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Об`єкт дослідження – процес реконфігурації локальної комп’ютерної мережі 

структур малого бізнесу.  

Предмет дослідження – модель візуалізації процесу реконфігурації локальної 

комп`ютерної мережі для її адаптації в різних структурах малого бізнесу.  

Мета роботи – підвищити ефективність використання локальної комп`ютерної 

мережі її продуктивності за рахунок застосування процесу реконфігурації мережі 

на базі обладнання Cisco, за допомогою розробленого додатку. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, 

розробка моделі на основі методів реконфігурації за допомогою графічного 

інтерфейсу та командного рядка. 

У бакалаврській роботі, для досягнення поставленої мети було проведено 

аналіз сучасних методів реконфігурації комп’ютерних мереж. Були вирішені 

основні завдання розробки додатку реконфігурації комп’ютерної мережі. 

Виявлено переваги та недоліки сучасних методів.  

На основі результатів виконаних досліджень було розроблено додаток для 

реконфігурації комп’ютерної мережі структур малого бізнесу. Розробка додатку 

проводилась на основі виявлених переваг та недоліків зазначених методів за 

допомогою мови програмування Python.  

Була представлена оцінка продуктивності локальної мережі під час 

використання розробленого додатку. 

Галузь використання – сучасні телекомунікаційні мережі України на базі 

обладнання Cisco. 
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ВСТУП 
 

Основою інфраструктури сучасних підприємств малого бізнесу є локальні 

корпоративні мережі передачі даних, які надають можливість здійснювати 

передачу інформації між різними відділами компанії. 

З розвитком інформаційних технологій і появою глобальних комп'ютерних 

мереж доступ до інформації значно спростився. У зв'язку з цим поряд із 

проблемами загроз порушення безпеки даних при відсутності їх захисту, гостро 

постає проблема продуктивності та надійності комп’ютерної мережі, а саме цьому 

сприяє вірна конфігурація на мережевому обладнанні, котре оброблює весь трафік 

локальної мережі. 

Сучасні комп’ютерні системи характеризуються високою інтенсивністю 

інформаційних потоків та поступовим підвищенням вимог до оперативності 

передачі інформації. Виконання таких вимог нерозривно пов’язане з потребами 

реалізації та впровадження світового досвіду і суцільно залежить від передових 

технологій, пов’язаних з передачею та обробкою інформації. 

Сучасні технології побудови комп’ютерних систем та мереж дозволяють 

створювати продуктивні, надійні і захищені мережі, однак, у реальних 

комп’ютерних системах у більшості випадків практично неможливо забезпечити 

необхідний час реакції, оскільки потрібно задовольнити відповідні вимоги до 

принципово різних компонентів та процесів, водночас враховуючи їх природу та 

характеристики. Таким чином, розв’язання зазначених проблем не є можливим 

без створення і впровадження ефективних технологій побудови комп’ютерних 

систем та реконфігурацію, що дозволяють забезпечувати певні показники 

ресурсів для надання якісних послуг у відповідності до вимог, котрі висуваються 

при управлінні об’єктами мережевого устаткування.  

 

 



6 
 

1 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕКОНФІГУРАЦІЇ 

ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

1.1 Аналіз стану локальних мереж в малому бізнесі  та проблем із їх 

експлуатацією 

 

Конфігурація мережі – це загальний дизайн деяких видів мережевих 

комунікацій. В рамках цієї конфігурації програмне і апаратне забезпечення 

влаштовані таким чином, що дозволяють оптимально і ефективно створити 

процес передачі голосових, аудіо та інших даних між двома або більше 

пристроями. 

Конфігурація мережі може бути локальною і включати в себе цілий 

комплекс місць або вузлів, які знаходяться по всій країні або навіть по всьому 

світу. Всі підходи конфігурації мережі вимагають наявність різних форм 

обладнання та програмного забезпечення. Устаткування служить рамкою для 

мережі, ефективно створюючи основу для загальної структури. Програмні 

додатки, які сумісні один з одним і з апаратурою завантажені і встановлені, щоб 

ініціювати активність в мережі, дозволяючи ефективно зберігати та видавати 

будь-які типи даних. 

Існує кілька різних типів мереж, кожна з яких вимагає певної організації або 

конфігурації мережі, щоб функціонувати належним чином. Наприклад, локальна 

мережа в невеликому офісі буде включати телефон для голосового зв’язку, 

кабельні канали забезпечують підключення до Інтернету для голосового, 

візуального та обміну даними, і принаймні встановлений один сервер, щоб 

допомогти координувати і обробляти всі функції пов’язані з мережею. Поряд з 

серверами, встановлені настільні комп’ютери, різні типи бездротових пристроїв 

та обладнання резервного копіювання, такого як додатковий сервер, є і загальні 

компоненти для цієї базової настройки мережі [1]. 

Такий же загальний підхід і до конфігурації домашньої мережі. Тут мережа 

може складатися з майстер-комп’ютера, який функціонує як основний в мережі. 

Допоміжне обладнання, таке як принтери і зовнішні накопичувачі також можуть 
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бути включені в загальні налаштування мережі. Сьогодні багато хто з цих 

конфігурацій включають бездротові модеми, які дозволяють використовувати 

одне високошвидкісне підключення до мережі з ноутбуків і інших бездротових 

пристроїв в обмеженому діапазоні станції. 

Великим корпораціям часто потрібно конфігурація комп’ютерної мережі, 

яка дозволяє декількам пристроям взаємодіяти як одна велика мережа. Один 

загальний підхід для цього типу установки є використання різних форм 

обладнання та програмного забезпечення для створення магістральної мережі в 

корпоративній мережі, і дозволити працювати з віддалених місць для 

підключення через бездротове або дротове підключення до Інтернету по цій 

мережі. Конфігурація цієї мережі, дозволяє віддаленим об’єктам повністю 

функціонувати самостійно, а також передавати і отримувати дані з мережі в міру 

необхідності. 

На надійність первинної технологічної мережі зв’язку компаніх впливають такі 

конструктивно-технічні характеристики, як надійність слкаладових елементів 

(вузлів і ліній зв’язку) мережі, пропускна здатність, можливості реконфігурації 

потоків в аварійних ситуаціях. Для підвищення  надійності первинної мережі 

зв’язку використовуються наступні способи: 

 підвищення характеристик надійності елементів первинної мережі, 

 використання алгоритмів первинної комутації, що дозволяють найбільш 

повно реалізувати можливості мережевої топології. 

Підвищення характеристик надійності елементів первинної мережі зв’язку, 

мережевих вузлів може бути досягнуто шляхом впровадження сучасних засобів 

транспорту і обробки інформації, до яких відносяться: 

 цифрові волоконно-оптичні та радіорелейні лінії зв’язку; 

 цифрове станційне встаткування зв’язку 

Надійність елементів первинної мережі зв’язку залежить від надійності 

обладнання, яке застосовується і випадкових зовнішніх факторів. Так як 

практично все пропоноване провідними виробниками сучасне телекомунікаційне 
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обладнання відрізняється високими показниками надійності, можна зробити 

висновок про те, що основний внесок в ненадійність елементів первинної мережі 

вносять зовнішні чинники (обриви кабелів при проведенні земляних і ремонтних 

робіт, аварії через погодні умови, дії зловмисників і ін.), на ступінь впливу яких 

важко вплинути. Вплив цих факторів можна зменшити шляхом проведення 

відповідних заходів. Роз’яснювальні роботи за технологією виробництва робіт в 

охоронних зонах трубопроводів, активна взаємодія з правоохоронними органами, 

вибір оптимального варіанту прокладки лінії зв’язку (наприклад, прокладка 

кабелю в окремій траншеї, на опорах) [12]. 

Метою використання алгоритмів первинної комутації є найбільш повно 

реалізувати можливості мережевої топології в плані надійності доставки 

інформації від відправника до одержувача. Алгоритми первинної комутації 

забезпечують організацію підмножини шляхів доставки інформації від 

відправника до одержувача зі всієї безліч можливих шляхів, що надаються 

мережевій топології. Дана підмножина шляхів забезпечує максимальну серед всіх 

можливих підмножин надійність інформаційного обміну. Шляхи розглянутої 

підмножини забезпечують взаємне резервування при відмові шляху, що 

використовується в даний момент часу для інформаційного обміну, відбувається 

перемикання інформаційного потоку на резервний шлях. Резервування 

здійснюється наданням обхідних шляхів, організованих по незалежним 

географічним трасах, або заміною на мережевий канал, організовувані в тих же 

лініях зв’язку. 

Способи резервування розрізняють за такими ознаками: 

 по виконанню резервування (ручне або автоматичне); 

 по використанню резерву (з закріпленим резервом або зі спільним 

використанням резерву); 

 за місцем резервування (по ділянках з’єднання або по його кінцях); 

 за типом і за рівнем резервування мережевого елемента (модуль апаратури, 

мережевий тракт, кабель та ін.)  
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1.2 Дослідження методів і засобів реконфігурації локальних мереж 

 

В рамках багатьох сучасних галузей розроблено, впроваджено і 

експлуатується велика кількість комп’ютерних систем, що, в свою чергу, дозволяє 

проаналізувати результати їх функціонування і відокремити певні переваги та 

недоліки. Існує неминучій компроміс між кількістю функцій відповідних 

комп’ютерних систем, їх універсалізацією і реаліями при реалізації конкретних 

комп’ютерних мереж. Даний компроміс повинен бути шляхом до вирішення 

технічного протиріччя між тенденцією збільшення топологічної складності 

комп’ютерних мереж розподілених комп’ютерних систем, підвищенням кількості 

інформації, що передається, та вимог до оперативності обміну інформацією в 

комп’ютерних системах і відсутністю науково обґрунтованого концептуального 

підходу до синтезу та реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж, 

орієнтованого на ефективне виконання прикладних задач.  

Крім того, в Україні не розроблено єдиний комплексний підхід до синтезу і 

реконфігурації архітектур комп’ютерних мереж, тому, вважаючи на 

вищенаведене, є необхідною розробкою єдиної методологічної основи з 

урахуванням особливостей та специфіки комп’ютерних мереж.  

Організації які потребують якісного з'єднання і відмінну працездатність 

своєї мережі використовують професійне обладнання. Прикладом може служити 

продукція компанії Cisco. Вартість обладнання для мереж даної компанії в рази 

дорожче бюджетних домашніх рішень. Устаткування компанії Cisco давно 

визнано одним з кращих в сфері мережевих технологій. Завдяки гнучкості 

налаштувань, прекрасної продуктивності і безпеки всі пристрої даного виробника 

заслужили довіру користувачів у всьому світі. Серед інших особливо хотілося б 

виділити комутатори, які дозволяють вирішити різні завдання, при умові якщо 

виконана правильна конфігурація обладнання Cisco. 

Комутатор виконує важливу функцію - фізичне об'єднання комп'ютерів в 

єдину мережу. Комутатори не можуть існувати окремо і є складовою єдиної 

системи. Щоб трафік правильно розподілявся всередині локальної мережі, 
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потрібна грамотна настройка.  

У сучасному світі всі процеси відбуваються на великих швидкостях. Тому 

багато користувачів мобільні, і вибирають представлення даних за допомогою 

візуалізації. Розташування програми не грає ролі, комутатори гарантують 

високоякісне обслуговування всіх учасників мережі. 

У мережевих технологіях дуже важливий швидкий і стабільний доступ до 

ресурсу незалежно від локалізації та часу доби. Комутатори Cisco мають високу 

пропускну здатність, робота повністю автоматизована, прекрасна швидкість 

розгортання, а час робочого процесу максимально можливий. Всі ці умови 

дозволяють досягти найкращої швидкості функціонування мережі. Обладнання 

компанії Cisco керуються їх власною операційною системою, що в рази підвищує 

не тільки його керованість і параметри налаштування, а й забезпечує підвищену 

безпеку від взлому з боку і доступу до даних компанії. Системи захисту і 

аварійного спрацювання дозволяють обладнанню відновити останні дані, що 

передаються і тим самим підстрахувати компанію від втрати цінної інформації. 

Серед інших переваг комутаторів Cisco є цілий ряд інформаційно-

технологічних опцій: енергозберігаючі конструкції, довгий термін експлуатації, 

вдосконалені сервіси передачі відео і віртуалізації. 

Правильно обрані комутатори показують відмінні показники і працюють 

стабільно багато років. Однак навіть при якісному обладнанні необхідно доручити 

настройку відповідним спеціалістам, щоб мережа працювала належним чином [2]. 

 Існує два засоби конфігурації мережевого обладнання це конфігурація за 

допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) та графічного інтерфейсу 

користувача (GUI). Наступний розділ присвячений порівнянню цих двох засобів 

конфігурації, виявлення їх недоліків так переваг. 

 

1.3 Оцінка та порівняння графічного інтерфейсу і командного рядка з 

метою конфігурації мережевого обладнання. Визначення переваг та недоліків. 

 

CLI або інтерфейс командного рядка - це текстовий інтерфейс, який 
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використовується для взаємодії з програмним забезпеченням та операційною 

системою, вводячи команди в інтерфейс і отримуючи відповідь таким же чином. 

Command Line Interface(CLI) надаються більшістю операційних систем за 

замовчуванням, а дві найпопулярніші - DOS (для Windows) та bash shell (для 

Linux та OS X). Приклад виводу інформації в інтерфейсі командного рядка 

зображений на рисунку 1.1 

 

 

Рисунок 1.1 – Приклад інтерфейсу командного рядка 

 

Graphical User Interface(GUI) або графічний інтерфейс користувача - це 

візуальний інтерфейс, який пропонує використання графічних зображень, 

включаючи вікна, піктограми та меню. Курсор миші - це найпоширеніший спосіб 

навігації по графічному інтерфейсу, хоча також іноді використовується 

клавіатура. 
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Рисунок 1.2 – Приклад графічного інтерфейсу 

Переваги та недоліки CLI та GUI: 

1. Простота використання 

Через візуальну презентацію більшість звичайних користувачів можуть 

навчитися та використовувати GUI набагато швидше та простіше, ніж CLI, що 

вимагає більш високого ступеня запам'ятовування та навиків. 

Наприклад, графічні інтерфейси надають користувачеві негайний візуальний 

зворотний зв’язок у більшості випадків, тоді як у випадку CLI часто немає 

очевидних відгуків. 

2. Функціональність 

Графічний інтерфейс не має такого рівня функціональності та 

деталізованого управління, як інтерфейс командного рядка. Таким чином, CLI 

забезпечує більшу гнучкість використання. З його допомогою можна легко 

робити речі, які важко або навіть неможливо зробити з графічним інтерфейсом. 

3. Швидкість 

GUI повинен використовувати додаткові системні ресурси для 

завантаження графічної частини, таким чином це займе більше часу, ніж 

використання командного рядка. 

4. Багатозадачність.  

Хоча багато CLI забезпечують використання декількох вікон, але графічний 

інтерфейс, як правило, має більш високу здатність керувати кількома завданнями 

одночасно легко. 

5. Сценарій та автоматизація 

З CLI користувачі мають весь контроль над файловою системою та 

операційною системою, а завдання стають простими. Також можна створити 

скрипт, який буде містить кілька командних рядків, і він зробить роботу за 

користувача. 

Хоча графічний інтерфейс може створювати ярлики, вони не підтримують 

сценаріїв або автоматизацію. Для звичайних завдань користувач повинен 

повторити кожну дію в графічному інтерфейсі вручну. 
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Тому дуже важко сказати який саме інструмент набагато кращий за інший, 

але в залежності саме від початкових потреб для вирішення певної задачі  

користувач сам приймає рішення щодо того який саме інструмент 

використовувати. Один інструмент може бути кращим для цієї ситуації, але інший 

може бути найкращим інструментом для іншого випадку [9]. 

Наступна таблиця ілюструє, який інтерфейс має перевагу в певних 

категоріях і чому з великим акцентом на командні файли та маніпуляції. 

Таблиця 1.1 - Порівняння CLI та GUI за категоріями 

Категорія CLI GUI 

Легкість Через більш високу ступінь 

запам'ятовування та 

ознайомлення, необхідних 

для роботи та навігації, для 

нових користувачів  керувати 

інтерфейсом командного 

рядка значно складніше, ніж 

GUI. 

Оскільки графічний інтерфейс є 

візуально інтуїтивним, користувачі, 

як правило, навчаються 

користуватися графічним 

інтерфейсом швидше, ніж CLI. 

Контроль Користувачі мають хороший 

контроль над файловою та 

операційною системами в 

інтерфейсі командного рядка. 

Однак для звичайних 

користувачів це не так 

зручно, як GUI. 

GUI пропонує багато доступу до 

файлів, функцій програмного 

забезпечення та операційної системи 

в цілому. Будучи більш зручним для 

користувачів, ніж командний рядок, 

особливо для нових або початківців 

користувачів, графічний інтерфейс 

використовується більшістю 

користувачів. 

Багатозадач

ність 

Хоча багато середовищ 

командного рядка здатні до 

багатозадачності, вони не 

пропонують однакової 

легкості та можливості 

перегляду кількох речей 

одночасно на одному екрані. 

Користувачі GUI мають вікна, які 

дозволяють користувачеві 

одночасно переглядати, 

контролювати, маніпулювати та 

перемикати декілька програм та 

папок. 
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Продовження таблиці 1.1 - Порівняння CLI та GUI за категоріями 

 

Категорія CLI GUI 

 

Швидкість 

Користувачам командного 

рядка потрібно лише 

використовувати клавіатуру 

для навігації по інтерфейсу, 

що часто призводить до 

більш швидкої роботи. 

Хоча сучасні графічні інтерфейси 

швидкі та ефективні, їм потрібна 

миша, тому для введення потрібно 

перенести руку від миші до 

клавіатури. Для багатьох 

користувачів зняття руки з 

клавіатури для переміщення 

вказівника миші відбувається 

повільніше, ніж використання CLI, 

для якого потрібна лише клавіатура. 
   

Ресурси Комп'ютер,який 

використовує лише 

командний рядок, забирає 

набагато менше системних 

ресурсів комп'ютера, ніж 

графічний інтерфейс. 

GUI вимагає більше системних 

ресурсів через елементи, які 

потребують завантаження, такі як 

значки та шрифти. Відео, миша та 

інші драйвери потрібно 

завантажувати, використовуючи 

додаткові системні ресурси. 

Сценарій та 

автоматиза

ція 

Інтерфейс командного рядка 

вимагає, щоб користувачі вже 

знали сценарії команд та 

синтаксис, що ускладнює 

створення нових сценаріїв 

новим або початківцям. 

Створення скриптів за допомогою 

графічного інтерфейсу стало 

набагато простішим за допомогою 

програмного забезпечення 

програмного забезпечення, яке 

дозволяє користувачам писати 

сценарії, не знаючи всіх команд та 

синтаксису. Програмне забезпечення 

для програмування надає посібники 

та поради щодо кодування 

конкретних функцій, а також 

параметри попереднього перегляду, 

щоб побачити, як працює сценарій. 

Віддалений 

доступ 

Під час доступу до іншого 

комп’ютера або пристрою 

через мережу користувач 

може керувати пристроєм або 

його файлами за допомогою 

інтерфейсу командного 

рядка.  

Віддалений доступ до іншого 

комп’ютера чи сервера можливий у 

графічному інтерфейсі та легко 

орієнтуватися з невеликим досвідом. 

ІТ-фахівці часто використовують 

графічний інтерфейс для віддаленого 

доступу, включаючи управління 

серверами та комп'ютерами 

користувачів. 
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CLI і GUI мають свої переваги та недоліки, і вони підходять в залежності 

від потреб і користування користувачів. Графічний інтерфейс користувача 

забезпечує більш високу ступінь багатозадачності та більшу ефективність, але 

інтерфейс командної строки пропонує більше контролю, точності та повторення. 

Загалом, графічний інтерфейс сьогодні використовується більшою 

частиною користувачів, ніж командний рядок. Спеціалізовані та вузькопрофільні 

спеціалісти можуть схилятися до використання CLI для ефективності та 

швидкості, але графічний інтерфейс є більш зручним та зручним для більшості 

користувачів.  

Але якщо брати до уваги тільки конфігурацію мережевого обладнання, то 

більшість звичайних користувачів використовують саме графічний інтерфейс, 

наприклад, для налаштування нового домашнього роутеру при підключенні до 

інтернет-провайдера не потрібно мати великий багаж знань, де можливостей 

графічного інтерфейсу буде цілком достатньо для повноцінної конфігурації. Але 

для конфігурації або реконфігурації складного мережевого обладнання, котре 

буде використовуватись або вже використовується в мережі підприємства 

зазвичай використовується інтерфейс командного рядка, і налаштовують 

обладнання не звичайні користувачі, а вузькопрофільні спеціалісти.  А при 

першому завантаженню  обладнання графічний інтерфейс користувача потрібно 

спочатку увімкнути за допомогою командного рядка, тому що  за замовчуванням 

в налаштуваннях він взагалі вимкнутий, але в таких умовах насправді наявність 

графічного інтерфейса не обов’язкова, тому не на всьому обладнанні він 

підтримується. 

 

1.4 Визначення вимог до розробки додатку моделі візуалізації 

реконфігурації комп’ютерної локальної мережі малого бізнесу за 

особливостями використання обладнання Cisco 

 

На основі проведеного дослідження предметної області та проблеми 

реконфігурації локальної комп’ютеної мережі.  
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Отже, незважаючи на різноманіття зарубіжних і національних підходів до 

вирішення проблеми забезпечення вимог з оперативності процесу обміну 

інформацією в комп’ютерних систем і мережах, аналіз існуючих підходів показує, 

що на сьогодні не повною мірою вирішено низку актуальних питань, пов’язаних з 

важливими теоретичними аспектами й практичною реалізацією забезпечення 

вимог з оперативності процесу обміну інформацією. Таким чином, зараз має місце 

така суперечність: одночасно з істотним підвищенням вимог до оперативності 

передачі інформації, необхідної для функціонування комп’ютерних мереж, 

швидкого прийняття і доведення до виконавців рішень, відбувається збільшення 

обсягів інформації, яка передається і оброблюється, внаслідок чого якісно і 

кількісно змінюються структура і характер інформаційних потоків, але зміни не 

враховуються існуючими моделями та методами, які використовуються в 

сучасних комп’ютерних мережах, що призводить до суперечності між 

нестабільними значеннями часових параметрів процесів обміну і обробки 

інформації, котрі викликані варіаціями структури потоків, з одного боку, і 

жорсткими вимогами до оперативності процесів обміну і обробки інформації, з 

іншого боку.  

Подолати цю суперечність можна шляхом вирішення актуальної науково-

прикладної проблеми забезпечення вимог з оперативності процесу обміну 

інформацією в комп’ютерних систем на основі розробки програмного 

забезпечення синтезу нових і реконфігурації існуючих архітектур комп’ютерних 

систем і мереж на основі обладнання компанії Cisco. 

У зв’язку з цим було прийнате рішення Розробити зручний у використанні 

додаток для візуалізації процесу реконфіигурації локальної мережі на базі 

мережевого обладнання компанії Cisco, а саме: комутатору та маршрутизатору. 

Однією с функцій якої буде підключення до реального обладнання через 

віддалений доступ за допомогою протоколу дистанційного керування з 

шифруванням трафіку SSH. Додаток повинен містити в собі список команд для 

налаштування та робоче вікно для проведення конфігурації мережевого 

обладнання. 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ІЗ 

РЕКОНФІГУРАЦІЄЮ МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

2.1 Дослідження  проблем стандартизації локальної ком’ютерної мереж 

 

Для проведення реконфігурації комп’ютерної мережі необхідно розуміти як 

саме мережеве обладнання пов’язане один з одним та в якій послідовності воно 

підключене, саме топологія комп’ютерної мережі дає змогу це зрозуміти. Однією 

з важливих характеристик комп'ютерної мережі є її топологія, яка характеризує 

усереднену геометричну схему розташування котрої входять до складу мережі 

комп'ютерів, вузлів комутації і каналів зв'язку. Сьогодні, коли географічні рамки 

мереж масштабуються, щоб з'єднати користувачів з різних міст і країн, системи 

перетворюються в глобальну обчислювальну мережу, а кількість комп'ютерів в 

мережі вже може варіюватися від десятка до декількох тисяч. При виборі 

топології локальної мережі враховується безліч критеріїв, як технічних, так і 

фінансових [4]. 

Зміни топології можуть відігравати важливу роль в процесі налаштуванні 

кожної функціональної області локальної мережі. У простій мережі з декількох 

комп'ютерів чітко видно, як з'єднані між собою різні компоненти. Чим більше 

розростається мережа, тим складніше стає відстежування місця розташування 

кожного компонента і його зв'язку з мережею. В дротовій мережі для 

підключення до всіх вузлів використовується безліч кабелів і мережевих 

пристроїв. Схема допомагає зрозуміти, яким чином пристрої у великій мережі 

пов'язані між собою. 

При монтажі мережі складається схема фізичної топології, на якій вказано 

положення кожного вузла і спосіб його підключення до мережі. Крім того, там 

відзначені всі дроти і мережеві пристрої, що з'єднують хости. Така схема 

використовує символи або значки для представлення різних пристроїв і каналів, з 

яких складається мережа. Топологія мережі вказує не тільки на фізичне 

розташування комп'ютерів, як часто вважають, але, і на характер зв'язків між 
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ними, особливості поширення інформації, сигналів по мережі. Саме характер 

зв'язків визначає ступінь відмовостійкості і продуктивності мережі, необхідний 

рівень мережевої апаратури, найбільш придатний метод керування обміном, 

можливі типи середовищ передачі (каналів зв'язку), допустимий розмір мережі і 

багато іншого [5]. 

Розрізняють фізичну і логічну топологію. Логічна і фізична топології 

мережі незалежні один від одного. Фізична топологія - це геометрія побудови 

мережі, а логічна топологія визначає напрямки потоків даних між вузлами 

конкретної мережі і способи передачі даних між цими вузлами. 

 

 

Рисунок 2.1 - Фізична топологія 

 

Документування фізичних з'єднань і пристроїв в мережі надасть 

інформацію, необхідну при підключенні нових пристроїв або виявленні 

несправностей з підключенням. Однак для пошуку і усунення несправностей в 

мережі потрібно інша інформація. Її не можна отримати безпосередньо з 

фізичного представлення мережі. Імена пристроїв, IP-адресація, відомості про 

конфігурацію і мережеві позначення - це логічні елементи інформації, які можуть 

змінюватися частіше, ніж фізичні підключення. 
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Рисунок 2.2 - Логічна топологія  

 

Існує три основні фізичні топології комп’ютерної мережи, про які і буде у 

подальшому йти мова: Топологія шини, кільцева топологія та топологія «Зірка». 

 

2.1.1 Оцінка ефективності використання топології шини в сучасних LAN 
 

У топології шини є основний кабель, і всі пристрої підключені до цього 

основного кабелю за допомогою крапельних ліній використовується пристрій під 

назвою tap, який з'єднує лінію до основного кабелю. Оскільки всі дані 

передаються по головному кабелю, існує обмеження ліній випаду та відстань, яку 

може мати головний кабель. 

 

Рисунок 2.3 - Топологія загальної шини 
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Особливості топології шини: 

 Дані передаються лише в одному напрямку. 

 Кожен пристрій підключено до одного кабелю. 

Переваги топології шини: 

 Зменшення витрат на обслуговування мережі. 

 Використовується в невеликих мережах. 

 Здатність до масштабування мережі 

 В результаті виникнення проблем з основним кабелем виходить з ладу 

повністю вся мережа. 

 Зі збільшенням мережевого трафіку та кількості вузлів знижується загальна 

продуктивність мережі. 

 Кабель має обмежену довжину. 

Топологія шини значно повільніша, ніж кільцева топологія. 

2.1.2 Оцінка ефективності застосування топології «кільце» для побудови 

реконфігурованих мереж 
 

Цю топологію також називають кільцевою топологією, оскільки вона 

утворює кільце, так як кожен комп'ютер підключений до іншого комп'ютера, а 

останній підключений до першого. Рівно два сусіди для кожного пристрою. 

 

 

Рисунок 2.4 - Топологія кільце 
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Особливості кільцевої топології: 

 Ряд ретрансляторів використовується для топології кільця з великою 

кількістю вузлів, тому що якщо будь-який вузол надсилає деякі дані до 

останнього вузла в кільцевій топології зі 100 вузлами, то для переходу до 

100-го вузла дані повинні пройти через 99 вузлів. . Отже, для запобігання у 

мережі використовуються ретранслятори втрати даних. 

 Передача є односпрямованою, але її можна зробити двонаправленою, 

маючи 2 з'єднання між кожним мережевим вузлом, вона називається 

подвійною кільцевою топологією. 

 У подвійній кільцевій топології утворюються дві кільцеві мережі, і потік 

даних йде в зворотному напрямку. Крім того, якщо одне кільце виходить з 

ладу, друге кільце може діяти як резервне копіювання, щоб підтримувати 

мережу. 

 Дані передаються послідовно, побітово. Передані дані повинні проходити 

через кожен вузол мережі, аж до вузла призначення. 

Переваги кільцевої топології: 

 На передавальну мережу не впливає велика кількість трафіку або додавання 

більшої кількості вузлів, оскільки лише вузли, що мають токен, можуть 

передавати дані. 

 Економічна вигода 

 Здатність до масштабування мережі 

Недоліки кільцевої топології: 

 Проведення усунення несправностей є проблематичним в топології кільця. 

 Додавання або видалення комп'ютерів порушує діяльність мережі. 

 Вихід з ладу одного комп’ютера впливає на всю мережу. 

Як правило, в чистому вигляді топологія "кільце" не застосовується через свою 

ненадійність, тому на практиці застосовуються різні модифікації кільцевої 

топології. 



22 
 

2.1.3 Особливості використання топології типу «зірка» 
 

У цій топології всі комп'ютери підключаються до одного концентратора за 

допомогою кабелю. Цей концентратор є центральним вузлом, а всі інші вузли 

з'єднані з центральним вузлом. 

 

 

Рисунок 2.5 - Топологія типу «зірка» 

 

Особливості Топології типу «зірка»: 

 Кожен вузол має власне виділене з'єднання з концентратором. 

 Концентратор працює як повторювач потоку даних. 

 Можна використовувати з витою парою, оптичним волокном або 

коаксіальним кабелем. 

Переваги топології «зірка»: 

 Швидка продуктивність з малою кількістю вузлів і низьким трафіком 

мережі. 

 Центральним вузлом можна легко керувати. 

 Легке усунення несправностей. 

 Легке налаштування та реконфігурація. 

 При виході з ладу одного з вузлів, решта вузлів можуть працювати 

безперебійно. 
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Недоліки зіркової топології: 

 Вартість монтажу висока. 

 Дорогиа у використанні. 

 Якщо концентратор виходить з ладу, то вся мережа зупиняється, оскільки 

всі вузли залежать від центрального вузла. 

 Продуктивність базується на концентраторі, тобто вона залежить від 

потужності центрального вузла. 

2.2 Дослідження впровадження складових моделі OSI і стеку протоколів 

TCP/IP в побудову LAN 
 

Для того, щоб проводити реконфігурації комп'ютерної мережі слід 

розуміти, що взягалі відбувається з даними на кожному рівні еталоної модели OSI 

та які мережеві протоколи використовуються згідно стеку протоколів TCP/IP. 

Модель OSI заснована на розробці Міжнародної організації зі стандартизації 

(International Organization for Standardization, ISO) і є першим кроком до 

міжнародної стандартизації протоколів, використовуваних на різних рівнях. 

Називається ця структура еталонною моделлю взаємодії відкритих систем ISO, 

оскільки вона пов'язує відкриті системи, тобто системи, відкриті для зв'язку з 

іншими системами.  

Модель OSI має сім рівнів. Принцип, який був застосований для досягнення 

семи рівнів, полягає в наступному: 

 Рівень повинен бути створений там, де є потреба у іншому рівенф 

абстракції. 

 Кожен рівень повинен виконувати чітко визначену функцію. 

 Функцію кожного рівня слід вибирати з урахуванням визначення 

стандартизованих на міжнародному рівні протоколів. 

 Межі рівня повинні бути обрані, щоб мінімізувати потік інформації через 

інтерфейси. 
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 Кількість рівнів повинно бути достатньо великим, щоб різні функції не 

могли бути об'єднані в одному рівні через необхідності, і досить маленьким, 

щоб архітектура не стала широко поширеною. 

Тепер розглянемо кожен рівень моделі, починаючи з нижнього рівня. Слід 

зауважити, що сама модель OSI не є мережевою архітектурою, оскільки вона не 

визначає точні служби і протоколи, які будуть використовуватися на кожному 

рівні. Модель OSI просто описує, що повинен робити кожен рівень [6]. 

 

 

Рисунок 2.5 - Модель OSI 

 

Фізичний рівень  

Фізичний рівень пов'язаний з передачею необроблених бітів по каналу 

зв'язку. Проблеми проектування пов'язані з тим, щоб коли одна сторона 

відправляла 1 біт, вона приймалася іншою стороною як 1 біт, а не як 0 біт. Типові 

питання які піднімаються на фізичному рівні: скільки вольт слід використовувати 
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для подання 1, а скільки для 0? Чи може виконуватися передача одночасно в обох 

напрямках, як встановлюється початкове з'єднання і як воно розривається, коли 

обидві сторони завершені, і скільки контактів має мережевий роз'єм і для чого 

використовується кожен контакт. Проблеми проектування тут в основному 

стосуються механічних, електричних і процедурних інтерфейсів, а також фізичне 

середовище передачі, яка знаходиться нижче фізичного рівня. 

Фізичний рівень визначає електричні, процедурні та функціональні 

специфікації для середовища передачі даних, в тому числі стандартні роз'єми, 

схеми розташування висновків і призначення контактів, рівні напруги, 

синхронізацію змін напруги, кодування сигналу в середовищі, метод модуляції 

світлових сигналів і правила активізації та деактивізації фізичної середовища 

передачі 

Канальний рівень 

Канальний рівень забезпечує надійну передачу даних по фізичному каналу. 

Він задає правила, що визначають, як саме пристрій може переслати дані в 

певному середовищі передачі. Протоколи канального рівня також задають формат 

заголовків і кінцевиків другого рівня, які дозволяють успішно передавати дані 

пристроїв в якому-небудь середовищі. 

Мережевий рівень 

Мережевий рівень пов'язаний з управлінням роботою підмережі. Ключове 

питання проектування - визначення того, як пакети маршрутизируются від 

джерела до місця призначення. Маршрути можуть грунтуватися на статичних 

таблицях, які «підключені до мережі і рідко змінюються». Вони можуть бути 

дуже динамічними, обумовленими як нові для кожного пакета, щоб відображати 

поточне навантаження на мережу. Якщо в підмережі одночасно присутні два або 

більше пакета, вони будуть заважати один одному, утворюючи вузькі місця. 

Контроль такого перевантаження також належить мережевого рівня. Коли пакет 

повинен переміщатися з однієї мережі в іншу, щоб дістатися до місця 

призначення, може виникнути багато проблем. Адресація, яка використовується 

іншою мережею, може відрізнятися від першої. Другий може взагалі не прийняти 
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пакет, тому що він занадто великий. Протоколи можуть відрізнятися і так далі. 

Саме мережевий рівень повинен подолати всі ці проблеми, щоб дозволити 

гетерогенної мережі бути взаємозалежної.  

Мережевий рівень є комплексним рівнем, що забезпечує вибір маршруту і 

з'єднання між собою двох робочих станцій, які можуть бути розташовані в 

географічно віддалених один від одного мережах. Він вирішує три основні 

завдання: логічна адресація, маршрутизація (перенаправлення пакетів) і 

визначення маршрутів у мережі. Концепція маршрутизації визначає, як саме 

спеціалізовані пристрої, зазвичай це маршрутизатори, перенаправляють пакети до 

кінцевого одержувача. Логічна адресація вказує, як саме повинен бути 

сформований адресу пристрою в мережі і як таку адресу буде використовуватися 

в маршрутизації. Механізм визначення маршрутів вказує, як саме протоколи 

маршрутизації здатні з'ясувати абсолютно всі маршрути в мережі і як вибрати 

найкращий з них. 

Транспортний рівень 

Транспортний рівень сегментує дані передавальної станції і знову збирає їх 

в єдине ціле на приймаючій стороні. Протоколи цього рівня надають безліч 

служб. Рівні 5-7 моделі OSI сфокусовані на проблемах додатків, а четвертий 

рівень пов'язаний з проблемами доставки даних дистанційного комп'ютера, 

наприклад, з корекцією помилок і контролем потоку даних. 

Сеансовий рівень 

Як зрозуміло з назви, сеансовий рівень встановлює сеанси зв'язку між двома 

робочими станціями, управляє ними і розриває їх. Він також синхронізує діалог 

між рівнями уявлення двох систем і управляє двонаправленим обміном даними 

так, що додатки верхніх рівнів повідомляються про отримання деякого 

завершеного набору повідомлень. Цей рівень передає рівню представлення даних 

безперервний потік даних. 

Рівень представлення 

Рівень представлення перетворює дані в один з численних існуючих 

форматів, який підтримується обома системами і відповідає за узгодження 
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формату передачі даних, наприклад, буде це текст в кодуванні ASCII, або 

бінарний файл, або формат BCD, або зображення JPEG. Шифрування інформації 

відноситься до даного рівня і є його службою. 

Прикладний рівень 

Прикладний рівень містить набір популярних протоколів, необхідних 

користувач. Одним з найбільш поширених є протокол передачі гіпертексту HTTP 

(Hyper Text Transfer Protocol), який становить основу технології Всесвітньої 

павутини. Коли браузер запитує веб-сторінку, він передає її ім'я і розраховує на 

те, що сервер, на якому розташована сторінка, буде використовувати HTTP. 

Сервер у відповідь відсилає сторінку. Інші прикладні протоколи 

використовуються для передачі файлів, електронної пошти, мережевих розсилок. 

У моделей OSI і TCP є багато спільних рис. Обидві моделі засновані на 

концепції стека незалежних протоколів. Функціональність рівнів також багато в 

чому схожа [7]. 

Наприклад, в обох моделях рівні, починаючи з транспортного і вище, надають 

наскрізну, не залежну від мережі транспортну службу для процесів, що бажають 

обмінюватися інформацією. Ці рівні утворюють постачальника транспорту. 

Також в кожної моделі рівні вище транспортного є прикладними споживачами 

транспортних сервісів. Незважаючи на цю фундаментальну схожість, у цих 

моделей є і ряд відмінностей. 

В даному розділі буде розглянуто ключові відмінності.  

Для моделі OSI центральними є три концепції. 

а) Служби. 

б) Інтерфейси. 

в) Протоколи. 

Ймовірно, найбільшим внеском моделі OSI стало явне поділ цих трьох 

концепцій. Кожен рівень надає деякі сервіси для розташованого вище рівня. 

Сервіс визначає, що саме робить рівень, але не те, як він це робить і яким чином 

об'єкти, розташовані вище, отримують доступ до даного рівня. Інтерфейс рівня 

визначає спосіб доступу до рівня для розташованих вище процесів. Він описує 
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параметри і очікуваний результат. Для виконання поставленої йому завдання він 

може використовувати будь-які протоколи. Крім того, рівень може змінювати 

протоколи, не зачіпаючи роботу додатків більш високих рівнів. 

Ці ідеї дуже добре відповідають сучасним ідеям об'єктно-орієнтированного 

програмування. Рівень може бути представлений у вигляді об'єкта, володіє 

набором методів (операцій), до яких може звертатися зовнішній процес. 

Семантика цих методів визначає набір служб, що надаються об'єктом. Параметри 

і результати методів утворюють інтерфейс об'єкта. Внутрішній пристрій об'єкта 

можна порівняти з протоколом рівня. За межами об'єкта воно нікого не цікавить і 

нікому не видно. Спочатку в моделі не було чіткого поділу між службами, 

інтерфейсом і протоколами, хоча і проводилися спроби змінити це, щоб зробити її 

більше схожою на модель OSI. Так, наприклад, єдиними справжніми сервісами, 

наданими міжмережевим рівнем, є SEND IP PACKET (послати IP- пакет) і 

RECEIVE IP PACKET (отримати IP-пакет). 

В результаті в моделі OSI протоколи приховані краще, ніж в моделі TCP / 

IP, і при зміні технології вони можуть бути відносно легко замінені. Можливість 

проводити подібні зміни, не зачіпаючи інші рівні, є однією з головних цілей 

багаторівневих протоколів [9]. 

Еталонна модель OSI була розроблена перш, ніж були винайдені протоколи 

для неї. Така послідовність подій означала, що ця модель не була налаштована на 

якийсь конкретний набір протоколів, що робило її універсальною. Зворотною 

стороною такого порядку дій було те, що у розробників було мало досвіду в даній 

області і не було чіткого уявлення про те, які функції повинен виконувати кожен 

рівень. Наприклад, рівень передачі даних спочатку працював тільки в мережах з 

передачі від вузла до вузла. З появою широкомовних мереж в модель треба було 

ввести новий підрівень. Надалі, коли на базі моделі OSI почали будувати реальні 

мережі з використанням існуючих протоколів, виявилося, що вони не 

відповідають необхідним специфікаціям служб. Тому в модель довелося добавить 

підрівні для усунення невідповідності. Нарешті, спочатку очікувалося, що в 

кожній країні буде одна мережа, керована урядом і використовує протоколи OSI, 
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тому ніхто і не думав про об'єднання різних мереж. У дійсності все виявилося не 

так. 

 

Рисунок 2.6 - Порівняння моделі OSI та TCP/IP 

 

Якщо поглянути на ці дві моделі ближче, то, перш за все, зверне на себе 

увагу відмінність в кількості рівнів: в моделі OSI сім рівнів, в моделі TCP/IP - 

чотири. В обох моделях є мережевий, транспортний і прикладної рівні, а інші 

рівні різні. 

Ще одна відмінність між моделями лежить в сфері можливості використання 

зв'язку на основі сполук і зв'язку без встановлення з'єднання. Модель OSI на 

мережевому рівні підтримує обидва типи зв'язку, а на транспортному рівні – 

тільки зв'язок на основі сполук (оскільки транспортні служби є видимими для 

користувача). У моделі TCP/IP на мережевому рівні є тільки один режим зв'язку 

без встановлення з'єднання, але на транспортному рівні вона підтримує обидва 

режиму, надаючи користувачам вибір. Цей вибір особливо важливий для простих 

протоколів запит-відповідь. На рисунку 2.7 зображений стек протоколів у 

відповідності до певного рівня моделі. 
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Рисунок 2.7 - Стек протоколів TCP/IP 

2.3 Дослідження особливостей налаштування мережевого комутатора 

Cisco 

 

В першу чергу потрібно зрозуміти, що таке мережевий комутатор та для чого 

він використовуються. Комутатор – це мережеве обладнання другого або 

канального рівня моделі OSI, використовується для об’єднання комп’ютерів між 

собою та створення локальної мережі з цих самих комп’ютерів. Комутатор 

забезпечує обмін даними між комп’ютерами локальної мережі, в залежності від 

таблиці комутації, в якій вказано MAC-адреса та номер інтерфейсу в який 

підключений комп’ютер з відповідною фізичною адресою. 

Мережевий комутатор - це апаратний пристрій, який спрямовує вхідні дані з 

декількох портів вводу на певний вихідний порт, який буде переносити їх до 

призначення. Це невеликий пристрій, який передає пакети даних між декількома 

мережевими пристроями, такими як комп'ютери, маршрутизатори, сервери чи 

інші комутатори. 

У локальній мережі (LAN) за допомогою Ethernet мережевий комутатор 

визначає, куди надсилати кожен кадр вхідного повідомлення, дивлячись на 

фізичну адресу пристрою, також відома як адреса управління доступом до 

інформації та MAC-адреса. Комутатори підтримують таблиці комутації, які 

відповідають кожній MAC-адресі до порту, до якого підключене обладнання з 

відповідною MAC-адресою.Мережевий комутатор працює на канальному рівні, 
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який називається рівень 2 моделі OSI. 

Мережеві пристрої можуть бути розділені певним рівнем, на якому вони 

працюють, визначеним моделлю OSI. Модель OSI концептуалізує мережі, що 

розділяють протоколи за рівнями. Контроль зазвичай передається від одного рівня 

до іншого. Деякі рівні включають: 

Перший рівень або фізичний рівень або нижче, який може передавати дані, 

але не може керувати трафіком, що проходить через нього. Прикладом можуть 

бути концентратори або кабелі Ethernet. 

Другий рівень або рівень зв'язку даних, який використовує апаратні адреси 

для отримання та пересилання даних. Мережевий комутатор - приклад того, який 

тип пристрою знаходиться на другому рівні. 

Третій рівень або мережевий рівень, який виконує аналогічні функції 

маршрутизатора, а також підтримує різні види фізичних мереж на різних портах. 

Приклади включають маршрутизатори або комутатори 3 рівня. 

Комутатори, фізичні та віртуальні, складають переважну більшість 

мережевих пристроїв у сучасних мережах передачі даних. Вони забезпечують 

дротове підключення до настільних комп'ютерів, бездротових точок доступу, 

промислового обладнання та деяких пристроїв Інтернету речей (IoT), таких як 

системи введення карт. Ці пристрої з'єднують між собою комп'ютери, що 

розміщують віртуальні машини (VM) у центрах обробки даних, а також 

спеціалізовані фізичні сервери та велику частину інфраструктури зберігання. 

Вони здійснюють величезну кількість трафіку в мережах провайдерів 

телекомунікацій. 

Мережевий комутатор можна розгорнути наступними способами: 

Комутатори доступу: ці комутатори керують трафіком або надходить у 

мережу, або виходить із неї. Такі пристрої, як комп'ютери та точки доступу, 

підключаються до крайових комутаторів [10]. 

Комутатор агрегації або розподілу: ці комутатори розміщуються в 

додатковому середньому шарі. Крайові вимикачі підключаються до них, і вони 

можуть пересилати трафік від комутатора до комутатора або надсилати його до 
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основних комутаторів. 

 

 

Рисунок 2.8 - Комутатор 

Мережеві комутатори складають основу мережі, що з'єднують або 

агрегаційні, або крайові комутатори, підключають крайні мережі користувачів або 

пристроїв до мереж центрів обробки даних і, як правило, підключають 

корпоративні локальні мережі до маршрутизаторів, які підключають їх до 

Інтернету. 

 

 

Рисунок 2.9 - Роль комутатора та маршрутизатора 
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Якщо фрейм передається на MAC-адресу, невідому інфраструктурі 

комутатора, він передається всім портам домену комутації. Кадри трансляції та 

трансляції також переповнені. Це відоме як переповнення BUM - трансляція, 

невідоме одноадресне та переповнення багатоадресної. Ця можливість 

перетворює комутатор рівня 2 або пристрою рівня зв'язку в моделі OSI. 

Окрім фізичних пристроїв, в мережі існує кілька типів комутаторів: 

Віртуальні комутатори - це лише програмні комутатори, створені всередині 

VM хостинг-середовищ. 

Комутатор маршрутизації з'єднує локальні мережі; окрім виконання 

комутації рівня 2 на основі MAC, він також може виконувати функції 

маршрутизації на OSI мережевого рівня, спрямовуючи трафік на основі адреси 

Інтернет-протоколу (IP) у кожному пакеті. 

Керований комутатор, який дозволяє користувачеві регулювати кожен порт 

на комутаторі, дозволяючи контролювати та змінювати конфігурацію. 

Некерований комутатор, який дозволяє пристроям Ethernet автоматично 

передавати дані, використовуючи автоматичне узгодження, що визначає такі 

параметри, як швидкість передачі даних. Конфігурація виправлена і її неможливо 

редагувати. 

Розумні комутатори, які також називаються частково керованими 

комутаторами, які можна налаштувати так, щоб забезпечити більше контролю над 

передачею даних, але мати більше обмежень порівняно з керованими 

комутаторами. 

Мережеві комутатори можуть бути схожими як на концентратори, так і на 

маршрутизатори; однак вони мають різні функціональні можливості і працюють 

на різних рівнях. Наприклад, простий концентратор у порівнянні з мережевим 

комутатором. Мета концентратора - з'єднати всі вузли в мережі. Оскільки 

концентратор не може керувати даними, що надходять і виходять з нього, як 

мережевий комутатор, виникає безліч колізійних комунікацій. Хаби - це фізичний 

пристрій фізичного рівня, порівняно з мережевим комутатором, який працює на  

канальному рівні на моделі OSI. 
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Маршрутизатор - це пристрій, який з'єднує мережі та маршрутизує трафік 

між ними. Маршрутизатори - це пристрій рівня 3 на моделі OSI і працює з IP-

адресами. IP-адреси маршрутних пакетів через Інтернет. Наприклад, 

маршрутизатор користувача підключить локальну мережу до мережі Інтернет-

провайдерів [2]. 

Налаштування комутатора Cisco виконується на заводі-виробнику. Перед 

підключенням до мережі необхідно задати тільки основні параметри безпеки. 

Елементи, які зазвичай налаштовані на комутаторі локальної мережі, включають 

ім'я хоста, інформацію про IP-адресу управління, паролі і описову інформацію. 

Ім'я хоста комутатора - це налаштоване ім'я пристрою. Аналогічно тому, як 

кожному комп'ютера або принтера призначається ім'я, для мережевого 

обладнання потрібно задати описову назву. 

IP-адреса управління потрібна тільки в тому випадку, якщо налаштовувати 

комутатор і керувати ним планується по внутріполосное з'єднанню в мережі. 

Адреса управління забезпечує доступ до пристрою через клієнти Telnet або SSH. 

На комутаторі необхідно налаштувати ті ж параметри IP-адресації, що і на 

комп'ютері: IP-адреса, маску підмережі і основний шлюз. 

Щоб забезпечити безпеку комутатора Cisco для локальної мережі, 

необхідно налаштувати паролі для кожного способу доступу до командного 

рядка. Як мінімум слід задати паролі для методів віддаленого доступу, таких як 

Telnet, SSH і консольне підключення. Також потрібно призначити пароль для 

привілейованого режиму, в якому можна вносити зміни в конфігурацію. Слід 

зауважити, що протокол Telnet не є захищеним, оскільки при його використанні 

ім'я користувача і пароль передаються відкритим текстом. При використанні SSH 

ім'я користувача і пароль зашифровуються, тому даний метод є більш надійним.  

Базове поетапне налаштування комутатора Cisco буде виглядати наступним 

чином: 

Задання ім'я пристрою 

 hostname «ім'я» 

Забезпечення безпеки доступу до призначеного для користувача режиму ЕХЕС 
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 line console 0 

 password «пароль» 

 login 

Забезпечення безпеки віддаленого доступу по протоколу Telnet або SSH 

 line vty 0 15 

 password «пароль» 

 login 

Забезпечення безпеки привілейованого режиму ЕХЕС. 

 enable secret «пароль» 

Забезпечення безпеки всіх паролів в файлі config 

 service password-encryption 

Створення банеру з правовим повідомленням 

 banner motd «текст» 

Налаштування адміністративного SVI 

 interface vlan 1 

 ip address ip-адрес «маска підмережі» 

 no shutdown 

Збереження конфігурації 

 copy running-config startup-config 

  

2.4 Дослідження налаштування обладнання міжмережевої взаємодії 

маршрутизаторами Cisco 

 

Маршрутизатори Cisco призначаються для реалізації політики, що 

стосується розмежування доступу в мережах пакетної передачі даних, 

перенаправлення трафіку на завантажених ділянках, об'єднання елементів мережі. 

За допомогою використання цих пристроїв, а також створення інтегрованої 

мережі, яка ґрунтується на адаптивних і гнучких технологіях, можна побудувати 

інфраструктуру, стійку до відмов, для успішного бізнесу. 
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Рисунок 2.10 - Роль маршрутизатора в мережі 

Головна функція маршрутизації - максимально оперативне визначення 

найоптимальнішого шляху для передачі між адресатами пакетів. Маршрутизатор 

вибирається, базуючись на певних умовах, і грунтується на інформації про 

алгоритми маршрутизації і топології. 

До групи маршрутизаторів першого покоління відносяться роутери серії 

Cisco 2800. в таких пристроях інтегровані засоби для прискорення шифрування 

забезпечують функціональність брандмауера і системи виявлення вторгнень. За 

допомогою маршрутизаторів першого покоління можна забезпечити можливість 

управляти телефонними з'єднаннями, а також підтримувати функціональність 

голосової пошти. Внутрішні слоти пристрої забезпечують установку сервісних, 

мережевих, інтерфейсних модулів, а також модулів обробки голосу. 

До групи маршрутизаторів другого покоління відноситься серія Cisco 2900. 

У даних пристроях інтегровані мережеві сервіси забезпечують захист на робочих 

місцях високошвидкісного підключення, а також підвищують в організаціях 

якість обслуговування клієнтів. Вони засновують свою діяльність на самих 

передових технологіях [2]. 

Маршрутизатор Cisco мають свої безперечні переваги. Крім створення 

платформи, яка оптимізує надання доступу до засобів зв'язку і додатків роутери 

мають такі переваги: 
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 Максимальне повернення вкладень капіталів при максимальних витратах на 

експлуатацію та утримання. 

 Природна керованість, що дозволяє використовувати інтегрований 

системний підхід. 

 Високий рівень безпеки підключення, сумісність і гнучкість з 

інноваційними технологіями. 

 Застосування мультісерійних рішень, які дозволяють оптимізувати витрати 

на надання сервісів у філіях, а також забезпечення продуктивності, 

надійності і доступності, відповідно до вимог клієнтів. 

Як і для конфігурації комутатора, для настройки вихідних параметрів 

маршрутизатора необхідно виконати завдання: 

Базове поетапне налаштування маршрутизатору Cisco виглядає так само як і для 

комутатору: 

Задання ім'я пристрою 

 hostname «ім'я» 

Забезпечення безпеки доступу до призначеного для користувача режиму ЕХЕС 

 line console 0 

 password «пароль» 

 login 

Забезпечення безпеки віддаленого доступу по протоколу Telnet або SSH 

 line vty 0 15 

 password «пароль» 

 login 

Забезпечення безпеки привілейованого режиму ЕХЕС. 

 enable secret «пароль» 

Забезпечення безпеки всіх паролів в файлі config 

 service password-encryption 

Створення банеру з правовим повідомленням 

 banner motd «текст» 
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Налаштування адміністративного SVI 

 interface vlan 1 

 ip address ip-адрес «маска підмережі» 

 no shutdown 

Збереження конфігурації 

 copy running-config startup-config 

Хоча це і не є обов'язковим, але рекомендується налаштувати опис на 

кожному інтерфейсі, щоб спростити документування мережевої інформації в 

письмовому вигляді. Текст опису може містити не більше 240 символів [11]. У 

виробничих мережах використання опису може бути корисно в процесі пошуку та 

усунення неполадок, так як в ньому надана інформація про тип мережі, до якої 

підключений інтерфейс, а також про наявність в цій мережі додаткових 

маршрутизаторів. Якщо інтерфейс підключений до інтернет-провайдера або 

оператору послуги, то рекомендується вказати дані про підключення третьої 

сторони і контактну інформацію. Використання команди no shutdown активує 

інтерфейс і аналогічно включенню інтерфейсу. Для активації фізичного рівня 

інтерфейс повинен бути також підключений до іншого пристрою (комутатора або 

маршрутизатора). 

 

2.5 Вибір та обґрунтування мови програмування для розробки додатку 

реконфігурації комп'ютерної мережі 

 

 Для рішення поставленої задачі було прийняте рішення створити програмне 

забезпечення на мові програмування високого рівня загального призначення - 

Python.  

Мова програмування Python проста для вивчення та використання, але 

досить потужна, щоб вирішити навіть найскладніші проблеми практично в будь-

якій галузі. Вона добре інтегрується з існуючою ІТ-інфраструктурою і не 

залежить від платформи. З появою такої кількості сучасних мов рішення на основі 
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Python є легендарними щодо продуктивності. Мова програмування Python є 

однією з найпопулярніших і найпоширеніших мов у світі, що відривається від 

таких популярних мов як Perl, Ruby та JavaScript з великим запасом.  

Python - це мова програмування загального призначення та високого рівня. 

Python можна використовувати для розробки додатків GUI для настільних ПК, 

веб-сайтів та веб-додатків. Також Python, як мова програмування високого рівня, 

дозволяє зосередитись на основних функціональних можливостях програми, 

доглядаючи за загальними завданнями програмування. Прості правила синтаксису 

мови програмування додатково полегшують підтримку читабельності коду та 

коригування програми. Існує також ряд причин, чому слід віддавати перевагу 

Python іншим мовам програмування. 

Під час написання програмного забезпечення ви повинні зосередитись на 

якості його вихідного коду, щоб спростити технічне обслуговування та 

оновлення. Правила синтаксису Python дозволяють висловлювати поняття без 

написання додаткового коду. У той же час Python, на відміну від інших мов 

програмування, робить акцент на читабельності коду і дозволяє використовувати 

англійські ключові слова замість пунктуацій. Отже, ви можете використовувати 

Python для створення спеціальних програм без написання додаткового коду. 

Читабельна та чиста база коду допоможе вам підтримувати та оновлювати 

програмне забезпечення без додаткових витрат часу та зусиль. 

Як і інші сучасні мови програмування, Python також підтримує декілька 

парадигм програмування. Він повністю підтримує об'єктно-орієнтоване та 

структуроване програмування. Крім того, його мовні функції підтримують різні 

концепції функціонального та орієнтованого на аспекти програмування. У той же 

час, Python також має динамічну систему типу та автоматичне управління 

пам’яттю. Парадигми програмування та мовні функції допомагають 

використовувати Python для розробки великих і складних програмних програм. 

Також Python має велику та надійну бібліотеку стандартів. Стандартна 

бібліотека дозволяє вибирати з широкого спектру модулів відповідно до ваших 

точних потреб. Кожен модуль надає можливість додавати функціональність 
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додатку Python без написання додаткового коду. Наприклад, модуль paramiko, 

який використовуєттся в реалізації програмного забезпечення для вирішення 

поставленної мети дипломної роботи, забезпечує реалізцію мережевого протоколу 

віддаленого доступу до мережевого обладнання SSH, на чому саме і будується 

принцип роботи всієї програми [8]. 

Python - мова програмування загального призначення. Отже, ви можете 

використовувати мову програмування для розробки як настільних, так і веб-

додатків. Також ви можете використовувати Python для розробки складних 

наукових та числових програм. Python розроблений з функціями для полегшення 

аналізу та візуалізації даних. Є можливість скористатися функціями аналізу даних 

Python для створення спеціальних рішень для великих даних, не витрачаючи 

зайвих витрат часу та зусиль. У той же час бібліотеки візуалізації даних та API, 

надані Python, допомагають візуалізувати та представити дані більш привабливим 

та ефективним способом. Багато розробників Python навіть використовують 

Python для виконання завдань штучного інтелекту. 
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3 РОЗРОБКА ДОДАТКУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ 

КОМП’ЮТЕРНОЇЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

 

3.1 Планування етапів розробки додатку реконфігурації ком’ютерної 

локальної мережі 

  

Розробка додатку була складається із декількох етапів: 

1. Дослідження можливостей побудови програми в Python 

На цьому етапі було розглянуто саме за допомогою яких інструментів та 

бібліотек мови Python можна вирішити поставлену задачу. Однією з головних 

вимог для додатку це можливість підключення до реального обладнання 

віддалено. Здійснити віддалене підключення до обладнання можна за допомогою 

мережевих протоколів SSH ти Telnet прикладного рівня моделі OSI, найсуттєвіша 

різниця між ними полягає в рівні безпеці. Підключення за цими двома 

протоколами здійснюється по одній і тій самій процедурі, тобто для того, щоб 

отримати доступ до обладнання необхідно пройти автентифікацію, але саме в 

передачі даних через протокол SSH дані передаються в зашифрованому вигляді, а 

не у відкритому як це відбувається при передачі даних за допомогою підключення 

через протокол Telnet. Саме тому було прийняте рішення забезпечити в дадатку 

підключення до обладнання через протокол SSH. В мові програмування Python за 

реалізацію протоколу SSH відповідає бібліотека paramiko.  

 Також в якості реалізації графічного інтерфейса був використаний  модуль 

PySimpleGui, який дає змогу побудувати простий та зручний графічний 

інтерфейс, не витрачаючи на розробку графічного інтерфейсу дуже багато часу. 

2. Проектування 

На етапі проектування була обміркована логічна складова додатку, а саме: які 

функції буде виконувати додаток та яка повинна буди логічна послідовність дій 

користувача при роботі з додатком. При відкритті додатку користувачу необхідно  

зробити вибір, щодо типу обладнання в конфігурації якого є потреба це «switch» 

або «router». Якщо немає потреби у виборі типу обладнання, то є окремий розділ 
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«консоль» де немає ніякої прив’язки до конкретного типу обладнання, але є 

можливість взаємодіяти в обладнанням. В кінцевому результаті окрім базового 

налаштування обладнання також планується реалізувати в додатку такий список 

технологій для комутаторів Cisco: VLAN, STP, POE. Для маршрутизаторів Cisco 

список технологій буде виглядати наступним чином: DHCP, EIGRP, OSPF, BGP, 

RIP. Також повинне бути вікно для виводу результату введеної команди, котре 

при необхідності можна очистити. 

3. Написання коду 

Весь додаток був розроблений таким чином, що структура всієї програми  

складається з сторінок, де кожна сторінка це окремий .py файл, який саме 

відповідає за реалізацію певної технології 

 

 
Рисунок 3.1 - Файли з яких складається вся програма 

 

Саме використання модулю PySimpleGui для побудови графічного інтерфейсу 

дає змогу не нагромаджувати код великою кількістю зайвих рядків. На 

наступному рисунку 3.2 зображена частина коду в якому реалізована головна 

сторінка додатку. 
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Рисунок 3.2 - Приклад коду реалізації головної сторінки додатку 

 

В результаті було побудовано даний простий та зручний у використанні 

графічний інтерфейс, який зображений на рис 3.3 

 

 

Рисунок 3.3 - Результат виконання ssh.pyw файлу 

 

По такому ж  принципу було побудовано і наступні інформаційні блоки. 

Але слід зауважити, що програма має не тільки інформаційну цінність, але і 

практичну, саме на реалізацію здійснення віддаленого підключення за допомогою 
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протоколу SSH до обладнання та на реалізації вікна виводу інформації слід 

звернути увагу. 

На наступному рисунку зображено частину коду в якому описується 

створення рядків для вводу: іp адреси обладнання, ім’я користувача, пароль, та 

команду, яка буде введена на обладнанні. 

 

 

Рисунок 3.4 -  Створення поля вводу інформації 

 

Слід зауважити, що в мові програмування Python дуже велике значення має 

послідовність тексту та відступи, в нашому випадку для того щоб в додатку поля 

для вводу іp адреси обладнання, імені користувача та паролю відображались 

послідовно та на одному рівні вони повинні бути записані в один ряд, а опис поля 

для вводу команди вже починається з нового рядка, тому і в кінцевому результаті 

відображається на рівень нижче. В результаті отримали поля для вводу необхідної 

інформації, а саме: іp адреси обладнання, ім’я користувача, пароль, та команду, 

яка буде введена на обладнанні. 

 

 

Рисунок 3.5 - Поля для вводу 

 

Всі дані які вводить користувач записуються в змінні values. 

 

 

Рисунок 3.6 - Змінні, які приймають значення введено користувачем 
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Функція com складається с чотирьох змінних: uhost, uuser, userpass, 

usercomm. В ці змінні присвоюється значення values [0], values [1], values [2], 

values [3],  саме те значення, яке задає користувач при вводі іp адреси обладнання, 

ім’я користувача, паролю, та команди. 

Далі в цій же самій функції com буде продемонстрована реалізації 

технології підключення по протоколу SSH. 

 

 

Рисунок 3.7 - Реалізація SSH 

 

В файл sys.log записується один із параметрів для відкриття файлу, читання 

та запису в файл, відповідно: 

 a – відкрити файл і записати у файл. 

 r – відкрити і  читати файл. 

 w – відкрити і дописати у файл, якщо раніше вже щось було записано, то 

файл перезаписується. 

Далі в змінну outp записується значення команди, яку ввів користувач в полі 

command. 

Для підключення по протоколу SSH потрібно встановити політику дії з 

ключами. Коли підключення відбувається в перший раз необхідно буде відповісти 
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на запитання чи варто довіряти серверу до якого йде підключення. Для того, щоб 

встановити з’єднання з обладнання додати ключ до відомих підключень 

необхідно підтвердити підключення, при повторній спробі підключення до цього 

ж самого обладнання вже не буде необхідності підтверджувати підключення. 

В додатку є дві основні кнопки для управління консолі це «Ввести 

команду» та «Очистити». Також поруч є кнопка «Повернутися назад», яка 

повертає користувача на крок назад. 

 

 

Рисунок 3.8 - Опис кнопок керування консолі 

 

Тому в результаті було отримано те що і потребувалось при постановці 

завдання та проектуванні. Спочатку користувач повинен ввести дані для 

підключення і команду після чого натиснути кнопку «Ввести команду» в 

результаті у вікні виводу буде відображатись результат вводу команди. Для 

демонстрації працездатності додатку на наступному рисунку продемонстрований 

результат виводу команди «show system uptime», яка виводить інформацію про те 

скільки часу працює обладнання до якого ми підключені, тобто скільки всього 

пройшло часу с моменту останнього вимкнення. 
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Рисунок 3.9 - Результат виводу команди «show system uptime» 

 

 5. Результат розробки додатку 

В результаті написання коду був створений додаток, який вирішує поставлену 

мету дипломної роботи та проблематику конфігурації та реконфігурації  

комп’ютерної локальної мережі з можливістю підключення до обладнання за 

допомогою протоколу SSH. На базі модулю PySimpleGui було побудовано 

зручний та інтуїтивно зрозумілий у використанні графічний інтерфейс. Окрім 

списку команд для базового налаштування обладнання дадаток також налічує в 

собі набір основних команд для конфігурації технологій потреба налаштування 

яких є необхідністю для комутаторів та маршрутизаторів Cisco. В кінцевому 

результаті в додатку наведений такий список технологій для комутаторів:  

 VLAN – для створення віртуальної локальної мережі та розділення на 

первну кількість широкомовного домену для зниження навантаження на 

всю мережу та підвищення безпеки локальної мережі. 

 STP – основним завданням протоколу STP є усунення петель в топології 

мережі Ethernet, в якій є один або більше мережевих комутаторів, 

пов'язаних надлишковими з'єднаннями. STP вирішує цю задачу, 

автоматично блокуючи з'єднання, які в даний момент для повної зв'язності 

комутаторів є надлишковими, таким чином створює резевну лінію у 

випадку винекнення непередбаченого обриву кабеля. 

 POE – технологія, що дозволяє передавати віддаленому пристрою 

електричну енергію разом з даними через стандартну виту пару в мережі 

Ethernet. 
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Список реалізованих технологій для маршрутизатора Cisco: 

 DHCP – протокол динамічної конфігурації обладнання, який вкрай 

необхідний в мережі з великою кількістю робочих станцій.  

 EIGRP – внутрішній протокол динамічної маршрутизації компанії Cisco  

 OSPF – внутрішній протокол динамічної маршрутизації, для реалізації 

маршрутизації в межах однієї мережі. 

 BGP – зовнішній протокол динамічної маршрутизації, який забезпечує 

маршрутизацію на рівні інтернет-провайдерів. 

 RIP – протокол динамічної маршрутизації, на заміну якого був розроблений 

протокол OSPF. 

Таким чином був розроблений додаток в якому були поєднані переваги методів 

реконфігурації комп’ютерної мережі за допомогою графічного інтерфейсу та 

інтерфейсу командного рядка. 

 

3.2 Визначення послідовності дій при використанні додатку 

реконфігурації комп'ютерної мережі 

 

В цьому підрозділі буде продемонстрований принцип роботи додатку. Саме 

для конфігурації комутаторів та маршрутизаторів Cisco був створений додаток на 

мові програмування Python. Часткова демонстрація працездатності додатку 

зображена на рис 3.10. 
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 Рисунок 3.10 - Головне вікно програми 

 

Головне меню додатку складається с трьох розділів: Switch, Router і звичайна 

консоль. В залежності від типу обраного обладнання, ми зможемо обрати один з 

доступних розділів для конфігурації певної технології. Демонстрація розділу 

Switch буде приведена в рис 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 - Демонстрація розділу Swich 
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Далі користувач має можливість обрати розділ який буде відповідати 

необхідній технології, нехай для прикладу це буде перший розділ «Базове 

налаштування обладнання» рис 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 – Робоче вікно 

 

Варто звернути увагу на те , що вже основне вікно поділяється на 2 частини. 

В першій частині наведений список команд з описом для базової конфігурації 

комутатора Сisco, тобто відповідний обраному розділу. Особливості додатк 

полягають в тому, що за допомогою розробленої програми є можливість 

дистанційного підключення до реального обладнання, але було прийняте рішення 

підключення тільки за допомогою протоколу віддаленого доступу ssh, який більш 

надійніший, тому що шифрує весь трафік, в тому числі і паролі які передаються, 

що в свою чергу забезпечує надійний захист всіх даних. Але одночасно 

підключення за допомогою протоколу ssh є перевагою і недоліком, тому що це 

єдиний спосіб підключитись до обладнання. В нижній частині наведена робоча 

ділянка програми за допомогою якої і конфігурується обладнання. Для початку 

роботи з обладнанням необхідно ввести ip-адресу обладнання, ім’я користувача та 

пароль облікового запису після чого ввести необхідну команду та натиснути 

кнопку «Ввести команду» після чого команда буде введена на обладнанні, 
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результат виводу команди буде відображений у відповідному вікні, якщо команда 

це потребує. Приклад виводу команди «show ntp status»  на реальному обладнанні 

зображений на рис 3.13 

 

 

Рисунок 3.13 - Результат виводу команди 

 

На рис 3.13 зображений результат виводу команди «show ntp status», яка 

показує статус роботи NTP протоколу, який відповідає за синхронізацію часу 

мережевого обладнання. 

 

        3.3 Оцінка продуктивності конфігурації LAN під час використання 

розробленого додатку його переваг та недоліків  

 

На основі проведеного дослідження існуючих методів реконфігурації 

комп’ютерної локальної мережі, враховуючи всі переваги та недоліки кожного 

методу був розроблений додаток, який поєднує в собі переваги цих двох методів.  

Так як в структурі малого бізнесу загальна кількість працівників повинна не 

перевищувати 50 осіб, то відповідно немає необхідності у побудові складної 

локальної мережі. Локальна мережа підприємства малого бізнесу, як правило, 

складається з одного офісу та невеликої кількості обладнання мережевого 

обладнання. В такій мережі буде достатньо двух комутаторів з реалізованою 

технологією VLAN та одного маршрутизатора, котрий буде маршрутизувати 

трафік між різними VLAN для забезпечення обміну даними між всіма робочими 

станціями, з можливістю подальшого масштабування мережі та буде підключений 

до інтернет-провайдеру, задля забезпечення виходу в Інтернет працівникам.  
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Однією із переваг маршрутизатора Cisco полягає в тому, що на його можна 

реалізувати у якості DHCP серверу, який буде автоматично сконфігуровувати нові 

робочі станції, підключені до мережі, що вже позбавляє в необхідності 

конфігурації окремого серверу. В результаті виконання дипломної роботи був 

розроблений додаток для оптимізації процесу конфігурації обладнання, за 

допомогою якого можна обрати необхідну технологію зі списком всіх необхідних 

команд з їх описом для надійної конфігурації, та відразу застосувати певну 

команду на обладнанні, що дозволяє значно заощадити час та не допустити 

помилки в процесі конфігурації.  

Все це в свою чергу підвищує продуктивність локальної мережі малого 

підприємства. 

В ході проведення тестування додатку для конфігурації мережевого обладнання, 

можна виділити певні переваги та недоліки програми: 

Переваги: 

- Практичність; 

- Зручний інтерфейс; 

- Зручна у використанні; 

Недоліки: 

- Підключення здійснюється тільки через протокол ssh; 

- Список команд тільки для обладнання Cisco; 

- Немає взаємодії с буфером обміну; 

- Відсутня табуляція;



ВИСНОВКИ 

 

В ході написання бакалаврської роботи була проаналізована  необхідність у 

реконфігурації локальної комп’ютерної мережі, яка стає необхідною при 

досягнені критичних показників параметрів мережі.  Наприклад, для усунення 

перевантаження, коли завантаження центрального процесора обладнання 

доходить до позначки в 100% в такій ситуації значно знижується продуктивність 

мережі  або якщо на мережі виникла несправність фізичного характеру і 

необхідно негайно увімкнути резервну лінію, задля усунення простою мережі, 

тобто саме в тих ситуаціях які потребують негайної реакції для відновлення 

роботи мережі у штатному режимі, тому що навіть декілька хвилин простою 

мережі вже можуть призвести до значних збитків. 

В першу чергу стосується великих підприємств, але і для мереж 

підприємств малого бізнесу грає важливу роль. Також реконфігурація мережі 

необхідна і при масштабуванні мережі, коли штат працівників збільшується і 

з’являється потреба в додатковому мережевому обладнання для створення нових 

робочих місць, необхідно на кореневому маршрутизаторі доповнювати таблицю 

маршрутизації для забезпечення коректної роботи всієї мережі і налагодження 

взаємодії між всіма відділами підприємства.  

Дослідивши і проаналізувавши предметну область дипломної роботи було 

зроблено висновок про необхідність реалізації процесу реконфігурації в LAN. Для 

його забезпечення було розглянуто два методи конфігурації комп’ютерної 

локальної мережі, це конфігурація з використанням графічного інтерфейсу та 

конфігурація за допомогою інтерфейсу командного рядка. Кожен із цих методів 

має свої переваги та недоліки. За результатами аналізу було зроблено висновок у 

необхідності поєднанні методів з переходом від одного до іншого застосовуючи їх 

переваги. У результаті цого була запропонована модель вузуалізації на основі якої 

в подальшому був розроблений додаток на мові програмування «Python».  

Від графічного інтерфейсу було запозичено зручний у використанні та 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а від командного рядка – функціональність так 



гнучкість у проведенні конфігурації обладнання. 

 При аналізі протоколів комп’ютерних мереж робиться акцент на еталонній 

багаторівневій моделі OSI, а саме на канальному рівні, на цьому рівні саме 

працює мережевий комутатор і реалізується технологія VLAN, та на мережевому 

рівні на якому працює обладнання міжмережевої взаємодії маршрутизатор, який 

забезпечує передачу трафіку між різними підмережами або VLAN в залежності 

від його таблиці маршрутизації, яка заповнюється завдяки протоколу динамічної 

маршрутизації OSPF або RIP. 

 У загальному вигляді розроблений додаток для реконфігурації 

комп’ютерної мережі повністю виправдовує себе. 
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