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Вступ 

 

Навчальна дисципліна «Адміністрування програмних 
систем і комплексів» є складовою частиною професійно 
орієнтованих дисциплін. Вона розрахована на студентів ІV 
курсу, які опрацювавши курс, повинні отримати базові основи 
адміністрування програмних систем і комплексів. 

Метою виконання практичних робіт є закріплення 
матеріалу навчальної дисципліни «Адміністрування програмних 
систем і комплексів» та використання набутих практичних 
навиків у роботі з системним адмініструванням комп’ютерних 
мереж, з поняттями та принципами адміністрування в 
операційних системах Windows, Linux, з адмініструванням та 
аудитом баз даних, SQL-сервера, а також забезпечення 
надійності та безпеки роботи під час адміністрування у 
відповідному середовищі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування 
в студентів знань, необхідних для кваліфікованого та 
ефективного використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності 
та повсякденному житті. 

У даних методичних вказівках наведено варіанти завдань 
для практичних робіт, що охоплюють основні теми курсу 
«Адміністрування програмних систем і комплексів». 

 



КПЕК ЛНТУ Адміністрування програмних систем і комплексів 

 

 
- 4 - 

 

Практична робота № 1. 

Тема: Встановлення і налаштування VirtualBox. 
Мета: навчитися працювати з програмою для віртуалізації 

операційних систем. 
 
Хід роботи: 
Запустіть virtualbox.exe і, виконуючи вказівки програми-

встановлювача, встановіть на ПК програму VirtualBox. 
Після встановлення приступаємо до налаштування 

програми і підготовки програми до створення віртуальних 
машин (потрібно встановити Windows Server 2008 R2 і Ubuntu 
Linux Server). 

Виберіть «Файл» –> «Налаштування», щоб з’явилося 
наступне вікно. Встановіть загальні налаштування для більш 
комфортної роботи програми. Перейдіть в цьому вікні в розділ 
Мережа, де створіть інтерфейс для головної мережі. 
 

 
Мал. 1.1. Налаштування мережі віртуальної машини. 

 
Перевірте налаштування створеної вами головної мережі 

(увімкінь та налаштуйте Сервер DHCP). 
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Мал. 1.2. Налаштування мережі віртуальної машини. 

 

Створюємо віртуальну машину. Для цього натискаємо 
кнопку Створити на панелі інструментів головного вікна 
програми і, виконуючи вказівки майстра, створюємо віртуальну 
машину для Windows Server. 
 

 
Мал. 1.3. Майстер створення віртуальної машини. 

 
Вказуємо параметри виділеної оперативної пам’яті і розмір 

віртуального жорсткого диску, а також, обираємо тип 
віртуальної машини. 

В результаті отримаємо те, що зображено на малюнку 1.4. 
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Мал. 1.4. Параметри віртуальної машини. 

 
Налаштуємо віртуальну машину більш детальніше, 

натиснувши кнопку «Параметри» на панелі інструментів 
головного меню програми. 

 

 
Мал. 1.5. Параметри віртуальної машини. 

 
В даному вікні вибираємо достатні для нашої віртуальної і 

фізичної машини параметри для більш комфортної роботи обох. 
Встановлюємо параметри мережі. В налаштуваннях 

вказуємо два мережевих інтерфейси (перший – для Інтернету, а 
другий – щоб з фізичної машини ви мали доступ до віртуальної). 
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Мал. 1.6. Параметри мережі віртуальної машини. 

 
Параметри Адаптер 1 залишаємо незмінними, а от 

параметри Адаптер 2 налаштовуємо, як показано на малюнку 
вище. 

Після створення і налаштування віртуальної машини для 
Windows Server, аналогічно створюємо і налаштовуємо 
віртуальну машину для Ubuntu Linux Server. 

Скласти звіт, в якому відповісти на теоретичні питання та 
додати скріншоти вікон програми з налаштуваннями обох 
віртуальних машин. 

 
Контрольні питання: 
1. Поняття віртуалізації? 
2. Види віруальних машин? 
3. Мета і доцільність створення і використання 

віртуальних машин? 
4. Системні вимоги і особливості системи для комфортної 

роботи віртуальних машин? 
5. Крос-платформова віртуалізація? 

 
Індивідуальне завдання: 
Створити та налаштувати віртуальні машини для Windows 

Server 2008 R2 та для Ubuntu Linux Server використовуючи дані 
з таблиці відповідно до свого варіанту. 
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Таблиця 1.1. Варіанти індивідуальних завдань. 
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1.  512 10,0 1х90% 32  

2.  768 10,2 1х85% 48  

3.  640 10,1 1х87% 40  

4.  1024 10,4 1х80% 64  

5.  896 10,3 1х82% 56  

6.  512 10,0 1х90% 32  

7.  768 10,2 1х85% 48  

8.  640 10,1 1х87% 40  

9.  1024 10,4 1х80% 64  

10.  896 10,3 1х82% 56  

11.  512 10,0 1х90% 32  

12.  768 10,2 1х85% 48  

13.  640 10,1 1х87% 40  

14.  1024 10,4 1х80% 64  

15.  896 10,3 1х82% 56  

16.  512 10,0 1х90% 32  

17.  768 10,2 1х85% 48  

18.  640 10,1 1х87% 40  

19.  1024 10,4 1х80% 64  

20.  896 10,3 1х82% 56  

21.  512 10,0 1х90% 32  

22.  768 10,2 1х85% 48  

23.  640 10,1 1х87% 40  

24.  1024 10,4 1х80% 64  

25.  896 10,3 1х82% 56  

26.  512 10,0 1х90% 32  

27.  768 10,2 1х85% 48  

28.  640 10,1 1х87% 40  

29.  1024 10,4 1х80% 64  

30.  896 10,3 1х82% 56  
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Практична робота № 2. 

Тема: Встановлення та налаштування Windows Server. 
Мета: навчитися встановлювати і готувати до подальшої 

роботи ОС Windows Server. 
 
Хід роботи: 
1. Встановлення Windows Server 2008 R2. 
Використовуючи налаштовану і підготовану віртуальну 

машину (з попередньої практичної роботи) використовуємо iso-
образ Windows Server 2008 R2. Виконуючи вказівки майстра, 
розпочинаємо встановлення. 

Потрібно обрати мову системи, яку будемо встановлювати і 
обрати типову розкладку клавіатури (для Windows Server дуже 
рекомендовано типовою обирати Англійську (США або 
Великобританія)) і продовжуємо роботу з майстром 
встановлення. 

 

 
Мал. 2.1. Вибір мови, формату часу та розкладки клавіатури. 
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Мал. 2.2. Вибір варіантів встановлення ОС. 

 
Обираємо варіант встановлення ОС. Використовуючи 

майстра роботи з дисками ми розподіляємо диск так, як нам 
потрібно і обираємо той розділ, куди буде встановлюватися наш 
Windows Server. 

 

 
Мал. 2.3. Вибір розділу для встановлення ОС. 
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Після встановлення системи, потрібно ввести пароль 
користувача «Администратор» згідно свого варіанту завдання. 

 

 
Мал. 2.4. Введення пароля Адміністратора. 

 
Використовуючи «Задачи начальной настройки», змінюємо 

ім’я комп’ютера та робочу групу. 
 

 
Мал. 2.5. Завдання початкового налаштування. 
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Мал. 2.6. Зміна імені ПК та робочої групи. 

 
Також потрібно встановити статичні ІР адреси для обох 

мережевих карт. (оскільки надалі можуть виникнути певні 
проблеми, якщо цього не зробити зараз). 

 

 

Мал. 2.7. Введення статичної ІР-адреси. 
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2. Встановлення сервера віддалених робочих столів 
Заходимо на сервер з правами адміністратора. 
Відкриваємо «Диспетчер сервера» -> «Роли» -> «Добавить 

роль»: 
 

 
Мал. 2.8. Додавання ролей сервера. 

 
У списку доступних ролей сервера вибираємо «Службы 

удалённых рабочих столов»: 
 

 
Мал. 2.9. Додавання служби віддалених робочих столів. 

http://www.itword.net/page/ustanovka-i-nastrojka-servera-na-baze-debian
http://www.itword.net/page/delphi-punkt-v-kontekstnoe
http://www.itword.net/page/ustanovka-i-nastrojka-servera-na-baze-debian
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У списку «Службы роли» відзначаємо «Узел сеансов 
удалённых рабочих столов» та «Лицензирование удалённых 
рабочих столов». Цих служб достаньо для підтримки базової 
функціональності. 
 

 
Мал. 2.10. Додавання служби ролей. 

 
Бажано встановлювати сервер терміналів до установки 

користувальницьких додатків. 
Метод перевірки автентичності. «Требовать проверку 

подлинности на уровне сети» – ця опція забезпечує підвищену 
безпеку, але в цьому режимі до сервера не зможуть 
підключатися користувачі з застарілими клієнтами (rdp 5.х і 
нижче), а також користувачі підключаються через Експлорер 
(remote desktop web connection). Щоб забезпечити підтримку 
клієнтів всіх версій, вибирайте опцію «Не требовать проверку 
подлинности на уровне сети». 
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Мал. 2.11. Метод перевірки автентичності. 

 
Режим ліцензування. Бажано заздалегідь визначитися з 

режимом ліцензування: «на пользователя» або «на 
устройство». Ліцензії «на пользователя» ефективні, якщо в 
організації велика кількість мобільних користувачів, яким 
потрібен доступ до сервера як з корпоративної мережі, так і з 
віддаленої (будинок, інший офіс). Ліцензії «на устройство» 
ефективні, якщо користувачі жорстко прив'язані до своїх 
робочих місць. 

 

 
Мал. 2.12. Режим ліцензування. 
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Групи користувачів. Ви можете відразу вказати групи або 
окремих користувачів, яким буде дозволено доступ до сервера 
терміналів. Це можна буде зробити і пізніше, просто додавши 
потрібних користувачів в групу «Пользователи удаленного 
рабочего стола». 

 

 
Мал. 2.13. Вибір групи користувачів. 

 
3. Налаштування сервера ліцензій Windows Server 2008 R2. 

Вказуємо чи належить сервер до домену або до робочої групи: 
 

 
Мал. 2.14. Налаштування області виявлення. 

http://www.itword.net/page/rsync-linux
http://www.itword.net/page/kde-450
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Огляд вибраних опцій перед установкою. Далі натискаємо 
кнопку Встановити. Система один раз перезавантажиться, після 
чого установка буде продовжена. У підсумку ви повинні 
побачити життєстверджуючий екран «Установка прошла 
успешно» 

 
4. Активація сервера терміналів. Відкриваємо «Пуск» –> 

«Администрирование» –> «Службы удалённых рабочих столов» 
–> «Диспетчер лицензирования удалённых рабочих столов». В 
списку вибираємо сервер ліцензій. Правою кнопкою миші 
викликаємо контекстне меню, в якому вибираємо пункт 
«Активировать сервер»: 

 

 
Мал. 2.15. Активація сервера. 

 
Запускається майстер активації сервера Windows Server 

2008 R2. 
У наступному кроці вибираємо метод підключення 

«Автоподключение»: 
Відомості про організацію. Вводимо ім'я, прізвище та назву 

організації (відповідно до свого варіанту завдання). 
Додаткові відомості. Можна заповнити, а можна і 

проігнорувати (виконується по бажанню). 
Через кілька секунд ваш сервер буде успішно активований. 

http://www.itword.net/page/ustanovka-i-nastrojka-servera-na-baze-debian
http://www.itword.net/page/delphi-punkt-v-kontekstnoe
http://www.itword.net/page/delphi-punkt-v-kontekstnoe
http://www.itword.net/page/ustanovka-i-nastrojka-servera-na-baze-debian
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Тепер можна приступити до установки ліцензій. Слід 
зазначити, що після активації сервера ліцензій немає 
необхідності відразу купувати і встановлювати ліцензії. При 
відсутності повноцінних ліцензій сервер працює в демо-режимі. 
Користувачам видаються тимчасові ліцензії на 120 днів. 

 
5. Установка ліцензій. 
Запускаємо майстер установки ліцензій. Це можна зробити 

відразу після активації сервера ліцензій, вибравши відповідну 
опцію. 

Далі вибираємо тип угоди «Enterprise Agreement». Номер 
угоди вводити відповідно до свого варіанту завдання. 

 
Мал. 2.16. Майстер активації сервера. 

 
Вибираємо версію продукту, тип ліцензії (повинен збігатися 

з раніше обраним типом ліцензій сервера ліцензій), кількість 
ліцензій. 
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Мал. 2.17. Налаштування області виявлення. 

 
Натискаємо «Далее». Якщо дані вірні, ліцензії будуть 

успішно встановлені. 
Скласти звіт, в якому відповісти на теоретичні питання та 

додати скріншоти вікон з налаштуваннями відповідно до свого 
варіанту. 

 
Контрольні питання: 
1. Чи можливо під одним акаунтом створювати декілька 

незалежних сеансів підключення? 
2. Як дозволити новому користувачу доступ до 

віддаленого робочого столу? 
3. Який порт використовує RDP по замовчуванню? 
 

http://www.itword.net/page/function-v-delphi
http://www.itword.net/page/samba-avtorizacija-polzovatelej-i-razdelnyj-dostup-k-resursam
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Індивідуальні завдання: 
Встановити та налаштувати Windows Server 2008 R2 

використовуючи дані з таблиці 2.1 згідно свого варіанту. 
 

Таблиця 2.1. Варіанти індивідуальних завдань. 

№
 п

/п
 

Встановлення Ліцензування 
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о
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д
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К
-с

ть
 л

іц
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й

 

1.  !Q2w3e4r Svr1 sysadmins 192.168.18.101   Intel 4965437 124  

2.  1q@W3e4r Svr2 webadmins 192.168.18.102   IBM 3325596 14  

3.  1q2w#E4r Svr3 users 192.168.18.103   LG 6565792 88  

4.  1q2w3e$R Svr4 sysadmins 192.168.18.104   PQI 4526017 95  

5.  $R3e2w1q Svr5 webadmins 192.168.18.105   Intel 5296992 643  

6.  4r#E2w1q Svr6 users 192.168.18.106   IBM 4965437 211  

7.  4r3e@W1q Svr7 sysadmins 192.168.18.107   LG 3325596 617  

8.  4r3e2w!Q Svr8 webadmins 192.168.18.108   PQI 6565792 999  

9.  !@qwaszx Svr9 users 192.168.18.109   Intel 4526017 124  

10.  #$erdfcv Svr10 sysadmins 192.168.18.110   IBM 5296992 14  

11.  !Q2w3e4r Svr11 webadmins 192.168.18.111   LG 4965437 88  

12.  1q@W3e4r Svr12 users 192.168.18.112   PQI 3325596 95  

13.  1q2w#E4r Svr13 sysadmins 192.168.18.113   Intel 6565792 643  

14.  1q2w3e$R Svr14 webadmins 192.168.18.114   IBM 4526017 211  

15.  $R3e2w1q Svr15 users 192.168.18.115   LG 5296992 617  

16.  4r#E2w1q Svr16 sysadmins 192.168.18.116   PQI 4965437 999  

17.  4r3e@W1q Svr17 webadmins 192.168.18.117   Intel 3325596 124  

18.  4r3e2w!Q Svr18 users 192.168.18.118   IBM 6565792 14  

19.  !@qwaszx Svr19 sysadmins 192.168.18.119   LG 4526017 88  

20.  #$erdfcv Svr20 webadmins 192.168.18.120   PQI 5296992 95  

21.  !Q2w3e4r Svr21 users 192.168.18.121   Intel 4965437 643  

22.  1q@W3e4r Svr22 sysadmins 192.168.18.122   IBM 3325596 211  

23.  1q2w#E4r Svr23 webadmins 192.168.18.123   LG 6565792 617  

24.  1q2w3e$R Svr24 users 192.168.18.124   PQI 4526017 999  

25.  $R3e2w1q Svr25 sysadmins 192.168.18.125   Intel 5296992 124  

26.  4r#E2w1q Svr26 webadmins 192.168.18.126   IBM 4965437 14  

27.  4r3e@W1q Svr27 users 192.168.18.127   LG 3325596 88  

28.  4r3e2w!Q Svr28 sysadmins 192.168.18.128   PQI 6565792 95  

29.  !@qwaszx Svr29 webadmins 192.168.18.129   Intel 4526017 643  

30.  #$erdfcv Svr30 users 192.168.18.130   IBM 5296992 211  
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Практична робота № 3. 

Тема: Віддалене використання системи. 
Мета: навчитися віддалено підключатись до Windows 

Server 2008 R2 через RDP-з’єднання та налаштовувати 
RemoteApp. 

 
Хід роботи: 
1. Налаштування RemoteApp в Windows Server 2008 R2. 
Відкриваємо «Пуск» –> «Администрирование» –> «Службы 

удаленных рабочих столов» –> «Диспетчер удаленных 
приложений RemoteApp». 
 

 
Мал. 3.1. Запуск диспетчера віддалених застосунків RemoteApp. 

 
Відкриється оснастка «Диспетчер удаленных приложений 

RemoteApp». Праворуч у верхньому куті натискаємо «Добавить 
удаленные приложения RemoteApp». 
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Мал. 3.2. Запуск майстра віддалених застосунків RemoteApp. 

 
Відкриється мастер додавання додатку. Натискаємо 

«Далее». 
 

 
Мал. 3.3. Майстер віддалених застосунків RemoteApp. 

 
Вибираємо зі списку додаток Ccleaner. Зазначимо, що в 

даному списку будуть присутні тільки програми які доступні всім 
користувачам, те що встановлено в локальний профіль 
конкретно користувача тут не з'явиться і якщо навіть примусово 
це додати – працювати не буде! 
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Мал. 3.4. Вибір програми для RemoteApp. 

 

 
Мал. 3.5. Завершення роботи майстра. 

 
Тепер в пункті «Удаленные приложения RemoteApp» 

з’явилась программа Ccealner. 
 

 
Мал. 3.6. Результат після додавання програми майстром. 
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2. Розповсюдження RemoteApp через RPD-файл. 
Натискаємо правою кнопкою миші по імені файлу та з 

контекстного меню вибираємо «Создать RDP-файл». 
 

 
Мал. 3.7. Створення RDP-файлу. 

 
Відкриється вікно майстра віддалених застосунків 

RemoteApp, в якому натискаємо «Далее». 

 
Мал. 3.8. Запуск майстра створення RDP-файлу. 

 
При бажанні ви можете задати альтернативне місце 

створення пакету, вказати сертифікат якщо потрібно та змінити 
параметри шлюза віддалених робочих столів (мал. 3.9). 
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Мал. 3.9. Вибір місця збереження та параметрів шлюзу. 

 

 
Мал. 3.10. Завершення роботи майстра. 

 
У підсумку в «c:\Program Files\Packeged Programs» у вас 

з’явиться RDP-файл. 
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Мал. 3.11. Розташування результату створення. 

 
Для перевірки копіюємо даний файл на інший комп’ютер та 

запускаємо. 
 

 
Мал. 3.12. Запит на підключення віддаленого застосунку. 

 
Вводимо, логін и пароль 

 

 
Мал. 3.13. Введення логіну та паролю для запуску віддаленого 

застосунку. 
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щоб запустити Ccleaner на сервері, але візуально 
користувач бачить лише вікно програми як ніби вона відкрилась 
на локальному комп’ютері. 
 

 
Мал. 3.14. Вікно запущеного віддаленого застосунку. 

 
3. Розповсюдження RemoteApp через MSI-файл. 
Натискаємо правою кнопкою миші по імені файлу та з 

контекстного меню вибираємо «Создать пакет установщика 
Windows». 
 

 
Мал. 3.15. Створення MSI-файлу. 
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У вікні майстра натискаємо «Далее». 
 

 
Мал. 3.16. Запуск майстра створення MSI-файлу. 

 
При бажанні ви можете задати альтернативне місце 

створення пакету, вказати сертифікат якщо потрібно та змінити 
параметри шлюза віддалених робочих столів. 
 

 
Мал. 3.17. Вибір місця збереження та параметрів шлюзу. 

 
Відмічаємо відповідні місця для створення ярликів на ПЗ. 
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Мал. 3.18. Вибір місця розташування ярликів. 

 
Натискаємо «Далее», після чого створення RemoteApp 

через MSI-файл завершується. 

 
Мал. 3.19. Завершення роботи майстра. 

 
В папці «c:\Program Files\Packeged Programs» у вас 

з’явиться MSI-файл. 



КПЕК ЛНТУ Адміністрування програмних систем і комплексів 

 

 
- 30 - 

 

 
Мал. 3.20. Розташування результату створення. 

 
Встановлюємо його на ПК користувача. Запускаємо ярлик 

на робочому столі та натискаємо «Подключить». 

 
Мал. 3.21. Запит на підключення віддаленого застосунку. 

 
Програма запущена на віддаленому сервері. 
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Мал. 3.22. Вікно програми після запуску. 

 
Зверніть увагу, що при установці через msi у вікні 

«Программы и компоненты» з’явилась можливість деінсталяції 
цієї програми, а поруч встановлена ще локальна її копія. 

 

 
Мал. 3.23. Список програм у вікні «Программы и компоненты». 
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Скласти звіт, в якому відповісти на теоретичні питання та 
додати скріншоти вікон програми з налаштуваннями згідно 
свого варіанту. 

 
Контрольні питання: 
1. Опишіть принцип підключення через RDP-файл? 
2. Опишіть принцип підключення через MSI-файл? 
3. Які застосунки можна добавляти у RemoteApp та з 

яких профілей користувачів? 
 
Індивідуальні завдання: 
Створити RDP-файл та MSI-файл для запуску застосунку 

Ccleaner використовуючи дані з таблиці 3.1 згідно свого 
варіанту. 

 
Таблиця 3.1. Варіанти індивідуальних завдань. 

№
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1 2 3 4 5 6 

1.  !Q2w3e4r Svr1 12030 192.168.18.101  

2.  1q@W3e4r Svr2 12031 192.168.18.102  

3.  1q2w#E4r Svr3 12032 192.168.18.103  

4.  1q2w3e$R Svr4 12033 192.168.18.104  

5.  $R3e2w1q Svr5 12034 192.168.18.105  

6.  4r#E2w1q Svr6 12035 192.168.18.106  

7.  4r3e@W1q Svr7 3389 192.168.18.107  

8.  4r3e2w!Q Svr8 12030 192.168.18.108  

9.  !@qwaszx Svr9 12031 192.168.18.109  

10.  #$erdfcv Svr10 12032 192.168.18.110  

11.  !Q2w3e4r Svr11 12033 192.168.18.111  

12.  1q@W3e4r Svr12 12034 192.168.18.112  

13.  1q2w#E4r Svr13 12035 192.168.18.113  

14.  1q2w3e$R Svr14 3389 192.168.18.114  

15.  $R3e2w1q Svr15 12030 192.168.18.115  
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1 2 3 4 5 6 

16.  4r#E2w1q Svr16 12031 192.168.18.116  

17.  4r3e@W1q Svr17 12032 192.168.18.117  

18.  4r3e2w!Q Svr18 12033 192.168.18.118  

19.  !@qwaszx Svr19 12034 192.168.18.119  

20.  #$erdfcv Svr20 12035 192.168.18.120  

21.  !Q2w3e4r Svr21 3389 192.168.18.121  

22.  1q@W3e4r Svr22 12030 192.168.18.122  

23.  1q2w#E4r Svr23 12031 192.168.18.123  

24.  1q2w3e$R Svr24 12032 192.168.18.124  

25.  $R3e2w1q Svr25 12033 192.168.18.125  

26.  4r#E2w1q Svr26 12034 192.168.18.126  

27.  4r3e@W1q Svr27 12035 192.168.18.127  

28.  4r3e2w!Q Svr28 3389 192.168.18.128  

29.  !@qwaszx Svr29 12030 192.168.18.129  

30.  #$erdfcv Svr30 12031 192.168.18.130  
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Практична робота № 4. 

Тема: Особливості використання VPN-з’єднання. 
Мета: навчитися об’єднувати віддалені локальні мережі, 

використовуючи VPN-з’єднання. 
 
Хід роботи: 
1. Встановлюємо VPN-PPTP сервер на Windows Server 2008 

R2. 
Запускаємо диспетчер сервера на Windows Server 2008 R2 і 

додаємо «Добавить роль» роль сервера «Службы политики сети 
и доступа»: 

 

 
Мал. 4.1. Вибір ролей сервера. 

 
Далі вибираємо «Службы маршрутизации и удаленного 

доступа» та натискаємо «Далее»: 

http://www.itword.net/page/vvedenie-v-virtualnye-chastnye-seti-vpn
http://www.itword.net/page/rsync-linux
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Мал. 4.2. Вибір служб ролей. 

 
Все перевіряємо та встановлюємо: 
 

 
Мал. 4.3. Підтвердження вибраних елементів. 
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Після успішної установки, нам потрібно налаштувати цю 
роль, роскриваємо список ролей та вибираємо роль «Службы 
политики сети и доступа». Правою кнопкою миші викликаємо 
контекстре меню, з якого вибираємо пункт «Настроить и 
включить маршрутизацию и удаленный доступ»: 

 

 
Мал. 4.4. Налаштування маршрутизації. 

 
В майстрі установки натискаємо «Далее» та з п’яти 

запропонованих варіантів вибираємо самий останній «Особая 
конфигурация»: 

http://www.itword.net/page/vvedenie-v-virtualnye-chastnye-seti-vpn
http://www.itword.net/page/ustanovka-maxsite-cms
http://www.itword.net/page/opera-12-wahoo
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Мал. 4.5. Майстер налаштування сервера маршрутизації та 

віддаленого доступу. 

 
Відмічаємо «Доступ к виртуальной частной сети (VPN)»: 

 
Мал. 4.6. Майстер налаштування сервера маршрутизації та 

віддаленого доступу. 

http://www.itword.net/page/samba-avtorizacija-polzovatelej-i-razdelnyj-dostup-k-resursam
http://www.itword.net/page/vvedenie-v-virtualnye-chastnye-seti-vpn


КПЕК ЛНТУ Адміністрування програмних систем і комплексів 

 

 
- 38 - 

 

 
Мал. 4.7. Завершення роботи майстра налаштування сервера 

маршрутизації та віддаленого доступу. 

 
Запускаємо службу: 

 

 
Мал. 4.8. Запуск служби маршрутизації та віддаленого доступу. 

 
Для повноцінної роботи vpn-сервера повинні бути відкриті 

такі порти: 
TCP 1723 для PPTP; 
TCP 1701 та UDP 500 для L2TP; 
TCP 443 для SSTP. 

 
Налаштовуємо видачі адрес. Відкриваємо «Диспетчер 

сервера» –> «Роли» –> «Службы политики сети и доступа» –> 
«Маршрутизация и удаленный доступ» –> «Свойства»: 

http://www.itword.net/page/ustanovka-i-nastrojka-servera-na-baze-debian
http://www.itword.net/page/vvedenie-v-virtualnye-chastnye-seti-vpn
http://www.itword.net/page/midnight-commander-klavishi-bystrogo-dostupa
http://www.itword.net/page/samba-avtorizacija-polzovatelej-i-razdelnyj-dostup-k-resursam
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Мал. 4.9. Властивості маршрутизації та віддаленого доступу. 

 
Закладка «IPv4», включаємо пересилку IPv4, встановлюємо 

перемикач в «Статический пул адресов» та натискаємо кнопку 
«Добавить»: 

 

 
Мал. 4.10. Додавання діапазону ІР-адрес. 
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Задаємо діапазон видаваних адрес: 
 

 
Мал. 4.11. Додавання діапазону ІР-адрес. 

 
Тепер настроюємо дозволи для користувачів. Переходимо 

в «Диспетчер сервера» –> «Конфигурация» –> «Локальные 
пользователи и группы» –> «Пользователи»: 

До потрібного користувача заходимо у властивості та в 
закладці «Входящие звонки» відмічаємо «Разрешить доступ». 

 

 
Мал. 4.12. Надання доступу вхідних дзвінків. 

http://www.itword.net/page/ustanovka-i-nastrojka-servera-na-baze-debian
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Скласти звіт, в якому відповісти на теоретичні питання та 
додати скріншоти вікон програми з налаштуваннями згідно 
свого варіанту. 

 
Контрольні питання: 
1. Що таке VPN? 
2. Що таке протокол PPTP? 
3. Переваги та недоліки використання VPN-з’єднання? 
 
Індивідуальні завдання: 
Створити VPN-з’єднання для підключення до віддаленої 

локальної мережі використовуючи вихідні дані з таблиці 4.1 
згідно свого варіанту. 

 
Таблиця 4.1. Варіанти індивідуальних завдань. 

№ 
п/п 

Діапазон ІР-адрес Користувач Пароль Примітка 
 

1 2 3 4 5 

1.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser1 !Q2w3e4r  

2.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser2 1q@W3e4r  

3.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser3 1q2w#E4r  

4.  192.168.18.20 – 40 Vpnuser4 1q2w3e$R  

5.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser5 $R3e2w1q  

6.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser6 4r#E2w1q  

7.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser7 4r3e@W1q  

8.  192.168.18.20 – 40 Vpnuser8 4r3e2w!Q  

9.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser9 !@qwaszx  

10.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser10 #$erdfcv  

11.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser11 !Q2w3e4r  

12.  192.168.18.20 – 40 Vpnuser12 1q@W3e4r  

13.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser13 1q2w#E4r  

14.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser14 1q2w3e$R  

15.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser15 $R3e2w1q  

16.  192.168.18.20 – 40 Vpnuser16 4r#E2w1q  

17.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser17 4r3e@W1q  

18.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser18 4r3e2w!Q  

19.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser19 !@qwaszx  

20.  192.168.18.20 – 40 Vpnuser20 #$erdfcv  

21.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser21 !Q2w3e4r  

22.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser22 1q@W3e4r  

23.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser23 1q2w#E4r  

http://www.itword.net/page/nastrojka-pptp-v-debianubuntu-servera-i-klienta
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1 2 3 4 5 

24.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser24 1q2w3e$R  

25.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser25 $R3e2w1q  

26.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser26 4r#E2w1q  

27.  192.168.18.20 – 40 Vpnuser27 4r3e@W1q  

28.  192.168.18.25 – 35 Vpnuser28 4r3e2w!Q  

29.  192.168.18.11 – 39 Vpnuser29 !@qwaszx  

30.  192.168.18.200 – 240 Vpnuser30 #$erdfcv  
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