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Лабораторно-практична робота №1-2 

Тема: Настройка мережевого адаптера Ethernet для використання протоколу 

DHCP 

Мета: оволодіти практичними навичками у налаштуванні автоматичного 

отримання IP- адрес адаптерами Ethernet за допомогою протоколу DHCP. 

Хід роботи 

1. Підключіть кабель Ethernet до роз'єму «Port 1» в задній частині 

маршрутизатора. 

Інший кінець кабелю Ethernet підключіть до порту мережевої карти свого 

комп'ютера. 

Підключіть кабель живлення до маршрутизатора, якщо він не був підключений. 

Увімкніть комп'ютер і увійдіть в систему Windows як адміністратор. 

Натисніть Пуск. 

Клацніть правою кнопкою значок Мережеве оточення, виберіть пункт 

Властивості. 

З'являється вікно «Network Connections» («Мережеві підключення»). 

 

 

 

2. Правою кнопкою клацніть Local Area Connection (Підключення по локальній 

мережі), виберіть Properties (Властивості). 

З'являється вікно «Local Area Connection Properties» («Підключення по локальній 

мережі - властивості »). 



 

 

Вкажіть найменування та модель мережевої карти в поле «Connect using:» 

(«Підключення через:»). 

Які об'єкти знаходяться в списку «This connection uses the following items:» 

(«Компоненти, що використовуються цим підключенням:»)? 

3. Вибрати Internet Protocol (TCP / IP) (Протокол Інтернету). Виберіть Properties 

(Властивості). З'являється вікно «Internet Protocol (TCP / IP) Properties» 

(«Властивості: Протокол Інтернету (TCP / IP) »). 

 



 

 

Які значення IP-адреси, маски підмережі та основного шлюзу вказані в розділі 

«Use the following IP address:» («Використовувати наступну IP-адресу:»)? Виберіть 

Obtain an IP address automatically (Отримати IP-адресу автоматично). Натисніть 

OK. Вікно «Internet Protocol (TCP / IP) Properties» («Властивості протоколу 

Інтернету (TCP / IP) ») закриється. 



 

 

Натисніть OK. 

Перезавантажте комп'ютер. 

4. Увійдіть в систему Windows як адміністратор. Перевірте стан світлодіодних 

індикаторів на мережевій карті в задній частині комп'ютера. Світлодіоди повинні 

мигати, відображаючи активність в мережі. 

Вибрати Start> Run ... (Пуск> Виконати ...). 

 

Введіть cmd і натисніть OK. 

 

 



 

Введіть команду ipconfig/all, натисніть клавишу Enter. 

 

 

Підсумки: 

Які значення IP-адреси і маски підмережі вказані в розділі «Ethernet Adapter 

Local Area Network Connection »(« Підключення по локальній мережі – Ethernet 

адаптер »)? 

Який IP-адресу у сервера DHCP? 

Яка дата вказана в якості значення параметра «Lease Obtained» («Оренда 

отримана »)? 

Яка дата вказана в якості значення параметра «Lease Expire» 

(«Орендазакінчується »)? 

 

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

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

 

 


