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Урок 11-12 

Лабораторно-практична робота №2. 

Тема: Налаштування мережевої операційної системи. 

Мета: навчитися налаштовувати мережеву ОС, 

Як налаштувати локальну мережу на Windows  

Тепер, коли ви визначилися з підключенням і виконали його, потрібно 

провести деякі маніпуляції, щоб все працювало коректно. Всі способи, крім 

четвертого, потребують редагування IP-адрес на кожному пристрої. Якщо ви 

підключилися з використанням роутера, то можете пропустити перший крок і 

переходити до виконання наступних. 

Виконати згідно інструкції. Зробити скріот кожного пункту 

завдання та помістити в окремий документ MSWord. 

Хідвиконаннязаписати в зошит. 

Крок 1: Прописуємо мережеві настройки 

Дані дії необхідно виконати на всіх комп'ютерах або ноутбуках, 

підключених до однієї локальної мережі. Від користувача не потрібно ніяких 

додаткових знань або навичок, досить просто слідувати інструкції: 

1. Перейдіть в «Пуск» і виберіть «Налаштування». 



 

2. Зайдіть в «Мережа й інтернет». 

3. Виберіть пункт «Змінити настройки  адаптера». 

 



4. В даному вікні виберіть бездротове або з'єднання по LAN, в 

залежності від обраного вами способу, натисніть правою кнопкою миші 

на його значок і перейдіть в «Властивості». 

 

5. У вкладці мережу необхідно активувати рядок «Протокол 

інтернету версії 4 (TCP / IPv4)» і перейти в «Властивості». 

 

Пунк 6-7 переглянути 

6. У вікні, зверніть увагу на три рядки з IP адресою, міський 

підмережі і основним шлюзом. У першому рядку необхідно прописати 

192.168.1.1 . На другому комп'ютері остання цифра буде змінюватися на 

«2», на третьому - «3», і так далі. У другому рядку значення має бути 

255.255.255.0 . А значення «Основний шлюз» не повинно збігатися із 

значенням в першому рядку, якщо необхідно, то просто змініть останнє 

число на будь-яке інше. 



7. Під час

варіантами мережев

тип мережі, це 

застосуються деякі 

Крок 2: Перевірка

Підключення прис

різні імена, щоб все прац

потрібно виконати всього

1. Клацніт

 

ід час першого підключення відобразит

ережевого розміщення. Тут необхідно ви

 це забезпечить відповідну безпеку

 деякі настройки брандмауера Windows. 

 

ірка імен мережі і комп'ютерів 

я пристрою повинні входити в одну робо

 працювало коректно. Перевірка здійсню

сього кілька дій: 

лацніть ПКМ по ярлику Цей ПК та натисн

бразиться нове вікно з 

но вибрати відповідний 

зпеку, і автоматично 

 

 робочу групу, але мати 

ійснюється дуже просто, 

атисніть Властивості 



 

2. Тут потрібно звернути увагу на рядки «Ім’я» і «Робоча 

група». Перша назва у кожного учасника має бути різний, а друге 

збігатися. 

3. У разі якщо імена співпадають, то поміняйте їх, натиснувши 

на «Змінити параметри». Дану перевірку потрібно зробити на кожному 

підключеному пристрої. 

Крок 3: Перевірка брандмауера Windows 

Брандмауер Windows повинен бути обов'язково включений, тому 

необхідно заздалегідь це перевірити. Вам буде потрібно: 

1. Перейти в «Пуск» і вибрати «Настройки» вибрати 

«Оновлення та захист». 



 

2. Зайти в «Безпека Windows». 

 

3. Вибрати пункт «Мережевий захист». 

 



4. У розд

кнопку Увімкнути

 

Крок 4: Перевірка

Останнім кроком 

використовується команд

1. Затисніт

cmd . 

2. Введіть 

комп'ютера. Натисн

 розділі «Брандмауер і захист мережі

нути не натискати. 

ірка роботи мережі 

оком є перевірка мережі на працезда

омандний рядок. Виконати аналіз можна н

тисніть комбінацію клавіш Win + R і н

 

ведіть команду ping і IP-адресу інш

атисніть Enter і дочекайтеся закінчення о

ережі»розгляньте вікно 

цездатність. Для цього 

ожна наступним чином: 

R і надрукуйте в рядку 

 іншого підключеного 

ння обробки. 



3. Якщо н

пакетів, які відображ

На цьому процес

завершено. Ще раз хоч

підключення через роуте

комп'ютера. У випадку

пропускається. 

Зробити висновок

посиланням olia.dubina201

У темі л

 

 

кщо настройка виконана успішно, то кі

дображаються в статистиці, має дорівнюв

процес підключення та налаштування 

з хочеться звернути увагу на те, що 

 роутер вимагають ручного виставлення

падку з використанням роутера дан

новок, зроботи фото виконаної роботи

2017@gmail.com або Вайбер 096 189 48 59

 темі листа вказати номер групи, прізвище

 

 то кількість втрачених 

івнювати нулю. 

ання локальної мережі 

, що всі способи крім 

лення IP-адрес кожного 

а даний крок просто 

роботи та надіслати за 

 48 59 

звище та ім’я. 


