технологія мультиплексування. Класифікація спрямованості пере
дачі в каналах зв’язку.
Технічне забезпечення систем телеобробки. Етапи взаємодії
систем телеобробки.
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OSI-еталонна модель відкритої системи. Концепція еталонної моделі. Семирівнева еталонна модель OSI. Схема структур
ного перетворення інформації в моделі OSI.
Профіль протоколів TCP/IP як відкрита система. Топологічна особливість стеку протоколів. Структуризація даних за
рівнями профілю протоколів TCP/IP. Функції рівнів у профілі
протоколів TCP/IP. Проекція стеку OSI на профіль протоколів
TCP/IP.
Стек протоколів IPX/SPX. Структура та функції рівнів.
Література [1–4; 6; 7; 9; 10]
Тема 4. Аналіз прикладних рівнів відкритих систем
Ієрархічні особливості взаємодії в комп’ютерних мережах.
Однорангові архітектури клієнт-сервер. Дворівнева архітектура
клієнт-сервер. Трирівнева архітектура клієнт-сервер.
Моделі розміщення інформації в архітектурі клієнт-сервер.
Виділені сервери даних. Розподілені сервери. Репліковані сер
вери.
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Моделі взаємодії в часі з інформаційними системами (Pullмодель, із нагромадженням запитів, Push-модель).
Література [1; 3; 4; 6; 8; 10]
Тема 5. Фiзичнi основи передавання iнформацiї каналами
зв’язку
Аналогові, дискретні та цифрові сигнали. Проблеми, що виникають під час передавання цифрових сигналів.
Вимірювання швидкості передавання інформації. Зв’язок
спектрального діапазону каналу зв’язку з інформаційним потоком.
Синхронне й асинхронне передавання інформації. Переда
вання з автопідстроюванням. Основні коди обміну інформацією.
Література [2; 6; 10; 11]
Тема 6. Загальна характеристика середовищ
передавання інформації
Аналогові телефонні лінії. Частотне мультиплексування
(FDM).
Лінії на коаксільному кабелі та витій парі. Оптичні кабельні
лінії.
Безпровідні лінії зв’язку. Радіомодеми, радіорелейні лінії.
Радіомости. Супутниковий зв’язок.
Література [2; 4; 6; 10; 13]
Змістовий модуль II. Технологічні особливості
комп’ютерних мереж
та телекомунікацій
Тема 7. Модуляцiя та демодуляцiя цифрових сигналiв
Потреба в модуляції та демодуляціїї під час передавання
цифрових сигналів. Принципи модуляції сигналів.
Модеми. Реалізація варіантів модуляції для різних швидкос
тей у модемах. Квадратурноамплітудна модуляція. Синхронне
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й асинхронне передавання в модемах. Формат кадру даних.
Адаптивний еквалайзер. Метод надлишкових бітів. Автоповтор
запитів.
Огляд основних протоколів групи V. хх. Поняття MNP-ко
рекції.
Протокол PPP. Підключення до мережі комутації пакетів
по комутованому телефонному каналу. Організація інтернетпровайдингу (ISP).
Література [2; 4; 6; 10]
Тема 8. Цифрові канали зв’язку, цифрова телефонія
Імпульсно-кодова модуляція (PCM). Лінія DS0. Мультиплексування цифрових каналів з розділенням у часі (TDM). Поняття широкосмугового каналу зв’язку. Поняття плезохронних і
синхронних цифрових ієрархій.
Залежність швидкості в каналі від його довжини на ланцюгу “останньої” милі.
Технології для широкосмугових каналів зв’язку: xDSL,
Frame Relay, ISDN, ATM.
Література [2; 4; 6; 10; 11]
Тема 9. Локальні мережі
Визначення локальної мережі. Основні вимоги до локальних
мереж. Топологія локальних мереж. Порівняльна характерис
тика топологій.
Мережі типу CSMA/CD на прикладі мережі Ethernet. Формат кадру, адресація й алгоритм роботи мережі Ethernet. Кіль
кісні характеристики, топологічні особливості, стандарти.
Мережі типу TBN (на прикладі ARCNet): алгоритм і тополо
гічні особливості.
Мережі типу TRN. Мережа IBM Token-Ring, алгоритм і то
пологічні особливості. Технологія FDDI, алгоритм і топологічні
особливості.
Віртуальні локальні мережі (VLAN).
Література [2; 4–6; 8–11]
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Тема 10. Повторювачі, мости, маршрутизатори, шлюзи
та їх місце у профілі OSI та TCP/IP
Маршрутизатори. Принципи організації маршрутизації.
Функції маршрутизаторів. Таблиці маршрутизації. Протоколи
маршрутизації. Протокол встановлення відповідності адрес.
Управління потоком пакетів. Контроль перевантажень у мережах комутації пакетів.
Література [2; 4; 6; 10]
Тема 11. Комутація третього рівня, глобальні мережі
комутації пакетів
Типові реалізації мереж: Х.25 та IP-мережі.
Адресація в мережах комутації пакетів. Адресація Х.121 у
мережах Х.25. IP-адресація. Класи IP-мереж. Спеціальні IP-ад
реси. Безкласова IP-адресація. Маски підмереж. Сокети TCP/
IP.
Література [1; 2; 4; 6; 7; 10; 12]
Тема 12. Надійність систем телеобробки
Поняття надійних систем. Рівні та класи безпеки. Рекомен
дації Х.800. Proxy-сервери та брандмауери.
Література [1; 2; 4; 6; 7; 10; 12]
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1. Аналіз особливостей телекомунікаційних протоколів і ролей суб’єктів та об’єктів сценаріїв взаємодії.
2. Синтаксичні та семантичні аспекти протоколів сеансів обмі
ну даними.
3. Розробка простих напівдуплексних протоколів.
4. Розробка простих дуплексних протоколів.
5. Аналіз функцій рівнів мережевої телеобробки.
6. Проектування протоколу рівня зображень.
7. Проектування специфікацій протоколу прикладного рівня.
8. Приклади кодування цифрових сигналів (синхронне й асинхронне передавання, передавання з автопідстроюванням).
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9. Оцінка пропускної здатності каналів (за теоремою Шеннона).
10. Модифікація сигналів на логічному рівні для уникнення
полів бітів з однаковим значенням. Техніка скремблювання
цифрових сигналів. Коди NB/(N+1)B.
11. Аналіз асинхронних методів передавання байт- і блокорієн
тованими протоколами.
12. Методики виявлення помилок у каналах зв’язку.
13. Аналіз режимів функціювання модемів.
14. Аналіз АТ-команд модемів.
15. Стандарти мережі Ethernet. Розрахунок конфігурації мережі Ethernet.
16. Огляд комутаторів локальних мереж.
17. Вправи на побудову ІР-адрес. Маскування адрес. Версії ад
ресації IPv4 та IPv6.
18. Аналіз структури IP-пакета.
19. Аналіз протоколів маршрутизації.
20. Проектування таблиць маршрутизації в мережах комутації
пакетів.
21. Аналіз стеку TCP/IP щодо можливих зловмисних атак мереж, які базуються на TCP/IP.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
До теми 1
1. Які є відмінності у використанні каналу зв’язку на базовому
рівні та як широкосмугового й широкомовного каналу?
2. Чому потрібне мультиплексування каналів зв’язку? Які є
варіанти мультиплексування?
3. У чому відмінність симплексних, напівдуплексних і дуплексних сеансів?
4. Які є логічні та фізичні етапи взаємодії телекомунікаційних
систем?
5. Які особливості мереж комутації каналів і комутації пакетів?
6. У чому полягає умовність класичного поділу мереж за ступенем регіональних об’єднань (LAN, MAN, WAN, GAN)
для сучасної реалізації комп’ютерних мереж?
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До теми 2
7. Чим відрізняються поняття моделі взаємозв’язку та стеку
протоколів?
8. Чому профіль протоколів називають також стеком прото
колів?
9. Що означає бути відкритою для системи телеобробки?
До теми 3
10. Схарактеризуйте функції телеобробки в комп’ютерних ме
режах.
11. Які зв’язки рівнів інтерфейсні, а які протокольні?
12. Схарактеризуйте сервіс для кожного рівня семирівневого
профілю OSI.
13. Як відбувається ретрансляція повідомлень, якщо безпосе
редні протокольні зв’язки рівнів неможливі?
14. Які структурні перетворення даних передбачено під час проходження рівнів у моделі OSI?
До теми 4
15. Який різновид пакетних мереж являють собою мережі на
базі стеку протоколів TCP/IP?
16. Схарактеризуйте сервіс для кожного рівня профілю TCP/
IP.
17. Які рівні TCP/IP не стандартизовано?
18. Як об’єднуються між собою мережі на базі стеку протоколів
TCP/IP? Назвіть топологічні особливості мереж на базі
TCP/IP.
19. Як співвідносяться рівні стеку протоколів TCP/IP та семи
рівневому профілі OSI?
20. Схарактеризуйте однорангові, дво- та трирівневі архітектури
клієнт-сервер.
21. Які архітектури клієнт-сервер називають також архітек
турами з “товстим” клієнтом і з “тонким” клієнтом?
22. Коли доцільно розміщувати дані на розподілених серверах?
23. Коли доцільно розміщувати дані на реплікованих серверах?
24. Які моделі взаємодії в часі розраховано на режим он-лайн,
а які на оф-лайн?
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До теми 5
25. Що таке NRZ-сигнали?
26. Назвіть основні проблеми передавання цифрових сигналів
на великі відстані.
27. Для чого застосовують скремблювання сигналів?
28. Як визначають смугу пропускання каналу зв’язку?
29. Який принцип беруть за основу для вимірювання швидкості
передавання та приймання інформації?
30. Яка теоретична межа швидкості передавання цифрових даних каналом з відомою смугою пропускання?
31. Яка сучасна питома швидкість передавання аналоговою комутованою телефонною лінією?
32. У чому суть синхронного, асинхронного передавання циф
рових сигналів і передавання з автопідстроюванням?
До теми 6
33. Які трансформації сигналу виконуються для стандартної
телефонної пари (лінії)? Що це означає для передавання
цифрових сигналів?
34. Cхарактеризуйте кабельні лінії зв’язку за параметрами
дальності передавання та швидкості.
35. Cхарактеризуйте безпровідні лінії зв’язку за параметрами
дальності передавання та швидкості.
36. Чому супутники на геостаціонарних орбітах не використо
вують для сеансів реального часу (управління швидкоплинними процесами)?
До теми 7
37. Чому потрібна модуляція та демодуляція цифрових сигналів для передавання їх каналами з вузькою смугою про
пускання?
38. Чому для модуляції цифрових сигналів найкраще підходить
гармонічний сигнал?
39. Поясніть суть основних методів модуляції.
40. Наведіть приклади реалізації варіантів модуляції для різних швидкостей роботи модемів (протоколів V. xx).
41. Для чого призначені синхронне й асинхронне передавання
сигналів у модемах?
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42. Який формат кадрів даних модемів?
43. Поясніть принцип адаптивного еквалайзера.
44. Для чого потрібна MNP-корекція?
45. Схарактеризуйте протоколи V.90, V.92.
46. Поясніть принцип підключення до вузла мережі комутації
пакетів за протоколом PPP через прямі та комутовані канали.
47. Як організовано інтернет-провайдинг для користувачів з
комп’ютером, модемом і телефонним каналом?
До теми 8
48. На чому ґрунтується імпульсно-кодова модуляція (PCM)?
49. У чому полягає ідея мультиплексування з розділенням у
часі?
50. Як будується цифрова ієрархія швидкостей каналів зв’язку?
51. Поясніть поняття плезохронної та синхронної цифрової
ієрархії.
52. Які швидкості передавання та приймання даних досягаються на ланцюгу “останньої” милі?
53. Поясніть суть технологій xDSL, Frame Relay, ISDN і ATM.
До теми 9
54. Що таке локальні мережі?
55. Назвіть загальні вимоги до локальних мереж.
56. Які є топології локальних мереж? Порівняйте їх.
57. За яким алгоритмом взаємодіють станції в мережі Ethernet?
58. Які топологічні особливості мережі Ethernet?
59. Який принцип взаємодії вузлів у мережах типу TBN?
60. Який принцип взаємодії вузлів у мережах типу TRN?
61. Поясніть принцип локальних віртуальних мереж (VLAN).
До теми 10
62. Який принцип роботи маршрутизатора?
63. Яка структура таблиці маршрутизації типового IP-маршру
тизатора?
64. Наведіть приклади алгоритмів маршрутизації.
65. Як взаємодіють маршрутизатори за протоколом ICMP?
66. Який принцип зловмисних атак на мережі на базі профілю
TCP/IP?
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До теми 11
67. Як реалізовано мережу X.25?
68. Як реалізовано IP-мережу?
69. Поясніть принцип IP-адресації. Що таке безкласова адреса
ція?
70. Що таке сокет? Як за допомогою сокетів однієї IP-адреси
можуть працювати багато станцій локальної мережі?
До теми 12
71. Як стандартизовано загальні принципи надійності та безпеки в комп’ютерних мережах?
72. Сформулюйте поняття надійної та безпечної системи.
73. Викладіть концепцію “Блакитної книги”. Як співвідносять
ся рівні та класи безпеки?
74. Схарактеризуйте засоби реалізації безпеки за рекоменда
ціями Х.800.
75. Яка роль Proxy-сервера в інтранет-мережі?
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