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Урок 7 

Лабораторно-практична робота № 3. 

Тема: Робота в локальній мережі з інформацією.  

Мета: Сформувати навички спільного використання файлів і папок, 

принтерів, підключення мережного диска. 

 

Хід роботи 

 

1. З’ясуйте імена ПК локальної мережі комп’ютерного 

кабінету. 

2. Увімкніть ПК і створіть на робочому столі вашого ПК 

папку Мережа_N(деN—номер вашогоПК у локальній мережі). 

3. У контекстному меню папки Мережа_N виберіть пункт 

Властивості 

 

4. Увкладці Спільний Доступ оберіть Дозволити спільний 

доступ. 



 

5. Виберіть спільну групу rozumnikiта натисніть Дозволити 

спільний доступ 

 

6. У папці Мережа_N створіть текстовийдокумент Текст_N,у 

ньому введіть своє ім’я та прізвище. 

7. У вікні папки Мережне оточення відкрийте ПК сусіда локальної 

мережі та переконайтеся,що ви маєте доступ до папок іншого ПК. 

Скопіюйте до власної папки Мережа_N текстовий файл Текст_N N 

вашого однокласника. 

8. Запотреби встановіть спільний доступ до принтера та 

роздрукуйте текст файлаТекст_N.Дії опишіть. 

9. Перегляньте вміст ПКсусіда. Які ще файли або папки на його 

комп’ютері мають спільний доступ? 

 

Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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Урок 8 

Лабораторно-практична робота №4. 

Тема:Налаштування бездротової мережі Wi-Fi в локальній мережі.  

Мета:  навчитися використанню бездротового зв`язоку повсюдно. 

Можливість підключення до мережі та Інтернету скрізь і всюди стала життєво 

необхідною. У Windows  є кілька способів підключення до бездротових мереж, 

і у кожного свої переваги і недоліки.  

Хід роботи 

У Windows  є багато способів створення і налаштування підключення до 

бездротової мережі, які називаються профілями бездротової мережі: 

1. Значок мережевих з`єднань в області повідомлень -  це 

основний спосіб підключення користувачів до доступним бездротових 

мереж. 

2. Діалогове вікно «Створення підключення або мережі» (Setup a 

connectionornetwork) - спосіб ручного створення користувачами профілів 

бездротової мережі. 

3. Діалогове вікно «Управління бездротовими мережами» 

(ManageWirelessNetworks) - ще один спосіб ручного налаштування 

бездротових мереж і вказівки їх точних параметрів. 

4. Групові політики - мережеві адміністратори можуть 

використовувати параметри групової політики в середовищі 

ActiveDirectoryDomainServices (AD DS) для централізованої настройки і 

автоматичного розгортання параметрів бездротової мережі на 

комп`ютерах, членах домену.  

5. Командний рядок - мережеві адміністратори можуть 

використовувати контекст netshwlan утиліти Netsh.exe для ручної 

настройки бездротових мереж і їх параметрів. Є команди Netsh для 

експорту існуючих профілів бездротової мережі в XML-файл з 



наступним імпортом профілю бездротової мережі з цього файлу на 

інший комп`ютер. 

 

Використання значка мережевих підключень в області 

сповіщень 

Щоб підключитися до доступної бездротової мережі клацніть значок 

мережевих підключень в області сповіщень на робочий стіл. У панелі, буде 

представлений список знайдених мобільних мереж, а на комп`ютерах, членах 

домену, - імена бездротових мереж, налаштованих засобами групової політики. 

 

З цієї панелі ви можете підключитися до бездротової мережі зі списку 

подвійним клацанням миші, або вибравши мережу, а потім клацнувши значок 

«Підключити» (Connect), або, клацнувши правою кнопкою ім`я мережі і 

вибравши в контекстному меню «Підключити» (Connect). 

Щоб переглянути інформацію про бездротові мережі в списку, наведіть 

курсор миші на ім`я мережі. Ви побачите ім`я бездротової мережі, потужності 

сигналу, тип безпеки, тип зв`язку (802.11b / g / n) і ідентифікатор мережі (SSID). 

Стан підключеної мережі і її властивості або мережу, налаштовану за 

допомогою групової політики, можна побачити, вибравши в контекстному 

меню команду відображення властивостей бездротової мережі. 

Щоб оновити список бездротових мереж, натисніть кнопку зі стрілкою 

вгору або вниз у правому верхньому куті панелі. Для відключення від 

бездротової мережі клацніть правою кнопкою значок мережі і виберіть 

"Відключити" (Disconnect). 



 

 

Відкрити це діалогове вікно  можна, вибравши посилання 

«Налаштування нового підключення або мережі» (SetUp a 

NewConnectionorNetwork) у вікні "Центр мережних підключень і спільного 

доступу" (NetworkandSharingCenter). 

 

 

Щоб вручну створити профіль бездротової мережі, виберіть 

«Підключитися до бездротової мережі вручну» (Manuallyconnectto a 

wirelessnetwork), а потім клацніть «Далі» (Next).  



 

Введіть інформацію про додається бездротової мережі: 

Ім`я мережі (Networkname) - введіть ім`я бездротової мережі; 

Тип безпеки (Securitytype) - виберіть спосіб, який використовується для 

перевірки автентичності підключення до бездротової мережі з наступних 

варіантів: 

1. Ні перевірки автентичності (Open) (Noauthentication (Open)) - 

відкрита система перевірки автентичності без шифрування; 

2. WEP - відкрита система перевірки автентичності по 

протоколу WiredEquivalentPrivacy (WEP); 

3. WPA2 - особистий доступ по протоколу Wi-Fi Protected 

Access 2 (WPA2) з спільно використовуваних ключем (також відомим як 

ключова фраза); 

4. WPA - особистий доступ по протоколу Wi-Fi Protected Access 

(WPA) з спільно використовуваних ключем; 

5. WPA2 - доступ підприємства по протоколу WPA2 з 

перевіркою достовірності за стандартом IEEE 802.1X; 

6. WPA - доступ підприємства по протоколу WPA з перевіркою 

достовірності за стандартом IEEE 802.1X; 

7. 802.1x - перевірка достовірності за стандартом IEEE 802.1X з 

WEP (також відомому як динамічний WEP). 

Вибір залежить від можливостей адаптера бездротової мережі, відомих 

Windows. Якщо який-небудь тип перевірки автентичності не відображається в 



списку, треба перевірити, чи підтримує адаптер бездротового зв`язку даний тип 

і чи встановлена сумісна з Windows 7 остання версія драйвера. 

Перевірка справжності із застосуванням спільно використовуваного 

ключа в списку відсутня. Компанія Microsoft настійно не рекомендує її 

застосовувати, оскільки вона забезпечує низький рівень безпеки бездротової 

мережі. Щоб налаштувати перевірку автентичності з використанням спільно 

використовуваного ключа, виберіть в цій панелі «Без перевірки справжності» 

(Open), а потім виберіть «Загальні» (Shared) на вкладці «Безпека» (Security) у 

властивостях бездротової мережі (як зазначено в цій статті). 

Тип шифрування (Encryptiontype) - виберіть спосіб, який 

використовується для шифрування даних при передачі по бездротовій мережі. 

Вибір залежить від обраного типу безпеки. 

� При виборі типу безпеки «Без перевірки справжності» (Open) 

не вибрано нічого; 

� при виборі типу безпеки WEP буде обраний тип шифрування 

WEP; 

� при виборі тип безпеки 802.1x буде обраний тип шифрування 

WEP; 

� при виборі типу безпеки «WPA2-особисте», «WPA2-

підприємство», «WPA-приватне» або «WPA-підприємство» можна 

вибрати тип шифрування - AES або TKIP. 

Як і раніше, список варіантів шифрування залежить від можливостей 

використовуваного бездротового мережевого адаптера, зареєстрованого в 

Windows. 

� Ключ безпеки (SecurityKey) - введіть ключ WEP (якщо 

обраний тип безпеки WEP), спільно використовуваний ключ WPA (якщо 

обраний тип безпеки «WPA-приватне») або спільно використовуваний 

ключ WPA2 (якщо обраний тип безпеки «WPA2-особисте»). Для типів 

безпеки «WPA2- підприємство», «WPA-підприємство» та «802.1x» 

Windows 7 автоматично визначає ключ безпеки при виконанні перевірки 

автентичності за стандартом 802.1X. 



� Приховувати символи (Hidecharacters) - вкажіть, чи хочете ви 

переглядати значення введеного ключа безпеки. 

� Запускати це підключення автоматично 

(Startthisconnectionautomatically) - вкажіть, чи буде Windows 7 

автоматично підключатися до цієї бездротової мережі. Якщо зняти цей 

прапорець, то необхідно вручну підключитися до бездротової мережі зі 

списку доступних мереж, що відображаються по клацанню значка області 

сповіщення мережі. 

� Підключатися, навіть якщо мережа не веде мовлення 

(Connectevenifthenetworkisnotbroadcasting) - визначте, чи слід Windows 

намагатися підключитися, навіть якщо бездротова мережа не повідомляє 

своє ім`я. Це змусить Windows відправляти кадр пробного запиту, щоб 

виявити бездротову мережу. Ці пробні запити можуть бути використані 

зловмисниками для визначення імені нешіроковещательнимі мережі. 

 

Після клацання кнопки «Далі» ви повинні побачити вікно 

 

Можна вибрати «Змінити параметри підключення» 

(Changeconnectionsettings) для доступу до сторінки властивостей бездротової 

мережі, як описано далі в цій статті, або натиснути кнопку «Закрити» (Close). 

 

Зробити звіт. Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 


