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Контрольна робота 

 за підсумками тем ІІ семестру 

 Тема: Виконання робіт з налагодження та обслуговування мережевих 

систем   

Загальні принципи технічного обслуговування комп’ютернихмереж. 

Правила налаштування роботи мережевих систем в операційнихсистемах. 

Рівні доступу до мережі. Порядок підключення та налаштуваннямережевих 

пристроїв. 

1. Мережева операційна система – це 

2. Основним призначенням мережевих ОС є: 

3. Мережева технологія – це 

4. Технологія Ethernet призначена…. 

5. Технологія Arcnet 

6. Технологія TokenRing 

7. Технологія FDDI  

8. Internet – це 

9. Технологія Wi-Fi – це 

10. Налаштування маршрутизатора 

11. Налаштування комутатора 

12. Встановлення патч-панелі 

Підключення до мережі Інтернет на робочій станції. 

Створенняоблікових записів користувача та надання привілеїв. Основні 

командимоніторингу роботи мережі. Методи захисту та безпечної роботи в 

мережах. 

13. Підключення до локальної мережі за допомогою мережевого адаптера 

14. З чого складається обліковий запис користувача 

15. Що називають правами користувача 



16. Чи можна вилучити обліковий запис Адміністратор 

17. Міжмережевий екран – це 

18. Персональні файрволи (брандмауери) – це 

19. Файрволи (брандмауери) – це 

Програми-браузери та їх налаштування. Провайдери та службимережі 

Інтернет. Поштові сервіси. Оновлення драйверів периферійних тамережевих 

пристроїв. 

20. Браузер – 

21. Огляд Internet Explorer 

22. Провайдер – це 

23. Служби Інтернету: 

24. Оновлення драйверів периферійних та мережевих пристроїв: 

Резервне копіювання окремих файлів, драйверів. Програми 

длядіагностики роботи системи. 

25. Резервне копіювання даних — це 

26. Розрізняють такі типи резервних копій: 

27. Резервне копіювання та відновлення у Windows 10 (показати за 

комп’ютером) 

28. Відновлення файлів за допомогою функції «Банк файлів» (показати за 

комп’ютером) 

29. Програми для діагностики роботи системи. (описати усно) 

1. Налаштування мережевої операційної системи. (показати скріншот 

кожного пункту завдання що поміщений в окремий документ MS Word.) 

2. Як налаштувати бездротову мережу Wi-Fi (описати усно) 

3. Підключення принтера через роутер до ноутбука (описати усно) 

4. Як налаштувати браузер (показати за комп’ютером) 

5. Надіслати листа на поштову скриньку: olia.dubina2017@gmail.com 

висновком. 

30. Інструменти діагностики 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

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


