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ВСТУП 

Навчальний курс «Комп’ютерні мережі та Інтернет» розроблено відповідно до освітньо-

професійної програми напряму підготовки 6.040302 Інформатика* спеціалізації математика, 

фізика, економіка, англійська мова, освітні вимірювання. 

Вивчення курсу «Комп’ютерні мережі та Інтернет» дає студентам необхідні теоретичні 

знання про основні принципи побудови, методи та засоби функціонування комп’ютерних мереж і 

практичні вміння та навички для налагодження локальної комп’ютерної мережі з використання 

сучасного мережевого обладнання, пошуку даних та використання ресурсів глобальної мережі 

Інтернет, що сприяє формуванню інформатичних компетентностей майбутніх фахівців. 

Предметом вивчення навчального курсу «Комп’ютерні мережі та Інтернет» є засоби 

комунікаційної техніки, програмне та апаратне забезпечення функціонування комп’ютерних та 

Глобальної мережі, мережеві технології, протоколи передачі даних тощо. 

Одним із важливих компонентів вивчення курсу є міжпредметне узгодження. Курс 

«Комп’ютерні мережі та Інтернет» розрахований на студентів, що засвоїли базові математичні 

курси та вивчили дисципліни «Вступ до інформатики» та «Інформаційно-команікаційні технології» 

і мають базові знання про склад і призначення основних компонентів обчислювальної техніки. 

Вивчення даного курсу забезпечує необхідний рівень знань для опанування дисциплінами 

«Методика навчання інформатики», «Вибрані питання інформатики», «Проектування 

інформаційних комп’ютерних систем», «Цифрові освітні ресурси». 

Навчальний курс «Комп’ютерні мережі та Інтернет» складається з таких змістових модулів: 

 Локальні комп’ютерні мережі. 

Основні поняття: Комп'ютерні мережі. Класифікація комп'ютерних мереж. Мережеві 

стандарти. Поняття протоколу. Модель відкритих систем OSI та її рівні. ІР адреси. Огляд базових 

топологій побудови локальних комп‘ютерних мереж: "загальна шина", "зірка", "кільце". Методи 

доступу в локальних мережах. Огляд апаратного забезпечення для побудови локальних мереж. 

Огляд сучасного програмного забезпечення для побудови локальної комп'ютерної системи. 

Поняття сервера. Мережі з виділеним та невиділеним сервером. Однорангові мережі. Особливості 

мережі, побудованої з використанням операційної системи Windows. Облікові записи, 

ідентифікація користувача, права доступу. Доступ до мережевих дисків. Мережні принтери. Обмін 

повідомленнями. Об’єднання до однієї мережі комп’ютерів, що функціонують в різних мережних 

системах. 

 Глобальна мережа Інтернет. 

Основні поняття: Глобальні комп'ютерні мережі. Мережа Інтернет. Протоколи мережі 

Інтернет. Доменна система імен. Гіпертекстова система World Wide Web (WWW). Мова HTML. 

Мова web-програмування (PHP). Програми-браузери. Адреса електронної пошти та облікові 

записи, поштові скриньки. Поштові програми та їх налагодження. Створення та читання листів. 

Формат повідомлення та кодові сторінки. Використання адресної книги. Включення двійкового 

файлу. Етика користування мережею. Поняття телеконференції. Сервери телеконференцій та групи 

новин. Спеціальні програми роботи з телеконференціями. Основні об'єкти та механізми пошуку. 

Пошукові сервіси. Релевантність документу. Використання найпопулярніших пошукових машин. 

Провайдери. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

0403 Системні науки та 

кібернетика 
(шифр і назва) 

Варіативна 

(за вибором університету) 

 Напрям підготовки  

6.040302 Інформатика* 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

6.040302 Інформатика* 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання      

реферат 
   (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

180 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

в т.ч. індивідуальна робота, 

самостійної роботи 

студента – 10,6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

34 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

0 год. 0 год. 

Лабораторні 

34 год. 10 год. 

Індивідуальна робота 

12 год. 0 год. 

Самостійна робота 

100 год. 160 год. 

Індивідуальні завдання:  0 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

 для денної форми навчання – 0,8; 

 для заочної форми навчання – 0,125. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування у студентів системи фундаментальних знань щодо аналізу та 

проектування локальних комп’ютерних мереж, розуміння принципів роботи мережевого 

обладнання та передавання даних через канали зв’язку, набуття навичок та умінь підключення до 

глобальної мережі та основних прийомів роботи в ній (використання різних браузерів та пошук 

даних в глобальній мережі, робота з поштовими серверами, групами новин та розсиланням тощо). 

Завдання: сформувати базові знання, уміння і навички майбутнього вчителя інформатики: 

 розкрити місце і значення дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» в загальній і 

професійній освіті; 

 з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмету, взаємозв’язки курсу з іншими 

навальними дисциплінами; 

 розширити знання студентів про принципи роботи мережевого обладнання та способи 

передачі даних через канали зв’язку, топологію мереж та адресацію в них, можливості 

глобальної мережі Інтернет та особливості пошуку даних в ній; 

 сформувати у студентів вміння налагоджувати роботу локальної мережі та підключатися до 

глобальної; 

 з’ясувати аспекти сучасного стану та перспективи подальшого розвитку комп’ютерних мереж, і, 

зокрема, перспективних способів передачі даних в мережі; 

 сформувати у студентів вміння використовувати знання, навички та уміння, отримані при 

вивченні дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» при вивченні інших дисциплін та в 

майбутній професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати: 

 основні призначення та сфери застосування комп’ютерних мереж; 

 складові комп’ютерних мереж (апаратна та програмна складова, інформаційне забезпечення); 

 основні характеристики та призначення апаратної складової комп’ютерної мережі; 

 структуру та призначення складових міжнародного мережевого стандарту OSI; 

 основних типів сучасних програмних засобів для управління апаратним забезпеченням 

комп’ютерних мереж; 

 основних типів та класифікацій програмного забезпечення для роботи в комп’ютерних 

мережах; 

 топологію мереж та методи доступу до каналу передавання даних; 

 мережеві протоколи та IP-адресацію в комп’ютерних мережах; 

 основні прийоми тестування коректності роботи мережевих служб; 

 основні правила пошуку даних в глобальній мережі; 

 способи підключення до глобальної мережі Інтернет. 

Вміти: 

 порівнювати характеристики апаратного та програмного забезпечення різних типів та обирати 

тип ОC, що найкраще відповідає конкретним умовам роботи в мережі; 

 використовувати програми для роботи в комп’ютерній мережі, програми для діагностики та 

тестування комп’ютерних мереж; 

 підбирати обладнання і виконувати налагодження локальної комп’ютерної мережі; 

 користуватися основними сервісами глобальної мережі Інтернет: електронною поштою; 

інформаційно-пошуковими системами, телеконференціями, системами створення Інтернет-

середовищ, системами віддаленого доступу до Інтернет-ресурсів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Комп’ютерні мережі. 

Тема 1. Вступ. Правила ТБ. Використання віртуальних комп’ютерів. 

Тема 2. Основні відомості про комп'ютерні мережі. 

Тема 3. Локальна комп’ютерна мережа. 

Тема 4. Тестування коректності роботи мережевих служб. 

Тема 5. Захист даних в комп’ютерних мережах. Proxy-сервер. 

Тема 6. Організація бездротового зв'язку. 

Тема 7. Стан і перспективи використання комп’ютерних мереж. 

Змістовий модуль 2. Глобальна мережа Інтернет. 

Тема 8. Глобальна мережа Інтернет. Основні сервіси: DNS. 

Тема 9. Основні сервіси: WWW. Браузери. Пошук даних в Інтернет. 

Тема 10. Налаштування роботи web-сервера. 

Тема 11. Форматування тексту. Використання графічних зображень, гіперпосилань, списків. 

Тема 12. НTML. Використання таблиць, фреймів, каскадних таблиць стилів. 

Тема 13. Використання PHP. 

Тема 14. Робота з поштовими серверами, групами новин та розсиланнями. 

Тема 15. Провайдери. Додаткові послуги глобальної мережі Інтернет. 

Тема 16. Хмарні технології. 

Тема 17. Стан і перспективи використання мережі Інтернет. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна і вечірня  форма 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ус
ьо

го
  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Комп’ютерні мережі 

Тема 1. Вступ. 

Правила ТБ. 

Використання 

віртуальних 

комп’ютерів. 

9 2  2  5 10.2 0.6  0.6  9 

Тема 2. Основні 

відомості про 

комп'ютерні 

мережі. 

9 2  2  5 10.2 0.6  0.6  9 

Тема 3. Локальна 

комп’ютерна 

мережа. 

9 2  2  5 10.2 0.6  0.6  9 

Тема 4. Тесту-

вання 

коректності 

роботи 

мережевих 

9 2  2  5 10.2 0.6  0.6  9 
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служб. 

Тема 5. Захист 

даних в 

комп’ютерних 

мережах. Proxy-

сервер. 

10 2  2  6 10.2 0.6  0.6  9 

Тема 6. 

Організація 

бездротового 

зв'язку. 

10 2  2  6 10.2 0.6  0.6  9 

Тема 7. Стан і 

перспективи 

використання 

комп’ютерних 

мереж. 

16 2  2 6 6 10.2 0.6  0.6  9 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

72 14  14 6 38 71.4 4,2  4,2  63 

Змістовий модуль 2. Глобальна мережа Інтернет 

Тема 8. 

Глобальна 

мережа Інтернет. 

Основні сервіси: 

DNS. 

10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 

Тема 9. Основні 

сервіси: WWW. 

Браузери. Пошук 

даних в Інтернет. 

10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 

Тема 10. 

Налаштування 

роботи web-

сервера. 

10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 

Тема 11. НTML. 

Форматування 

тексту. 

Використання 

графічних зоб-

ражень, гіперпо-

силань, списків. 

10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 

Тема 12. НTML. 

Використання 

таблиць, 

фреймів, 

каскадних 

таблиць стилів. 

10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 

Тема 13. 10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 
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Використання 

PHP. 

Тема 14. Робота 

з поштовими 

серверами, 

групами новин та 

розсиланнями. 

10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 

Тема 15. Провай-

дери. Додаткові 

послуги гло-

бальної мережі 

Інтернет. 

10 2  2  6 11.2 0.6  0.6  10 

Тема 16. Хмарні 

технології. 

14 2  2  10 9.5 0.5  0.5  8.5 

Тема 17. Стан і 

перспективи ви-

користання ме-

режі Інтернет. 

14 2  2 6 4 9.5 0.5  0.5  8.5 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

108 20  20 6 62 108.

6 

4.8  4.8  97 

Усього годин  180 34  34 12 100 180 10  10  160 

5. Теми семінарських занять 
Семінарських занять не заплановано 

6. Теми практичних занять 
Практичних занять не заплановано 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Віртуальні комп’ютери. 2 

2 Апаратні та програмні засоби побудови комп'ютерних мереж. 2 

3 Тестування коректності роботи мережевих служб. 2 

4 Захист даних в комп’ютерних мережах. 2 

5 Встановлення та адміністрування Proxy-сервера. 2 

6 Організація бездротового зв'язку (по-бригадно). 2 

7 Браузери. 2 

8 Пошук даних в глобальній мережі Інтернет. 2 

9 Налаштування роботи web-сервера. 2 

10 HTML: форматування тексту, графічні зображення, гіперпосилання, списки. 3 

11 HTML: таблиці, фрейми, каскадні таблиці стилів. 3 

12 Використання PHP. 3 

13 Робота з поштовими серверами, групами новин та розсиланнями. 2 

14 Провайдери. Додаткові послуги мережі Інтернет. 2 

15 Хмарні технології. 3 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Комп'ютерні мережі. 10 

2 Мережеві (серверні) операційні системи. 10 

3 Захист комп’ютерних мереж. 10 

4 Створення мережевих ресурсів.  10 

5 Хмарні технології. Різне 10 

9. Індивідуальні завдання 
Реферати на теми самостійної роботи. 

10. Методи навчання 
При вивчені даної дисципліни на лекціях використовуються словесні методи – розповідь-

пояснення, бесіда, лекція, на лабораторних роботах – практичні методи: лабораторні роботи, 

реферати студентів. 

11. Методи контролю 
11.1 Тестові завдання. 

Тестові завдання (модульний контроль) розміщені у системі управління навчальними 

курсами MOODLE за адресою: http://www.moodle.ii.npu.edu.ua/course/view.php?id=49. 

11.2. Екзамен (питання до екзамену): 

1. Комп’ютерні мережі. Призначення комп’ютерних мереж. 

2. Комп’ютерні мережі. Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах. 

3. Комп’ютерні мережі. Розподіл функцій між мережевим адаптером та його драйвером в 

мережі. 

4. Комп’ютерні мережі. Інформаційна складова локальної мережі. 

5. Комп’ютерні мережі. Основні мережеві топології (приклади).  

6. Комп’ютерні мережі. Концентратори, їх види, призначення та загальна характеристика. 

7. Комп’ютерні мережі. Комутатори, їх види, призначення та загальна характеристика. 

8. Комп’ютерні мережі. Маршрутизатори і шлюзи, їх призначення та загальна характеристика. 

9. Комп’ютерні мережі. Стандарти архітектури Etnernet. 

10. Комп’ютерні мережі. Опрацювання даних у мережевому середовищі. 

11. Комп’ютерні мережі. Модель інформаційного середовища "клієнт-сервер" та її характеристика. 

12. Комп’ютерні мережі. Локальні комп’ютерні мережі з виділеним сервером та однорангові 

комп’ютерні мережі. 

13. Комп’ютерні мережі. Пакетний принцип обміну даними в комп’ютерних мережах. 

14. Комп’ютерні мережі. Мережеві сервіси та їх використання. 

15. Комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж на основі протоколу TCP/IP. 

16. Комп’ютерні мережі. Робочі групи і домени в локальних комп’ютерних мережах операційних 

систем сімейства Windows. 

17. Комп’ютерні мережі. Сервери доменних імен для комп’ютерних мереж, їх призначення та 

характеристика. 

18. Комп’ютерні мережі. Апаратні пристрої для забезпечення зв’язку між комп’ютерами. 

19. Комп’ютерні мережі. Серверні програми та їх роль в комп’ютерних мережах. Приклади 

використання серверних програм. 

20. Комп’ютерні мережі. Мережеві характеристики операційних систем сімейства Linux. 

21. Комп’ютерні мережі. Топологія і стандарти комп’ютерних мереж. 

22. Комп’ютерні мережі. Комп’ютерна безпека. Комп’ютерні віруси. 

23. Комп’ютерні мережі. Антивірусні програми. Принципи їхньої дії. 



11 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

24. Комп’ютерні мережі. Брандмауери. Вбудований брандмауер ОС Windows. 

25. Комп’ютерні мережі. Служба управління віддаленим комп’ютером. 

26. Інтернет. Історія виникнення всесвітньої мережі Інтернет.  

27. Інтернет. Складові мережі Інтернет. 

28. Інтернет. Способи під’єднання до мережі Інтернет. 

29. Інтернет. Модем та його призначення. 

30. Інтернет. Провайдери мережі Інтернет в Україні. 

31. Інтернет. Служби мережі Інтернет. 

32. Інтернет. Принципи адресації в глобальних та в локальних мережах. 

33. Інтернет. Статичне і динамічне виділення ІР-адрес в мережі Інтернет.  

34. Інтернет. Види несанкціонованого доступу при роботі в Інтернет. 

35. Інтернет. Служба передавання файлів в мережі Інтернет. 

36. Інтернет. Поштові програми. Поштові сервери. 

37. Інтернет. «Спам». Способи захисту від «Спаму». 

38. Інтернет. Телеконференції. Розсилання. 

39. HTML. Теги та контейнери. Призначення параметрів тегів. 

40. HTML. Структура HTML-документа. 

41. HTML. Браузери, приклади браузерів. 

42. HTML. Управління розташування тексту на сторінці. 

43. HTML. Теги фізичного та логічного форматування тексту. 

44. HTML. Гіперпосилання. Види гіперпосилань. 

45. HTML. Гіперпосилання. Поняття «карта чутливих зображень». 

46. HTML. Види списків. 

47. HTML. Використання таблиць. 

48. HTML. Алгоритм побудови складної таблиці засобами HTML. 

49. HTML. Використання фреймової структури. «Плаваючий» фрейм. 

50. HTML. Таблиці стилів. Способи зв’язування CSS із документом. 

Екзамен проводиться у формі комп’ютерного тестування, де потрібно відповісти на 33 

тестових завдання, з яких 30 – це тестові завдання в закритій формі (див.Рис. 1) та 3 (питання з 

білетів) тестових завдання у відкритій формі (див.Рис. 2). 

 

Рис. 1. Тестове завдання у закритій формі 
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Рис. 2. Тестове завдання у відкритій формі 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т17 

5 5 5 5 7 7 10 5 5 5 5 5 7 7 7 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   зараховано 

80-89 В 
добре  

70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна типова програма дисципліни; 

2. Робоча програма дисципліни; 

3. Плани занять; 

4. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 
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5. Конспект лекцій з дисципліни; 

6. Комплексні контрольні роботи (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни; 

7. Інструктивно-методичні матеріали лабораторних занять; 

8. Контрольні завдання до лабораторних занять. 

9. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

10. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

11. Навчально-методична карта дисципліни: 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
1. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2005. – 128 с. 

2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet.-2-е изд., доп. и перераб./ 

Харьков: Фолио, 2003. – 399с. 

3. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Н.М. Наумова, 

Н.В. Тоічкіна, Н.О. Дорожко та ін.; За ред. наук. ред. П.П. Лізунова. – К.: Університет "Україна", 

2006. – 466с. 

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.– 704с. 

5. Колесников А. Internet для пользователя.-К.: BHV, 2000. – 304с. 

6. Комп’ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт/ Укл.: Сікора В.С., Юрченко 

І.В.-Чернівці: Рута, 2002.-43с. 

7. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник.–К.: Центр навчальної 

літератури, 2004.–128с. 

8. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Метод посібник: У 4ч. / За ред. акад. М.І. 

Жалдака.– К.: Навчальна книга, 2004.Ч. ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної 

мережі Інтернет. – 196с. 

Допоміжна (журнали): 
9. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.–2–ге вид., перероб. і 

доп.–К.: КНЕУ, 2001. – 214с. 

10. Берченко Н. Самоучитель по работе в Интернет и каталог ресурсов.-К.: BHV, 1999. – 480с. 

11. Глушаков С.В. Электронная почта и сеть Интернет.-Харьков: Фолио, 2003. 

12. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів.-К.: “Академвидав”, 2002. – 320с. 

13. Згуровський М. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій.-К.: ЕУФІМБ, 2000. – 265с. 

14. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.-К.: Каравела, 2003. – 

464с. 

15. Информационные системы и сети ЭВМ: Учеб. пособие / Аксенов Б.Е., Грешневиков А.К., 

Дробинцев Д.Ф., Черненький А.И.-Ленинград: Гос.Техн.Ун-т.,Л., 1990. – 68с. 

16. Кулаков Ю. Компьютерные сети. Выбор, установка.-К.: Юниор, 1999. – 544с. 

17. Нанс Б. Компьютерные сети. – М.: Бином, 1996. – 400с. 

15. Інформаційні ресурси 
18. http://www.moodle.ii.npu.edu.ua/course/view.php?id=49 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Віртуальні комп’ютери 

Тема: Віртуальні комп’ютери. 

Мета: Навчитися налагоджувати та використовувати програмні засоби для роботи з 

віртуальними комп’ютерами. 

Теоретичні відомості 

Існує багато різних операційних систем і велика кількість програм для них. Здавалося б, 

можна один раз зробити вибір і працювати тільки з однією операційною системою. Але 

користувачі, що працюють з тією або іншою операційною системою, часто хочуть мати можливість 

запускати програми, написані для інших операційних систем. Наприклад, користувачам Linux 

потрібно працювати з програмами, написаними для ОС Windows, користувачам ОС Windows 

працювати з програмами, які написані для ОС Linux тощо. 

Є чотири основні способи роботи на одному комп'ютері з програмами різних операційних 

систем. 

Спосіб №1: багатоваріантне завантаження. Це найпоширеніший спосіб вирішення цієї 

проблеми, який використовують більшість користувачів. На жорсткому дискові комп'ютера 

створюються кілька розділів і на кожний з них встановлюється своя операційна система і програми 

для неї. Крім того, налаштовується менеджер багатоваріантного завантаження, що дозволяє 

вибрати операційну систему у процесі завантаження комп'ютера. При такому підході неможливо 

одночасно працювати з програмами для різних операційних систем, для зміни операційної 

системи необхідно перезавантажувати комп'ютер. 

Позитивним є те, що операційні системи і програми для них функціонують без втрат в 

швидкості і надійності. Якщо операційні системи сумісні за типом файлової системи, то можливе 

створення загального розділу для обміну файлами між ними. 

Спосіб №2: емуляція інтерфейсу програмування додатків. (англ.: Application Programming 

Interfacе — набір методів, функцій, який програмісти можуть використовувати для доступу до 

функціональних програмних компонентів ОС – програми, модулі, бібліотеки). 

Зазвичай додатки (програми користувача) функціонують в захищеному адресному просторі, 

викликаючи через API складові операційної системи. Якщо дві операційні системи сумісні за 

своїми API (наприклад, Windows 98 і Windows 2000), то програми, розроблені для однієї з них, 

можуть використовуватись і для роботи під іншою. Якщо дві операційні системи несумісні за 

своїми API (наприклад, Windows 2000 і Linux), то існує спосіб перехоплювати звернення додатків 

до API і емулювати роботу однієї операційної системи засобами іншої операційної системи. 

При такому підході можна поставити одну операційну систему і працювати одночасно як з 

програмами, розробленими для роботи з нею, так і з програмами, розробленими для іншої 

операційної системи. Оскільки весь код додатку виконується без емуляції ОС, а лише виклики API 

емулюються, втрата в продуктивності незначна. Через те, що в багатьох програмах 

використовуються недокументовані функції API або звернення до операційної системи в обхід API, 

навіть при використанні дуже якісних емуляторів API виникають проблеми сумісності, що дозволяє 

використовувати не більше 70% від загального числа програм. 

Крім того, підтримувати емуляцію API операційної системи (наприклад, такої як Windows), 

що бурхливо розвивається, дуже нелегко і більшість емуляторів API так і залишаються 

емуляторами якоїсь конкретної версії операційної системи. Так, в Windows NT/2000 до цих пір 

вбудований емулятор для програм, орієнтованих на використання OS/2 версії 1.x, а в останніх 

версіях OS/2 Warp 4 є можливість запуску програм, орієнтованих на Windows 3.11). Але 

найбільший недолік способу емуляції API – це його строга орієнтація на конкретну операційну 
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систему. Для того, щоб запустити в ньому програми, орієнтовані на іншу операційну систему, 

необхідно все переписувати з самого початку. 

Приклади програм, розроблених за технологією емуляції API операційної системи. 

Проект з відкритим кодом Wine (Wine Is Not an Emulator), що дозволяє запускати програми, 

орієнтовані на DOS, Win16 і Win32 під управлінням операційними системами типу Unix; Продукт 

Win4Lin компанії Netraverse, що дозволяє запускати операційні системи сімейства Windows під 

управлінням операційної системи Linux; Проект з відкритим кодом DOSEMU, що дозволяє 

запускати програми, орієнтовані на MSDOS (включаючи деякі DPMI програми) під управлінням 

операційної системи Linux; Проект з відкритим кодом User Mode Linux (UML), що дозволяє 

запускати кілька копій операційної системи Linux на одному комп'ютері; Технологія Virtuozzo, 

розроблена російською компанією SWsoft, що дозволяє запускати кілька копій операційної 

системи Linux на одному комп'ютері. 

Спосіб №3: повна емуляція. Програми, виконані за технологією повної емуляції, 

функціонують як інтерпретатори. За їх допомогою послідовно вибираються коди гостьової 

операційної системи і емулюється виконання кожної окремо взятої інструкції. Оскільки при цьому 

повністю емулюється функціонування як процесора, так і всіх зовнішніх пристроїв віртуального 

Intel x86 комп'ютера, то існує можливість запускати емулятор на комп'ютерах з абсолютно іншою 

архітектурою. Найсерйозніший недолік цього підходу полягає в сутєвій втраті продуктивності 

гостьової операційної системи. 

Швидкість роботи гостьових програм може впасти в 100-1000 разів, що означає практичну 

неможливість нормальної роботи з гостьовою операційною системою за допомогою емулятора. 

Проте існують деякі технології, такі як динамічна трансляція, що дозволяють збільшити швидкість 

повної емуляції. Повні емулятори найчастіше використовуються як низькорівневі налагоджувачі 

для дослідження і трасування операційних систем. 

Приклади проектів, виконаних за технологією повної емуляції. 

Проект з відкритим кодом Bochs, що дозволяє запускати різні операційні системи Intel x86 

під управлінням операційних систем Linux, Windows, BEOS і Mac OS. Продукт Simics компанії 

Virtutech, що дозволяє запускати і відлагоджувати різні операційні системи Intel x86 під 

управлінням Windows і інші операційні системи. 

Спосіб №4: квазі-эмуляція. Виникає питання, чому не можна запустити дві операційні 

системи одночасно на одному комп'ютері? По-перше, такі зовнішні пристрої, як відео-карта, 

контролер IDE, таймер і т.п. розроблені так, щоб функціонувати під управлінням тільки однієї 

операційної системи. Тобто зовнішні пристрої розраховані на монопольне управління тільки 

одним драйвером зовнішнього пристрою. По-друге, процесор IA-32 розроблений з розрахунку на 

те, що він конфігуруватиметься і використовуватиметься виключно однією операційною системою. 

Це відноситься до модуля сторінкування (англ.: paging) пам'яті, механізму захисту, сегментної 

моделі і т.д. 

Інші властивості й інструкції рівня прикладних програм не викликають проблем і в принципі 

можуть виконуватися без емуляції. Cаме ці інструкції і описують основну частку операцій, що 

виконуються в процесорі.  

Таким чином, існує (перша множина) велика кількість інструкцій, які нормально 

виконуватимуться при роботі під управлінням кількох операційних систем, і деяка (друга 

множина) невелика кількість інструкцій, які необхідно емулювати. Технологія квазі-эмуляції 

полягає в тому, щоб виявити і зімітувати виконання другої множини інструкцій і виконувати 

інструкції першої множини без емуляції. 

Приклади проектів, виконаних за технологією квазі-эмуляції. 
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Віртуальна машина twoOStwo, розроблена російською компанією Паралелі на замовленням 

німецької компанії NetSys GMBH. Використання twoOStwo дозволяє запускати такі операційні 

системи, як OS/2, Linux, QNX, MS-DOS і багато інших. Зараз існує три продукти: twoOStwo для 

Windows, twoOStwo для Linux і twoOStwo для FreeBSD. 

Проект з відкритим кодом Plex86, що дозволяє запускати різні операційні системи Intel x86 

під управлінням Linux. 

Технологія Virtual Platform компанії VMware, що дозволяє запускати велику кількість Intel x86 

операційних систем. Компанія VMware пропонує чотири продукти: VMware Workstation для 

Windows, VMware Workstation для Linux, VMware GSX Server (group server) і VMware ESX Server 

(enterprise server). 

Технологія Virtual PC компанії Connectix, що дозволяє запускати велику кількість Intel x86 

гостьових операційних систем. Компанія пропонує чотири продукти: Virtual PC для Mac OS, Virtual 

PC для Windows, Virtual PC для OS/2 і Virtual Server. Недавно компанію Connectix купив Microsoft. 

Що ж таке віртуальна машина? 

Віртуальна машина — це програма, що запускається з наявної операційної системи. За 

допомогою програми емулюється робота реальної машини. Як і у випадку з реальною машиною, 

можна встановити на віртуальну машину операційну систему Windows або Unix-подібну. Таким 

чином можна тестувати різні операційні системи, не покидаючи наявної. У віртуальної машини є 

BIOS, жорсткий диск (відведене місце на наявному жорсткому диску), CD-ROM (наявний CD-ROM 

або можливість під'єднання ISO-образів), мережеві адаптери для з'єднання з наявною реальною 

машиною, мережевими ресурсами або іншими віртуальними машинами і т.д. Можна 

обмінюватися файлами між основною операційною системою (host — це операційна система, на 

якій встановлюється програма віртуальної машини) і гостьовою операційною системою (guest — 

операційна система, що працює за допомогою програми віртуальної машини). Це здійснюється 

переміщуванням файлів з файлового менеджера клієнта у вікно гостьової системи або у 

зворотному напрямі. Віртуальні машини можна використовувати для тестування встановлення та 

роботи операційних систем. Для цього досить просто під'єднати завантажувальний ISO-образ 

замість CD-ROM в налагодженнях віртуальної машини, і встановлення системи здійснюватиметься 

точно так само, як і на реальній машині. 

На сьогодні найбільш відомі дві програми віртуальних машин: Vmware Workstation і 

Microsoft Virtual PC. У кожної є свої переваги і недоліки. Vmware вважається більш швидкою, а 

Virtual PC пропонується більше можливостей для інтеграції гостьової операційної системи з 

основною. Vmware є умовно-безкоштовною програмою (тестовий період 30 днів), а Virtual PC – 

безкоштовна. 

VMware Workstation (http://www.vmware.com) 
Засобами VMware Workstation  забезпечуються гнучка підтримка базових і гостьових 

операційних систем, підтримується багато операційних систем і можна працювати з більшістю 

операційних систем для x86. Зокрема, VMware Workstation сумісна з Windows Server 2003 

(редакції Standard, Enterprise і Web); Windows XP Professional і Home Editions з Service Pack 2 (SP2); 

Windows 2000 Advanced Server і Professional; Windows NT Server 4.0 з пакетом SP6a і NT Workstation 

4.0. VMware Workstation не обмежується тільки операційними системами Microsoft, програма 

працює з декількома широко поширеними дистрибутивами Linux, зокрема Mandrake Linux 8.2 (і 

пізнішими версіями) компанії MandrakeSoft; Red Hat Linux Advanced Server 2.1 (і пізнішими 

версіями) і Red Hat Linux 7.0 (і пізнішими); SUSE Linux Enterprise Server 7 (і пізнішими) і SUSE Linux 

7.3 (і пізнішими).  

Після завершення встановлення управляти програмою можна з вікна VMware Workstation 
(Рис. 3). 
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Простий в застосуванні майстер New Virtual Machine Wizard забезпечує поетапну побудову 

віртуальної машини. Створюючи віртуальну машину, слід вказати доступний розмір оперативної 

пам'яті, тип віртуального диска, максимальний розмір віртуального жорсткого диска і параметри 

віртуальної мережі. В VMware Workstation підтримуються віртуальні жорсткі диски двох типів: 

віртуальні і базові. Віртуальний диск містить файли, як правило, хост-машини, що зберігаються на 

жорсткому диску. Базова операційна система звертається до віртуального диска як до звичайного 

файлу. У гостьовій операційній системі всі дані віртуальної машини зберігаються на віртуальному 

диску. Спочатку розмір файлів віртуальних дисків достатній лише для зберігання в гостьовій 

операційній системі, але він збільшується в процесі додавання нових даних доти, поки не досягає 

заданого максимального розміру. Швидкодію гостьової операційної системи можна підвищити, 

виділивши весь простір віртуального диска при створенні віртуальної машини. Віртуальні диски 

легко переносити між різними системами, що використовуються при роботі з VMware Workstation. 

 

Рис. 3. Вікно програми VMware Workstation 

Віртуальні диски можуть бути постійними (persistent — в операційній системі зберігаються 

всі зміни) і непостійними (nonpersistent — в операційній системі не зберігаються дані про зміни). 

Крім того, при роботі з віртуальною машиною можна зберегти зміни у віртуальних дисках при 

відключенні гостьової операційної системи. Базовий диск розміщується на фізичному 

накопичувачові на хост-машині і безпосередньо звертається до локального розділу диска. Базові 

диски зручні в мультизавантажувальних системах, коли потрібно одночасно запустити кілька 

різних операційних систем в базовій операційній системі. 

В VMware Workstation підтримується чотири типи віртуальних мережевих з'єднань: None, 

Host-Only, Bridged і NAT (Network Address Translation — трансляція мережевих адрес). По суті, 

режим None означає, що мережеві з'єднання можна відключити. У режимі Host-Only мережеві 

з'єднання обмежені лише віртуальними машинами і базовою операційною системою; зовнішні 

з'єднання відсутні, хоча їх можна організувати за допомогою Internet Connection Sharing (ICS). У 

режимі Bridged VMware Workstation працює як віртуальний комутатор, під'єднуючи віртуальну 

машину до зовнішньої мережі. У режимі NAT віртуальні машини під'єднуються до зовнішньої 



18 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

мережі з використанням IP-адреси хост-машини. VMware Workstation включає в себе  власний 

сервер DHCP для режимів Host-Only і NAT. 

Побудувавши віртуальну машину, можна скористатися панеллю управління віртуальною 

машиною, щоб відредагувати властивості віртуальної машини (Рис. 4). 

Запустити віртуальну машину можна за допомогою функції Power On вікна VMware 

Workstation. Якщо гостьові операційні системи не встановлені, то поступить запит вставити 

завантажувальний компакт-диск (диск з операційною системою, яку потрібно встановити). 

Гостьову операційну систему можна встановити з віртуального накопичувача CD-ROM або 

змонтувати файл образу стандарту ISO і встановити операційну систему з образу CD-ROM. Коли 

гостьова операційна система буде встановлена, процедура включення нічим не відрізнятиметься 

від завантаження звичайної операційної системи. 

 

Рис. 4. Налаштування програми VMware Workstation 

Після інсталяції гостьової операційної системи можна встановити компонент VMware Tools. 

Гостьова операційна система може працювати без VMware Tools, але додатковий компонент 

забезпечує важливі переваги перед базовою комплектацією VMware Workstation VM, наприклад 

розширений драйвер SVGA, за допомогою якого підвищується швидкість відео (VMwareTools — 

обов'язкова умова для роботи VM з графікою SVGA). З панелі управління VMware Tools можна 

виконати тимчасову синхронізацію віртуальної машини і хост-машини і змінювати розміри 

віртуального диска. Використання VMware Tools також дозволяє копіювати дані між віртуальними 

машинами. 

Microsoft Virtual PC 2004 (http://www.microsoft.com/virtualpc) 
У лютому 2003 року Microsoft придбала у компанії Connectix сімейство продуктів Virtual PC. 

Microsoft розділила базову технологію Virtual PC між двома продуктами: Virtual PC 2004 і Virtual 

Server 2004.  

Для створення нових VM використовується майстер New Virtual Machine Wizard (Рис. 5), 

схожий на New Virtual Machine Wizard програми VMware Workstation. Не дивлячись на невеликі 

http://www.microsoft.com/virtualpc
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відмінності в екранах двох майстрів, в обох запитуються одні і ті ж дані: версія гостьової 

операційної системи, тип диска і тип мережевих з'єднань. 

В Virtual PC підтримуються три типи віртуальних дисків: динамічні, постійні (fixed) і зв'язані 

(linked). За замовчуванням використовуються динамічні диски. В базовій операційній системі 

сприймаються динамічні диски як звичайні файли; їх можна переміщати між різними системами, 

що працюють з Virtual PC, за допомогою звичайних операцій переміщення файлів. Спочатку 

динамічні диски мають розмір, відповідний встановленій гостьовій операційній системі, і 

автоматично збільшуються до наперед заданої межі у міру того, як гостьовій операційній системі 

потрібний додатковий дисковий простір. Для створення постійних дисків використовується 

майстер Virtual Disk Wizard, який запускається з консолі Virtual PC Console. Зв'язані диски Virtual PC 

відповідають базовим дискам VMware Workstation. Вони зручні в мультизавантажувальному 

середовищі, оскільки дозволяють без значних зусиль пов'язати віртуальну машину із 

завантажувальним розділом. Завдяки цій функції можна завантажити базову операційну систему, 

а потім за допомогою Virtual PC запустити віртуальну машину, пов'язану з фізичним розділом, що 

дозволить базовій і гостьовій операційній системі працювати одночасно. 

 

Рис. 5. Консоль програми Virtual PC 

Virtual PC підтримує чотири типи мережевих з'єднань для віртуальних машин: Not connected, 

Local only, Virtual networking і Shared networking (NAT). Щоб вибрати мережеву конфігурацію 

Virtual PC, слід звернутися до пункту Settings властивостей віртуальної машини, потім до пункту 

Networking properties. У режимі Not connected мережеві з'єднання відключені. В режимі Local only 

надаються мережеві служби тільки віртуальним машинам і хост-машині — без зовнішніх з'єднань. 

В режимі Virtual networking дозволяється віртуальну машину пов'язати із зовнішньою мережею. У 

режимі Shared networking (NAT) віртуальні машини можуть бути з'єднані із зовнішньою мережею, 

використовуючи IP-адресу базової операційної системи. Якщо вибраний режим Virtual networking, 

то потрібно надати IP-адресу кожній віртуальній машині. Властивості створеної віртуальної 

машини можна відредагувати в допоміжному вікні Settings (Рис. 6). 

Для запуску віртуальної машини досить натиснути кнопку Start консолі Virtual PC Console 

(кнопка Start з'являється в консолі, якщо вибрана віртуальна машина ще не функціонує). Якщо не 

встановлено жодної гостьової операційної системи, то у Virtual PC з'явиться запит вставити 

завантажувальний компакт-диск в накопичувач. Слід зауважити, що Virtual PC може звертатися до 

накопичувача CD-ROM тільки після того, як буде вручну вибраний пункт меню використання 

фізичного CD-ROM. Як і в VMware Workstation, в Virtual PC дозволяється вмонтовувати файли 

образу ISO і навіть встановлювати гостьову операційну систему з образу ISO. Разом з гостьовою 
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операційною системою необхідно встановити компонент VM Additions для кожної гостьової 

операційної системи. Використання VM Additions забезпечує розширені графічні функції, 

переміщення і копіювання файлів між віртуальними машинами за допомогою механізму drag-and-

drop, сумісне використання тек і тимчасову синхронізацію з базовою операційною системою. 

Переміщувати віртуальні машини між різними хост-машинами нескладно. Образи 

віртуального жорсткого диска зберігаються у файлі .vhd, а конфігурація віртуальної машини — у 

файлі .vms у форматі XML. Щоб перемістити віртуальну машину, досить скопіювати ці файли на 

нову хост-машину і вибрати існуючу віртуальну машину з консолі Virtual PC Console. При роботі з 

Virtual PC дозволяється переміщати і розділяти віртуальні диски між віртуальними машинами. 

Крім того, завдяки дискам, що змінюються, кількома користувачами і кількох віртуальних машинах 

може використовуватись один віртуальний жорсткий диск. Зміни, внесені кожним з користувачів, 

зберігаються в різних файлах, і кілька користувачів можуть працювати з одним базовим диском, 

зберігаючи власні унікальні зміни.  

 

Рис. 6. Допоміжне вікні Settings 

Важлива технічна перевага Virtual PC — збільшення простору оперативної пам'яті до 4 Гбайт, 

що забезпечує великий запас пам'яті при одночасному запуску кількох віртуальних машин. В 

VMware Workstation виділяється всім віртуальним машинам тільки 1 Гбайт оперативної пам'яті. 

Як видно ці  дві програми подібні між собою, тому при виборі іншої подібної програми 

потрібно звернути увагу на такі властивості віртуальних машин. Сумісність з базовою (host) і 

гостьовими (guest) операційними системами. Методи, за допомогою яких з програм віртуальної 

машини звертаються до фізичних апаратних засобів базової машини і надаються віртуальні 

апаратні ресурси гостьовим віртуальним машинам. Найважливіша характеристика — доступ до 

оперативної пам'яті, від якої залежить число функціонуючих віртуальних машин. Чим більше 

місткість оперативної пам'яті, доступна віртуальній машині, тим більше віртуальних машин можуть 

функціонувати одночасно. Ще одна важлива апаратна характеристика — можливість звернення до 

реальних дискових розділів і організації сумісного використання дискових розділів кількома VM. 

Звернення до реальних дискових розділів забезпечує перевагу в продуктивності перед 

віртуальними дисками і дозволяє при використанні VM працювати з мультизавантажувальними 
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розділами. Крім того, завдяки можливості звертатися до реальних дискових розділів віртуальні 

машини можна зробити переносними, записавши їх на DVD. 

Основні  вимоги до гостьової операційної системи — підтримка продуктом передових 

графічних і звукових функцій і можливість працювати з пристроями CD-ROM і USB. Інші корисні 

функції — зміна таких параметрів VM, як ім'я, максимальні місткість оперативної пам'яті і простір 

на жорсткому диску, доступні VM. Ще один важливий чинник — можливість переміщати VM між 

базовими платформами, що підвищує гнучкість тестового середовища і спрощує розгортання VM. 

Загальні завдання 

1. Завантажити програмний засіб для роботи з віртуальними комп’ютерами Virtual PC. 

2. Ознайомитися з інтерфейсом програмного засобу. 

3. Створити віртуальний комп’ютер для роботи з операційною системою Windows XP або 

Windows 7 (Windows 8) з назвою OC-номер групи-Прізвище, де «ОС» – це назва операційної 

системи, «номер групи» та «Прізвище» – відповідно шифр групи та прізвище студента, «OC-

номер групи-Прізвище» – потрібно задавати латинськими літерами (можна використати 

налаштований віртуальний комп’ютер з мережевого диску V (virtual_pc)). 

4. Перевірити роботу віртуального комп’ютера. 

5. Налаштувати на віртуальному комп’ютері підключення до глобальної мережі Інтернет 

використавши наступні налаштування мережевого підключення: 

 IP-адреса задається з наступного діапазону IP-адрес для віртуальних комп’ютерів: 

192.168.101.231-192.168.101.254 (IP-адресу: 192.168.101.231 слід назначити комп’ютеру №1, 

IP-адресу: 192.168.101.232 слід назначити комп’ютеру №2 і т.д.). 

 Маска мережі – 255.255.252.0; 

 Шлюз: 192.168.100.1 

 DNS: 192.168.100.2 

 Ім’я комп’ютера – С*-virtual, де * - номер комп’ютера; 

 Робоча група – i-net; 

 Опис комп’ютера – aud№, де №  - номер аудиторії. 

6. Завантажити програмний засіб для роботи з віртуальними комп’ютерами Oracle VM VirtualBox. 

7. Ознайомитися з інтерфейсом програмного засобу. 

8. Створити віртуальний комп’ютер для роботи з операційною системою Windows XP або 

Windows 7 (Windows 8) з назвою OC-номер групи-Прізвище, де «ОС» – це назва операційної 

системи, «номер групи» та «Прізвище» – відповідно шифр групи та прізвище студента, «OC-

номер групи-Прізвище» – потрібно задавати латинськими літерами (можна використати 

налаштований віртуальний комп’ютер  з мережевого диску V (virtual_pc)). 

9. Налаштувати на віртуальному комп’ютері підключення до глобальної мережі Інтернет (див. 

завдання №5). 

10. Перевірити роботу віртуального комп’ютера. 

11. Підготувати звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Які є способи використання декількох ОС на одному комп’ютері? 

2. Що таке віртуальний ПК? 

3. В чому полягає суть способу квазі-емуляції? 

4. Які програмні засоби можна використовувати для віртуалізації ПК? 

5. Як можна використовувати віртуальні ПК у навчальному процесі? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Апаратні та програмні засоби побудови комп'ютерних мереж 

Тема: Апаратні та програмні засоби побудови комп'ютерних мереж. 

Мета: Навчитися використовувати апаратні та програмні засоби побудови комп'ютерних 

мереж. 

Теоретичні відомості 

Комп’ютерна мережа – це комплекс програмних і апаратних засобів, за допомогою яких 

комп’ютери, накопичувачі даних та офісні електронні пристрої об’єднуються у систему спільного 

використання ресурсів (пам’яті, принтерів, модемів) і обміну даними. З розвитком архітектури 

«клієнт-сервер» мережеві ресурси використовуються також з метою організації розподілених 

обчислень. 

Основним призначенням комп’ютерних мереж є забезпечення простого, зручного і 

надійного доступу користувачів до спільних розподілених ресурсів мережі (апаратних, програмних 

та інформаційних ресурсів), організація їх колективного використання з надійним захистом від 

несанкціонованого доступу; забезпечення зручними і надійними засобами обміну даними між 

користувачами мережі; розподілу обчислень. За допомогою комп’ютерних мереж ці проблеми 

вирішуються незалежно від територіального розташування користувачів. 

До апаратних ресурсів мережі належать офісні електронні пристрої (принтери, модеми, 

факси та ін.), жорсткі диски, файлові сервери тощо. В комп’ютерних мережах також спільно 

використовуються програмні ресурси. Наприклад, при виконанні дуже складних і тривалих 

розрахунків користувачі мережі можуть під’єднатися до потужного віддаленого комп’ютера і 

відправити обчислювальне завдання на нього, а після закінчення розрахунків отримати результат. 

Дані, що зберігаються на віддалених комп’ютерах, утворюють інформаційні ресурси, які, перш за 

все, сприймаються як великі інформаційно-довідкові системи. Таким чином, при роботі будь-якої 

комп’ютерної мережі може відбуватись одночасно спільне використання всіх типів ресурсів. 

Наприклад, при зверненні до комп’ютерної мережі Інтернет за відомостями про зміст телевізійної 

програми використовуються певні апаратні ресурси, через які за певними програмами 

забезпечується передавання запитаних даних. 

На сучасні комп’ютерні мережі покладається опрацювання і передавання даних в багатьох 

галузях людської діяльності на національному і міжнародному рівнях, зокрема в таких галузях: 

 виробництво, управління; 

 торгівля, банківська справа; 

 міжурядові угоди; 

 пошук злочинців; 

 матеріально-технічне забезпечення. 

Крім того, в мережі об’єднують бази даних стосовно наукових досліджень, резервування 

квитків в глобальному масштабі (авіа, залізничні тощо), дані про стан оточуючого середовища, 

атмосфери та ін. 

Складові комп’ютерної мережі можна подати у вигляді схеми, зображеної на Рис. 7. 

Розглянемо кожну з цих складових. 

Апаратне забезпечення функціонування комп’ютерних мереж: 

До комунікаційної системи відносяться мережевий адаптер та середовища передавання 

даних (лінії зв’язку). 

Мережевий адаптер (карта, інтерфейсна плата) – технічний пристрій, призначений для 

з’єднання комп’ютера з каналами зв’язку. При організації комп’ютерної мережі треба встановити 

мережеві плати (board) на кожний комп’ютер, а потім з’єднати ці плати за допомогою кабелю. 

Часто, у випадку глобальних мереж, як мережеві адаптери використовуються модеми. 
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Рис. 7. Складові комп’ютерної мережі 

При підтримці програмних засобів за допомогою мережевих адаптерів під час обміну 

даними виконуються такі основні операції: 

Передавання даних. Дані передаються з оперативної пам’яті в адаптер і навпаки через канал 

прямого доступу, програмований канал введення-виведення. 

Буферизацію. Під час передавання даних через мережевий адаптер вони спочатку 

поміщаються в буфер, наявність якого дає змогу через адаптер здійснити доступ до всього пакета і 

який повинен мати таку ємність, як і весь пакет даних. Використання буферів потрібно для 

узгодження між собою швидкостей (синхронізації) функціонування різних компонентів 

комп’ютерної мережі. 

Формування пакета. Через мережевий адаптер файли діляться на частини (під час 

приймання – об’єднуються), розмір яких залежить від типу мережі (в Ethernet – 1 Кбайт, в Token 

Ring – 4 Кбайти), додаються до пакетів заголовки і символи кінця, тобто створюється пакет даних, 

готовий до передавання. 

Доступ до кабелю. Перед початком передавання даних адаптер чекає надходження сигналу 

про можливість зайняти лінію або впевнюється, що лінію не зайнято. 

Перетворення даних. Дані передаються через кабель послідовно, біт за бітом, для чого 

здійснюється їх відповідне подання. 

Кодування (декодування) даних, тобто формування електричних сигналів, що 

використовуються для передавання даних. 

Приймання (передавання) імпульсів. Дані у вигляді закодованих електричних сигналів 

передаються через кабель. 

Адаптери відрізняються за методами доступу до середовища передавання даних, 

протоколами передавання і мають такі основні характеристики: 

 швидкість передавання даних; 

 тип шини комп’ютера; 

 розрядність (8,16, 32, 64 біт); 
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 ємність буфера для пакета даних; 

 сумісність з різними мікропроцесорами; 

 топологію – конфігурацію з’єднання елементів в мережі. 

У будь-якій комп’ютерній мережі існує середовище обміну, в якому передавання даних 

здійснюється за допомогою електричних чи електромагнітних сигналів. Середовище, в якому 

поширюються електромагнітні хвилі, може бути обмеженим (фізичний провідник сигналу – 

кабель: телефонний, коаксіальний, вита пара, волоконно-оптичний) або необмеженим 

(передавання мікрохвильових, інфрачервоних або радіосигналів через відкритий ефір). 

Кожен з фізичних провідників має свої обмеження щодо швидкості затухання сигналу, 

стійкості до впливів сторонніх електромагнітних перешкод тощо. В оцінці якості каналів зв’язку 

використовують величину – пропускні характеристики, що характеризують максимальну кількість 

біт, що можуть бути передані від відправника до отримувача за 1 секунду (б/с – бод). 

Як середовища передавання даних в комп’ютерних мережах можна використовувати: 

Телефонні кабелі. Їх найчастіше використовують для під’єднання домашнього або офісного 

комп’ютера до глобальної мережі за допомогою модему. Пропускні характеристики телефонних 

кабелів становлять кілька десятків Кб/с, тому вони вважаються "повільними" каналами зв’язку. 

Коаксіальні кабелі (coaxial). За своєю будовою та зовнішнім виглядом нагадують кабелі 

телевізійних антен, однак відмінні від них за електричними характеристиками. Розрізняють одно- 

та багатоканальні кабелі. Їх переваги – висока стійкість до перешкод, легкість монтажу, середні 

пропускні характеристики (до 10 Мбіт/с), простота під’єднання нових вузлів. 

Виті пари (twisted pair) містять 2 або більше (парну кількість) взаємоізольованих звитих між 

собою на зразок спіралі провідників. Скручування зменшує дію електромагнітних впливів. Існує 

кілька різних категорій цих кабелів залежно від розмірів, ізоляції, ступеня скручування. 

Особливості: легкість монтажу, невелика захищеність від наводок (захищеність підвищується для 

витих пар, поміщених в екрануючу оболонку) і механічних пошкоджень, використання в невеликих 

локальних мережах. Пропускні характеристики витих пар в середньому сягають до 100 Мб/с. 

Волоконно-оптичні кабелі (fiber optic) виготовляються зі скла або світлопровідних 

пластикових волокон. Волоконно-оптичні кабелі проводять дані, які попередньо перетворюються 

у світлові імпульси за допомогою лазеру або світлодіодів та приймаються фотодетектором, де 

знову перетворюються на електричні сигнали. Використовують ці кабелі для передавання даних з 

високою швидкістю (пропускні характеристики – до кількох Гб/с) і мінімальними втратами. 

Особливості: висока вартість кабелю і обладнання, складний монтаж, складна технологія і 

створення розгалужень, швидкість – до кількох Гб/с на відстані між станціями-регенераторами 

сигналу до 50 км, передавання сигналу тільки в одному напрямі. 

Радіоканал (radio channel). Особливості: відсутність кабелів, погана захищеність, 

екранування сигналу стінами будівель, труднощі з виділенням вільного діапазону частот. 

Інфрачервоний канал (infrared channel). Інфрачервоні промені використовуються на 

невеликій відстані. Особливості: мобільність в межах офісу, не потребує спеціального діапазону 

частот, вплив погодних умов. 

Супутниковий канал (satellite channel). Особливості: дорогий спосіб передавання даних, але 

максимально можлива площа охоплення. 

Робоча станція (вузол, клієнт) – це будь-який комп’ютер, що під’єднано до мережі, через 

який користувач дістає доступ до її ресурсів. Робоча станція мережі функціонує як у мережевому, 

так і у локальному режимі. Вона оснащується власною операційною системою, користувач 

забезпечується базовим набором інструментів для розв’язування прикладних задач. Робочі станції 

призначені для здебільшого напівавтоматичного розв’язування задач користувачем. 
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Сервер (від англ. "обслуговувати") – це потужний комп’ютер або кілька комп’ютерів (один з 

яких – головний, а решта – резервні), що використовуються для об’єднання і розподілу ресурсів 

комп’ютерної мережі між клієнтами (share – "розподіл"). За допомогою серверів здійснюють 

зберігання даних, управління базами даних, віддалене опрацювання і друкування даних та ін. 

Існує кілька типів серверів, орієнтованих на різні застосування: 

 файл-сервер або файловий сервер (для роботи із файлами комп’ютерної мережі); 

 сервер бази даних (для роботи з базами даних); 

 принт-сервер (для роботи з принтерами); 

 обчислювальний сервер (для виконання складних обчислень); 

 сервер прикладних програм (для роботи з пакетами прикладних програм); 

 сервер зв’язку (для збільшення пропускних характеристик факсу або модему). 

Тип сервера визначається типом ресурсів, які опрацьовуються за його допомогою (файлова 

система, база даних, принтери, процесори, пакети прикладних програм, факс або модем). 

Існує ще одна класифікація серверів, що визначається масштабом мережі, в якій вони 

використовуються: 

 сервер робочої групи; 

 сервер відділу; 

 сервер підприємства (корпоративний сервер). 

До складу комп’ютерної мережі також можуть бути включені: 

 повторювачі (repeater) – для з’єднання окремих компонентів мережі; 

 джерела безперебійного живлення – для забезпечення завершення роботи і збереження 

даних у разі аварійного зникнення напруги в електричній мережі. 

Програмне забезпечення функціонування комп’ютерних мереж: 

Драйвер мережевого адаптера – це програма, за допомогою якої здійснюється управління 

функціонуванням мережевого адаптера. 

Мережева операційна система (ОС) – це пакет програм для забезпечення функціонування 

мережі та управління нею, а також забезпечення клієнтам можливостей користуватись 

мережевими сервісами. Основним призначенням мережевої ОС є забезпечення спільного 

використання та розподілу ресурсів мережі; обміну повідомленнями між вузлами мережі; 

синхронізації процесів у мережі; надійного зберігання даних та інших завдань, пов’язаних із 

функціонуванням мережі. Важливою функцією мережевої ОС є забезпечення системи захисту 

даних і програм – конфіденційності зберігання даних, розмежування прав доступу до ресурсів, 

парольний захист, виявлення спроб несанкціонованого доступу, відслідковування дій користувача, 

ведення журналів системних подій тощо. 

Через мережеву ОС забезпечується підтримка функціонування різноманітних периферійних 

пристроїв, мережевих адаптерів, протоколів та можливість їх конфігурування. За допомогою 

програмного забезпечення клієнтської частини перетворюються запити від прикладної програми 

на використання мережевих ресурсів у відповідні мережеві протоколи, забезпечуються 

пересилання через середовища передавання даних та здійснюються зворотні перетворення. 

Клієнтська частина залежить від ОС, що встановлена на робочій станції та типів мереж. 

Терміни «клієнт» та “сервер” використовуються не тільки стосовно апаратної складової, а й 

також для означення програм, в яких використовуються так звані технології «клієнт-сервер». 

Сервери – це програми, через які передаються повідомлення до клієнтів. На комп’ютері, на якому 

запущено програму-клієнт, можна запустити і програму-сервер, що буде надавати повідомлення і 

послуги клієнтові. Сервери акумулюють дані та способи їх опрацювання, роблячи програму-клієнт 

придатною для виконання завдань, для виконання яких без серверів вона непридатна. На одному 
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комп’ютері можна запустити одразу кілька програм-серверів, наприклад, сервер баз даних, веб-

сервер або сервер електронної пошти. Прикладом програм-клієнтів є веб-браузери, програми для 

читання та відправки електронної пошти та інші. 

Інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж: 

Інформаційне забезпечення комп’ютерної мережі – це єдиний інформаційний фонд, який 

орієнтовано на розв’язування в мережі різноманітних задач. Цей фонд звичайно містить масив 

даних загального використання, доступний для всіх користувачів (абонентів) мережі і масиви 

індивідуального використання, призначені для окремих абонентів. Сюди входять бази знань, 

автоматизовані бази даних (локальні і розподілені, суспільного ті індивідуального призначення). 

Локальна комп’ютерна мережа 
В локальну мережу об’єднуються комп’ютери, що розташовані на невеликій відстані один від 

одного. Така мережа є замкненою системою. Невеликі відстані між комп’ютерами дають 

можливість застосовувати в локальних мережах звичайні проводові лінії зв’язку (коаксіальний 

кабель, виті пари, волоконно-оптичні кабелі). Як правило, локальна мережа обмежена офісом, 

одним кабінетом, поверхом або однією будівлею. Такі мережі повинні бути легко адаптованими, 

тобто мати гнучку архітектуру, що дозволяє довільно розташовувати робочі місця, додавати або 

переставляти персональні комп’ютери або периферійні пристрої. Якщо така мережа організована 

грамотно, то вихід з ладу однієї з складових не впливає на роботу інших. Якщо підприємство (чи 

галузь) займає, велику територію, то окремі локальні мережі можуть поєднуватися в глобальні 

мережі. У цьому випадку локальні мережі зв'язують між собою за допомогою будь-яких 

традиційних каналів зв'язку (кабельних, супутникових, радіорелейних і т.п.). При дотриманні 

спеціальних умов для цієї мети можуть бути використані навіть телефонні канали, хоча вони не за 

всіма параметрами задовольняють вимоги цифрового зв'язку.  

Всі локальні мережі можна поділити на однорангові та багаторангові (з виділеним 

сервером), зображені на Рис. 8: 

 

Рис. 8 Види локальних комп’ютерних мереж 

Комп’ютер, що ресурси якого призначені для спільного використання, називається сервером 

(від англ. to server – постачати, обслуговувати). Комп’ютери, в яких використовуються ресурси 

мережі, називаються робочими станціями (клієнтами). Сучасні локальні мережі дуже 

різноманітні і можуть мати у своєму складі один або кілька серверів. Кожен з комп’ютерів може 

одночасно бути як сервером, так і робочою станцією. 

Локальна мережа створюється для спільного використання програм і даних та обміну 

даними між комп’ютерами, спільного використання ресурсів мережі. Ресурси мережі – це 

програмне забезпечення і пристрої, що входять до апаратної частини деякого з комп’ютерів 
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мережі, доступні і можуть використовуватись будь-яким користувачем мережі. Ресурсами мережі 

можуть бути принтери, сканери, модеми, стримери, фотонабірні апарати, жорсткі диски, пристрої 

резервного копіювання даних, верстати з числовим програмним управлінням тощо. Ресурси 

мережі, які доступні для використання в мережі, називають спільними. 

Мережевий стандарт OSI 
Одним з основних завдань при створенні комп'ютерних мереж є забезпечення сумісності 

обладнання за електричними й механічними характеристиками та забезпечення сумісності 

програм і даних за системами кодування й форматами даних. Розв'язання цієї задачі відноситься 

до галузі стандартизації та засноване на так званій моделі OSІ (модель взаємозв’язків відкритих 

систем – Model of Open System Interconnections). Вона створена Міжнародною організацією 

стандартизації ISO (International Standards Organization) і є еталонним міжнародним стандартом з 

передавання даних. Дана модель має ієрархічну структуру і складається з семи рівнів: 

 фізичний; 

 канальний; 

 мережевий; 

 транспортний; 

 сеансовий; 

 рівень подання даних; 

 прикладний. 

Відповідно до моделі OSI архітектуру комп'ютерних мереж потрібно розглядати на різних 

рівнях. Найвищий рівень – прикладний. На цьому рівні користувач працює з обчислювальною 

системою. Найнижчий рівень – фізичний. На ньому забезпечується обмін сигналами між 

пристроями. Обмін даними в системах зв'язку відбувається шляхом їхнього переміщення з 

верхнього рівня на нижній, потім транспортування і, нарешті, зворотним відтворенням на 

комп'ютері клієнта. 

Розглянемо детальніше кожний з цих рівнів: 

Фізичний рівень. На цьому рівні розглядаються проблеми передавання потоку даних через 

передавальне середовище. Тут визначаються електричні, механічні, функціональні та процедурні 

параметри фізичного зв’язку. 

Канальний рівень (рівень з’єднання). Формуються дані, що утворюються на першому рівні, у 

так звані кадри чи послідовності кадрів. На цьому рівні відбуваються управління доступом до 

передавального середовища, синхронізація, виявлення і виправлення помилок. 

Мережевий рівень. Встановлюється зв’язок між 2-ма вузлами мережі. З’єднання виникають 

завдяки функціям маршрутизації, що потребують наявності мережевої адреси в пакеті, що 

передається. На цьому рівні забезпечується також відслідковування та виправлення помилок, 

мультикомплексування, управління потоками даних. 

Транспортний рівень. Підтримується направлене передавання даних між двома 

користувацькими процесами. 

Сеансовий рівень. Координується приймання і передавання даних в одному сеансі зв’язку. 

Для координації необхідний контроль робочих параметрів, управління пакетами даних. На цьому 

рівні використовуються такі функції: управління пакетами даних та паролем, розрахунку плати за 

використовуваний ресурс, синхронізації і скасування зв’язку в сеансі при виникненні помилки на 

нижчих рівнях. 

Рівень подання даних. Призначений для інтерпретації даних і підготовки їх для прикладного 

рівня. Тут описуються методи перетворення даних (з одного формату до іншого, шифрування, 

кодування, стискування тощо), що передаються для використання на прикладному рівні. 
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Прикладний рівень. На цьому рівні дані автоматично опрацьовуються за програмами, 

змістом яких можуть бути інформаційно-довідкові або обчислювальні роботи. 

IP-адресація в комп’ютерних мережах 
Кожному комп’ютеру користувача, який під’єднано до мережі, надаються реквізити 

(адреса). Адресація  спосіб ідентифікації абонентів в мережі. 

Для однозначної ідентифікації комп’ютерів в мережі використовується 32-бітова адреса, так 

звана ІР-адреса (Internet Protocol), що дозволяє однозначно визначити даний комп’ютер і є 

унікальною в рамках однієї мережі. Запис ІР-адреси містить 4 десяткові числа, розділені крапками. 

Кожне число відповідає 1 байту і може набувати значень від 0 до 255. Прикладом ІР-адреси є 

192.168.32.3. Такий крапковий десятковий запис набагато легше піддається запам’ятовуванню і 

більш читабельний, ніж єдиний рядок з восьми шістнадцяткових цифр. Тому значна частина ІР-

адрес подається в крапковому десятковому записі. 

Для визначення розміру мережі в протоколі ІР використовується поняття субмережі і маски 

субмережі. Термін «субмережа» з’явився внаслідок того, що маска дозволяє виділити 

підмножину ІР-адрес, в результаті чого у великій мережі можна виділити їх частини – невеликі 

мережі (субмережі). 

Використання маски субмережі дозволяє на комп’ютерах цієї субмережі розділяти адреси 

на локальні і нелокальні. Локальним комп’ютерам пакети посилаються безпосередньо. Програмне 

забезпечення протоколу використовує маску субмережі як бітову маску адреси комп’ютера. В 

масці субмережі вказується, які біти адреси комп’ютера є бітами адреси мережі, а які – бітами 

адреси комп’ютера. Будь-яка адреса, біти адреси мережі якої збігаються з бітами адреси мережі 

комп’ютера, з якого відправляються дані, є локальним по відношенню до цього комп’ютера. В 

іншому випадку адреса не є локальною. 

Наприклад, якщо маска субмережі є 255.255.255.0, то перші 24 біти задають адресу мережі, а 

інші 8 – комп’ютер. Це означає, що 192.168.32 (або 11000000 10101000 00100000) – адреса мережі, 

а 3 (або 00000011) – номер комп’ютера. 

Оскільки 1 байт складається з 8 двійкових розрядів, то за допомогою 8-розрядного 

двійкового коду можна подати 256 різних значень від 00000000 до 11111111, тобто теоретично за 

допомогою 4 байтів можна подати більше 4 мільярдів унікальних ІР-адрес (2564). На практиці ж 

через особливості адресації кількість можливих адрес складає біля 2 мільярдів. 

Мережеві топології 
Топологія – тип з’єднання комп’ютерів у мережі. Фізична топологія описує фізичне 

розташування мережевого середовища обміну (кабелю) та під’єднаних пристроїв, логічна – 

характеризує спосіб передавання пакетів даних, метод організації зв’язку, принцип контролю 

помилок у мережі тощо. 

Існують такі найпоширеніші фізичні топології: 

 шинна; 

 кільцева; 

 “зірка”; 

 комбінована. 

Вибір топології залежить від структури офісу, засобів діагностики несправностей, вартості 

інсталяції, типу кабелю, що використовується та ін. Розглянемо кожну з основних топологій більш 

детальніше. 
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Шинна топологія 

 

Рис. 9. Шинна топологія 

При організації комп’ютерної мережі за даною топологією всі комп’ютери послідовно 

з’єднуються одним кабелем (як правило, коаксіальним). Такі мережі мають високу ефективність, в 

них легко здійснюється під’єднання нових робочих станцій, управління процесом передавання 

даних, але переривання зв’язку між 2-ма комп’ютерами призводить до виходу з ладу всієї мережі. 

Кільцева топологія 

 

Рис. 10. Кільцева топологія 

Кільцева топологія – замкнена в кільце мережа комп’ютерів, з’єднаних парою кабелів. 

Вартість таких мереж досить висока. 

Топологія «зірка» 

 

Рис. 11. Топологія «зірка» (зліва – «активна зірка», справа – «пасивна зірка») 

Мережа з топологією "зірка" включає центральний вузол – концентратор (хаб – від англ. 

hub) або центральний комп’ютер, до якого під’єднано всі комп’ютери. Кабелі до робочих станцій 

проходять радіально від концентраторів, створюючи зіркоподібну структуру. Ці мережі ще 

називають пасивними зірками. Вони мають велику надійність функціонування, в разі відмови 

однієї з робочих станцій інші можуть обійти її через концентратор. Однак, такі мережі мають 

досить високу вартість, тому що в них використовується дуже багато кабелю. 

Методи доступу до каналу передавання даних 
Метод доступу – це сукупність правил, за якими окремі робочі станції мають доступ до 

спільних мережевих ресурсів. 

Всі методи доступу до середовища діляться на 2 класи: 

 конкурентні (випадкові): 

 метод з доступом в режимі суперництва; 

 детерміновані (невипадкові): 

 метод з опитуванням; 

 метод з передаванням маркера (права); 

 метод кільцевих слотів. 
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Розглянемо кожний з методів окремо: 

Метод з опитуванням. Цей метод використовується найчастіше в “зірковій” топології. У 

цьому разі на деякому центральному вузлі послідовно опитуються робочі станції. Якщо на робочій 

станції є повідомлення про необхідність передавання чи приймання даних через мережу, то через 

центральний вузол надається цій станції можливість використовувати мережу. Після закінчення 

передавання даних на центральному вузлі продовжується опитування робочих станцій, що 

залишились. 

Метод з передаванням маркера (або з передаванням права). Використовується в шинній, 

кільцевій та “зірковій” топологіях. Він базується на передаванні в мережі спеціального коду, що 

називається маркером. Маркер – це послідовність бітів, що передаються від станції до станції у 

визначеній послідовності. Такий код може набувати одного з двох значень: вільний чи зайнятий. 

Станція, на якій є повідомлення, чекає появи вільного стану і тільки після отримання відповідного 

маркера може передавати дані. При цьому значення маркера зміниться на "зайнятий" і 

зберігатиметься до того часу, поки робоча станція повністю не відправить своє повідомлення. 

Після цього маркер передається до наступної робочої станції і або приймається від неї 

повідомлення (чи передається для неї повідомлення), або відбувається перехід до іншої станції. 

Також робочий вузол повинен передати маркер далі через певний проміжок часу. 

Метод кільцевих слотів. Цей метод подібний до попереднього, але тут в мережі існує 

кілька аналогічних маркерів, які циркулюють між робочими станціями і мають аналогічне 

призначення. Такий метод використовується, як правило, в кільцевій топології. 

Метод з доступом в режимі суперництва. При цьому методі з робочої станції можуть 

передаватися дані в будь-який момент. Робочий вузол "прослуховує" середовище передавання і, 

якщо воно вільне, то передається через нього повідомлення; потім продовжується 

прослуховування середовища до того часу, поки не надійде повідомлення про отримання пакету, 

який було відправлено. Аналогічні дії виконуються на кожному з робочих вузлів. При цьому методі 

можливі зіткнення даних (колізії), оскільки одночасно виникає потреба передавати дані з двох або 

більше робочих станцій. В такому разі використовуються спеціальні методи для розв’язування 

колізій. 

На відміну від конкурентного методу доступу до середовища передавання даних 

детерміновані методи не допускають виникнення колізій. Але при використанні детермінованих 

методів виникає певна надлишковість у використанні каналу, що вимагає додаткового часу та 

зменшує можливості передавання для кожного з вторинних вузлів. Перевагами невипадкових 

методів є повна відсутність колізій, визначений час проходження сигналу, що мало залежить від 

трафіку (трафіком називають навантаження середовища передавання потоком даних), та 

можливість забезпечення найбільш "активним" вузлам пріоритетного використання каналу. 

Мережеві архітектури 
Поєднання певного типу кабелю, мережевих адаптерів, мережевої топології та методу 

доступу до середовища передавання називають архітектурним вирішенням комп’ютерної 

мережі або архітектурою мережі. Архітектура описує конкретний стандарт мережі. 

Мережеві архітектури також називають протоколами низького рівня. 

Розглянемо основні мережеві архітектури: 

Ethernet/IEEE 802.3.Це протоколи взаємодії на фізичному і канальному рівнях. При цьому 

використовується конкурентний доступ до передавального середовища. В архітектурі ІЕЕЕ 802.3 

передбачається використання 3-х типів коаксіального кабелю і 2-х типів витої пари та різних 

топологій залежно від фізичного рівня. 

В архітектурі Ethernet використовується коаксіальний кабель та шинна топологія. Шина – 

це канал передавання даних, окремі частини якого називаються сегментами. Один сегмент 
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мережі може включати до 100 робочих станцій, кілька таких сегментів можна з’єднати 

повторювачами (repeater). В одній мережі Ethernet можуть працювати до 1024 робочих станцій. 

При такому методі організації доступу передавання даних починається тільки тоді, коли є вільний 

канал; в інших випадках передавання затримується, тобто реалізується широкосповіщальний 

метод. Швидкодія такої мережі знижується при роботі більш як 100 комп’ютерів. Швидкість 

передавання даних в мережах з архітектурою Ethernet – 10 Мбіт/с. Використання сучасних типів 

витої пари, кабельних центрів та мережевих адаптерів дозволяє будувати швидкий Ethernet – 

FastEthernet з максимальною пропускною здатністю 100 Мбіт/с. Останнім часом широко 

використовується технологія Gigabit Ethernet (швидкість 1 Гбіт/с). Раніше вона ґрунтувалася на 

волоконно-оптичному середовищі передавання даних, а зараз все частіше використовують 

спеціальну виту пару. 

Arcnet. Використовується в топології “зірка”. Повідомлення до комп’ютерів передаються за 

допомогою маркерів. Під час відправлення повідомлень до них приєднуються маркери, і дані 

посилаються в мережу; під час отримання повідомлень аналізується заголовок маркера, і в разі 

його відповідності адресі комп’ютера повідомлення відокремлюються та залишаються на 

комп’ютері. 

Token Ring/IEEE 802.5. Архітектури Token Ring та ІЕЕЕ 802.5 істотно не відрізняються. В них 

застосовується кільцева топологія з передаванням маркера. Схожа з архітектурою Arcnet, але тут 

можна встановити пріоритет отримання маркера окремим комп’ютером. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) та CDDI. FDDI – волоконно-оптичний інтерфейс 

розподілу даних. Функціонує за схемою передавання маркера в логічному кільці з волоконно-

оптичними кабелями (метод кільцевих слотів). Швидкість передавання – 100 Мбіт/с. Топологія – 

подвійне кільце (можлива мішана). Максимальна кількість станцій в мережі – 1000, довжина 

кільця – до 100 км. CDDI – електрична реалізація архітектури FDDI на витій парі. Довжина сегмента 

– 100 м. 

LocalTalk. Це протокол фізичного і канального рівнів, що належить Apple Computer. Він 

сконструйований для маленьких робочих груп і вбудований в кожний комп’ютер Apple Macintosh. 

В LocalTalk використовується шинна топологія на екранованій витій парі. Метод доступу – 

конкурентний. На відміну від інших протоколів цікавим є динамічне призначення мережевих 

адрес. Швидкість передавання даних – 230 Кбіт/с. 

Мережеві протоколи 
Для забезпечення необхідної сумісності на кожному із семи можливих рівнів архітектури 

комп’ютерної мережі діють спеціальні стандарти, які називаються протоколами. 
Протокол – це сукупність правил синхронного функціонування об’єктів однойменного рівня 

при обміні даними між станцією-відправником і станцією-одержувачем; формати блоків даних, 
що передаються; контроль помилок, методи кодування даних тощо. 

В протоколах описуються характер апаратних взаємозв’язків компонентів мережі (апаратні 
протоколи або протоколи низького рівня) і характер використання програм і даних (програмні 
протоколи або протоколи верхнього рівня). Фізично підтримка забезпечується через апаратні 
пристрої (інтерфейси) і програмні засоби (програми підтримки протоколів). Програми, за 
якими здійснюється підтримка протоколів, також називаються протоколами. 

Інтерфейс – це опис процедури взаємозв’язків об’єктів суміжних рівнів (наприклад, системи 
і середовища) для управління фізичним передаванням даних, а також формати даних, що 
передаються. 

Наприклад, якщо два комп'ютери з'єднані між собою прямим з'єднанням, то на нижчому 
(фізичному) рівні протокол їх зв’язку визначають конкретні пристрої фізичного порту 
(паралельного чи послідовного) і механічні компоненти (роз’єм, кабель і т.п.). На більш високому 
рівні зв’язки між комп'ютерами визначаються через програмні засоби, за допомогою яких 
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здійснюється управління передаванням даних через порти. Для стандартних портів такі програми 
знаходяться в базовій системі введення-виведення (BIOS). На найвищому рівні протокол 
взаємозв’язків забезпечується застосування операційної системи. Наприклад, для Windows це 
стандартна програма Прямое кабельное соединение. 

В комп'ютерах локальної мережі, як правило, використовується єдиний комплект протоколів 
для всіх комп’ютерів. В глобальній мережі можуть з’єднуватися як окремі комп’ютери, так і окремі 
локальні мережі, у тому числі і з різними протоколами. 

Розглянемо найпоширеніші протоколи верхнього рівня (програмні протоколи): 
Apple Talk. Це сімейство мережевих протоколів Apple Computer. В ньому підтримуються 

архітектури Ethernet, Token Ring та LocalTalk. “Серцем” Apple Talk є AppleTalk Filing Protocol (AFP – 
файловий протокол AppleTalk). За допомогою AFP можна легко виконувати операції файлової 
системи, пропонується система безпеки. Apple підтримує різноманітні протоколи і служби рівня 
прикладних програм. Найширше використовують 3 програми – AppleShare File Server, AppleShare 
Print Server та AppleShare PC. В першій з них використовуються служби AFP для доступу до 
віддалених файлів. За її допомогою користувачам надається можливість зберігання файлів на 
мережевому сервері та отримання до них доступ. За допомогою AppleShare Print Server 
надсилаються дані на принтери, що знаходяться в мережі AppleTalk. За допомогою AppleShare PC 
можна отримати доступ до файлів, що знаходяться в файловій системі AppleTalk; надається також 
MS-DOS-комп’ютерам можливість друкувати матеріали на принтерах, сумісних з AppleTalk. 

NetWare. Це група мережевих протоколів і відповідних сервісних служб, створених фірмою 
Novell. В NetWare описуються специфікації для рівнів 3-7 моделі OSI (мережевий, транспортний, 
сеансовий, рівень подання даних, прикладний), використовується з багатьма середовищами з 
різними типами доступу. Протоколи NetWare для рівнів 3 і 4 називають Internetwork Packet 
exchange (IPX – міжмережевий пакетний обмін), Sequenced Packet eXchange (SPX – упорядкований 
обмін пакетами). 

TCP/IP. TCP/IP – сукупність двох протоколів, що регулюють передавання даних між 
комп'ютерами в мережі Інтернет. Свою назву протокол TCP/IP дістав від двох протоколів. Це 
Transmission Control Protocol (TCP) – протокол транспортного рівня, що визначає, як відбувається 
передавання даних, та Internet Protocol (IP) – адресний протокол мережевого рівня, що визначає, 
куди передаються дані. Комплекс протоколів TCP/IP включає 4 верхніх рівні моделі OSI. Протоколи 
базуються на IP-протоколах негарантованого доставляння пакетів без встановлення з’єднання. 
Згідно з протоколом TCP дані, що відправляються, “нарізуються” на невеликі пакети, після чого 
кожний пакет маркується так, щоб у ньому були адреси одержувача та відправника, а також інші 
дані, необхідні для правильного збирання документа на комп'ютері одержувача. 
В протоколі IP передбачається, що в кожного користувача має бути своя унікальна адреса (IP-
адреса). Вона подається чотирма байтами, наприклад 104.17.126.10. Структура IP-адреси така, що 
кожний комп'ютер, через який проходить пакет, може за цими чотирма числами визначити 
маршрут відправлення пакетів у даний момент з урахуванням умов зв'язку і пропускних 
характеристик лінії. Пакети можуть передаватися незалежно один від одного різними лініями 
зв'язку. Незважаючи на те, що в мережі Інтернет використовуються й інші протоколи, її часто 
називають ТСР/ІР-мережею, оскільки ці два протоколи, безумовно, є найважливішими. 

Мережеві ОС 
Мережева операційна система – це пакет програм, за допомогою якого забезпечується 

функціонування мережі та управління нею, що дає змогу клієнтам користуватись мережевими 

сервісами. 

Основним призначенням мережевих ОС є: 

 забезпечення сумісного використання та розподілу ресурсів мережі; 

 адміністрування мережі; 

 передавання повідомлень між вузлами мережі; 

 надійного зберігання даних; 

 розв’язування завдань, пов’язаних з функціонуванням системи. 
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Важливою функцією мережевої ОС є забезпечення системи захисту – конфіденційності 

даних, розмежування прав доступу до ресурсів, парольний захист, виявлення спроб 

несанкціонованого доступу, відслідковування дій користувача, ведення журналів системних подій 

тощо. 

Через мережеву ОС забезпечується підтримка функціонування різноманітних периферійних 

пристроїв, мережевих адаптерів, протоколів та можливість їх конфігурування. 

У мережах із централізованим управлінням (з виділеним сервером) мережева ОС є 

головною (або єдиною) системою, за допомогою якої здійснюється управління ресурсами мережі. 

Такі системи мають високу продуктивність та функціональні характеристики, в них 

використовуються власні дискові та файлові системи, що оптимізовані для мережевого 

використання. Клієнтська частина мережевої ОС реалізується у вигляді спеціальної програми 

(оболонки), за допомогою якої обслуговуються мережеві запити. Ця програма функціонує під 

управлінням вихідної ОС робочої станції, або ж є органічною частиною ОС. 

В однорангових мережах кожен вузол мережі може одночасно використовуватися в ролі 

сервера та клієнта. 

Розглянемо характеристики окремих мережевих ОС. 

Microsoft Windows NT Advanced Server 

Це ОС для мереж середніх масштабів, що ґрунтується на доменній структурі. Домен – це 

набір до 10000 об’єктів (комп’ютери, файлові об’єкти, принтери тощо). Локальна мережа може 

складатись з одного або кількох доменів, між якими встановлюються окремі зв’язки, наприклад, в 

одному домені можуть використовуватися ресурси іншого. Ця система характеризується: 

 підтримкою веб-серверів; 

 засобами ефективної архівації даних; 

 поширенням (реплікацією) даних на інші мережеві сервери; 

 захистом доступу за допомогою ідентифікаційного коду. 

Novell NetWare 

Це ОС, що ґрунтується на службі каталогів (NDS) і є глобальною базою для всіх мережевих 

ресурсів, які, в свою чергу, організуються у вигляді багаторівневої ієрархії. БД логічно поділено на 

розділи, які поширюються на мережевих серверах, забезпечуючи надійніший доступ до ресурсів 

мережі. Ця система характеризується: 

 підтримкою веб-серверів; 

 засобами обслуговування каталогів; 

 реальною підтримкою зв’язку з Unix; 

 архівацією; 

 реплікацією даних, доступ до яких організований за допомогою захисних кодів. 

Використання цієї ОС (версія 4.0) дає змогу одночасно працювати до 1000 користувачів і мати 

доступ до 54000 файлових серверів. Система захисту організовується 4-ма кільцями, в кожному з 

яких програмне забезпечення має певні привілеї. 

Unix 

Це гнучка, стабільна, захищена ОС для великомасштабних локальних мереж, що має систему 

серверів, призначену для роботи багатьох користувачів. Через мережеву файлову систему 

забезпечується можливість сумісно використовувати файли і ресурси кількох серверів, 

організованих на різних платформах. Інша особливість Unix – це мережева інформаційна система 

(NIS), за допомогою якої обслуговуються каталоги мережі та яка містить паролі, списки груп 

користувачів, фізичні адреси, ІР-адреси тощо. В системі також вбудована підтримка технології 

Intranet, захист на рівні об’єктів, засоби обслуговування файлів. 

При виборі ОС слід враховувати такі параметри: 

 продуктивність залежно від кількості комп’ютерів мережі; 
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 надійність мережі; 

 ємність оперативної та дискової пам’яті, що вимагає використання мережевих засобів; 

 топологію мереж, що підтримуються; 

 захист даних від несанкціонованого доступу; 

 сумісність з інтерфейсами інших мереж; 

 можливість використання в мережі кількох серверів. 

Мережеві характеристики ОС Windows 

В мережевих характеристиках Windows передбачено можливості підключати комп'ютер до 

інших комп'ютерів в локальній мережі та забезпечувати зв’язок з мережею Інтернет. При 

під’єднанні комп'ютера до локальної мережі або до іншого комп'ютера з'являються наступні 

можливості:  

 доступ до файлів і папок на інших комп'ютерах; 

 надання іншим користувачам доступу до файлів і папок на даному комп'ютері; 

 використання принтерів та інших пристроїв, підключених до інших комп'ютерів; 

 надання іншим користувачам доступу до принтерів та інших пристроїв, що підключених до 

даного комп'ютера. 

Існує кілька способів підключення комп'ютера до іншого комп'ютера через мережу. У 

Windows передбачено під’єднання комп'ютера до наступних об'єктів: 

 до іншого комп'ютера, за допомогою прямого кабельного з’єднання через послідовний, 

паралельний або інфрачервоний порти; 

 до локальної мережі, за допомогою модему, адаптера ISDN (Integrated Services Digital Network 

– цифрова телефонна лінія з високою пропускною здатністю) або мережевого адаптера. 

 до мережі, в якій використовується під’єднання до віртуальної приватної мережі (VPN); 

 до мережі Інтернет. 

Підключення до локальної мережі за допомогою мережевого адаптера 

При інсталяції Windows за допомогою операційної системи автоматично відшукується 

мережевий адаптер і здійснюється під’єднання до локальної мережі. Як і засоби забезпечення 

під’єднання інших типів, даний знаходиться в папці Панель керування\Усі елементи панелі 

керування\Центр мережних підключень і спільного доступу. За замовчуванням підключення до 

локальної мережі завжди напоготові. Тільки під’єднання цього типу створюються автоматично. 

При цьому в папці Центр мережних підключень і спільного доступу з’являється ярлик 

під’єднання до мережі.  

Щоб переглянути стан під’єднання до локальної мережі (чи напоготові під’єднання, чи воно 

фізично не встановлене), потрібно викликати контекстне меню для ярлика під’єднання до 

локальної мережі і вибрати пункт Стан (Рис. 12): 

 

Рис. 12. Контекстне меню під’єднання до локальної мережі 

Після виконання цих дій з’явиться допоміжне вікно стану. В цьому вікні видно стан, 

тривалість, швидкість під’єднання (Рис. 13. Стан під’єднання до локальної мережіРис. 13). 
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Рис. 13. Стан під’єднання до локальної мережі 

За допомогою цього вікна можна переглянути відомості про мережеве підключення (кнопка 

«Докладно» Рис. 14а) та властивості мережевого підключення (кнопка «Властивості» Рис. 14б) 

       

а         б 

Рис. 14. Відомості про мережеве підключення 

При роботі з Windows автоматично створюється під’єднання до локальної мережі для 

кожного знайденого мережевого адаптера. 

Якщо на комп'ютері встановлено кілька мережевих адаптерів, то зручно для кожного 

під’єднання до локальної мережі призначити ім’я, за допомогою якого ідентифікується мережа, 

під’єднання до якої здійснено через адаптер. 
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Коротка характеристика облікових записів груп користувачів в ОС Windows 
Для використання комп'ютера під управлінням Windows необхідно спочатку створити 

обліковий запис користувача, що складається з імені користувача і пароля. Після натиснення 

CTRL+ALT+DEL (якщо встановлена відповідна опція) і введення імені користувача і пароля у 

Windows здійснюється їх перевірка. Якщо обліковий запис користувача був вилучений, то у 

Windows будуть блокуватися будь-які спроби доступу за допомогою даного облікового запису. 

Для виконання задач на комп'ютері із встановленою ОС Windows користувачі повинні мати 

певні права. Використання облікових записів груп користувачів дозволяють швидко і просто 

призначати користувачам відповідні права і дозволи. В ОС Windows передбачено кілька 

вбудованих облікових записів груп користувачів, організованих залежно від задач, які часто 

виконуються користувачами. Включення користувачів до одного чи кількох з вбудованих 

облікових записів груп дозволяє надати більшій частині користувачів прав, що їм необхідні для 

розв’язування їх задач. 

Правами користувача називаються правила, за допомогою яких надають користувачеві 

перелік дозволених операцій на даному комп'ютері. Крім того, права користувача визначають 

можливість безпосереднього входу в систему (на локальному комп'ютері) чи до мережі, 

можливість додавання користувачів в локальні групи, вилучення користувачів і т.п. Вбудовані 

облікові записи груп включають набір вже призначених прав користувача. Як правило, 

адміністратори призначають права користувача шляхом додавання облікового запису користувача 

до одного з вбудованих облікових записів груп або шляхом створення нової групи та призначення 

їй певних прав користувачів. Користувачам, що будуть приєднані до групи, автоматично надаються 

всі права користувачів, вказані в обліковому записі групи. Управління правами користувача 

здійснюється за допомогою групової політики. 

Доступ до ресурсів мережі глобальних користувачів і груп контролюється адміністратором. 

Управління доступом користувачів і груп до ресурсів мережі важливі для безпеки ОС 

Windows, оскільки це дозволяє обмежити можливості користувачів і груп виконувати певні дії 

шляхом призначення їм прав і дозволів. Перелік прав визначає дозволи користувачеві виконувати 

на комп'ютері певні дії, такі як архівація файлів і папок, завершення роботи комп'ютера тощо. 

Дозвіл являє собою правило, пов'язане з об'єктом (наприклад файлом, папкою чи принтером), за 

яким визначається, яким користувачам і якого типу доступ до об'єкта дозволений. 

Облікові записи користувачів і груп важливі для забезпечення безпеки комп’ютера та 

інформаційних ресурсів. Для налаштування облікових записів і груп потрібно скористатися 

послугою Керування комп’ютером (Панель управління, Адміністрування). 

В папці Локальні користувачі и групи існує 2 папки: Користувачі (Рис. 15) та Групи (Рис. 16). 

В папці Користувачі відображається два вбудовані облікові записи користувачів – 

Адміністратор і Гість, а також всі створені облікові записи користувачів. Вбудовані облікові 

записи користувачів створюються автоматично при інсталяції ОС Windows, це облікові записи 

користувачів Адміністратор та Гість, а інші всі облікові записи користувачів є створеними. 

Облікові записи вбудованих груп створюються автоматично при установці ОС Windows. 

Належність до певної групи надає користувачеві права та можливості розв’язувати за допомогою 

комп’ютера різні задачі. 

Обліковий запис адміністратора 

Обліковий запис користувача з ім'ям Адміністратор використовується при першій установці 

робочої станції чи сервера. Наявність цього облікового запису дозволяє виконувати необхідні дії 

до того, як користувач створить свій власний обліковий запис. Обліковий запис адміністратора є 

елементом облікового запису групи адміністраторів на робочій станції або сервері. 
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Обліковий запис Адміністратор не можна вилучити, від’єднати або вивести з облікового 

запису групи адміністраторів, що виключає можливість випадкової втрати доступу до комп'ютера 

після вилучення всіх облікових записів адміністраторів. Ця властивість відрізняє користувача 

Адміністратор від інших членів локальної групи «Адміністратори». 

  

Рис. 15. Користувачі 

 

Рис. 16. Групи 

Обліковий запис гостя 

Обліковий запис гостя використовується тими, хто не має реального облікового запису на 

певному комп'ютері. Якщо обліковий запис деякого користувача від’єднаний (але не вилучений), 

він також може скористатися обліковим записом Гість. Обліковий запис гостя не вимагає пароля. 

Обліковий запис гостя за замовчуванням від’єднаний, але може бути включений. 

Користувачеві, ім’я якого занесено до облікового запису Гість, як і будь-якого іншого 

облікового запису, можна надавати права і дозволи на доступ до об'єктів. Обліковий запис Гість 

за замовчуванням входить до вбудованого облікового запису групи "Гості", що дозволяє 

користувачеві ввійти в систему з робочої станції або сервера. Додаткові права, як і будь-які інші 

дозволи, можуть бути призначені групі “Гості” членом групи адміністраторів. 
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Робота з папкою Мережа 
Папка Мережа використовується для доступу до файлів і папок на інших комп’ютерах, саме в 

цій папці відображаються спільні ресурси мережі, до якої під’єднаний даний комп’ютер. 

Тут автоматично створюються ярлики комп'ютерів, де знаходяться документи або програми, 

до яких здійснювався доступ (Рис. 17). 

 

Рис. 17. Папка Мережа 

На екрані з’явиться вікно, в якому видно ідентифікатори (адреси) комп’ютерів з однієї 

робочої групи. До групи входять один чи кілька комп'ютерів з однаковим іменем робочої групи. Як 

правило, робочу групу створюють з комп’ютерів або за територіальною належністю (це може бути 

робоча група певного комп’ютерного кабінету, наприклад, Aud229a), або за сферою діяльності 

(наприклад, робоча група кафедри Kafedra_ki). До робочої групи може під’єднуватися будь-який 

користувач, вказавши її ім'я. Для під’єднання до робочої групи не потрібно ніяких спеціальних 

дозволів. 

Щоб дізнатись ім’я існуючої на комп’ютері робочої групи, потрібно виділити ярлик 

Комп’ютер на робочому столі, викликати для нього контекстне меню, в якому вибрати пункт 

Властивості (або Панель управління, Система). У властивостях системи вибрати посилання 

Змінити настройки, де і буде відображено повне ім’я комп’ютера та назва робочої групи, до якої 

він підключений. Також за допомогою цього вікна можна змінити ім’я комп’ютера, робочої групи 

або підключити комп’ютер до домену. 

Слід зауважити, що можна вказувати ім’я комп’ютера в адресному рядку. Ім’я комп’ютера 

вводиться після 2-х слешів: \\I-winserver. Наприклад, в записі \\I-winserver\C\Мої документи 

вказано шлях до папки Мої документи, що знаходиться на диску С комп’ютера з іменем I-

winserver. 

Мережеві ресурси 
Ресурсом називається частина засобів комп’ютера або комп’ютерної мережі (така як пам’ять, 

диск, папка, файл, принтер та ін.), яка може бути використана при виконанні деякої програми. 

Будь-який ресурс, доступний для користувачів мережі, називається спільним мережевим 

ресурсом або просто спільним ресурсом. 
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Найчастіше при роботі в комп’ютерній мережі виникає потреба організувати спільний доступ 

до дисків, папок, файлів або принтерів. Розглянемо, як це можна зробити. 

Організація спільного доступу до папок (дисків) 
При організації спільного доступу до папок (дисків) користувачам мережі можуть надаватись 

різні дозволи на доступ до папок і файлів, що містяться в даних папках. Крім того, папки можуть 

бути надані іншим користувачам для роботи в автономному режимі. 

Для того, що зробити папку або диск доступними для інших користувачів потрібно: 

1. Щоб користувач міг зробити папку (диск) доступними для спільного використання, потрібно 

щоб він належав до групи адміністраторів, операторів сервера або досвідчених користувачів. 

2. Відкрити Провідник або Комп’ютер і знайти папку (диск), які потрібно відкрити для спільного 

доступу. 

3. Виділити цю папку (диск), викликати контекстне меню, в якому вибрати пункт меню 

Властивості (Рис. 18). 

 

Рис. 18. Властивості папки 

4. На закладинці Спільний доступ «натиснути» кнопку Дозволити спільний доступ…, де слід 

вказати користувачів для яких буде дозволений спільний доступ. 

5. За допомогою кнопки Додаткові настройки спільного доступу… (Рис. 19) можна зміни ім’я 

спільної папки (диска). Нове ім'я буде відображатись для користувачів, з комп’ютерів для яких 

дозволяється доступ до даної спільної папки (диску). Фактичне ж ім'я папки (диска) не 

зміниться. Якщо користувач не ввів нове ім’я, то за замовчуванням залишається фактичне ім’я 

папки. Мережеве ім’я повинно складатись не більш, ніж з 8-ми символів, і не містити пробілів. 

При необхідності в полі Примітки можна ввести опис папки (диску). Для обмеження числа 

користувачів, яким надається доступ до спільної папки (диску), в пункті Обмеження кількості 

одночасних користувачів до: потрібно ввести потрібне число (для ОС Windows (крім 

серверних) максимальне число користувачів може бути 10, незалежно від числа вказаному в 

цьому вікні). 
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Рис. 19. Додаткові настройки спільного доступу Рис. 20. Дозволи 

6. Для встановлення дозволів доступу до спільної папки (диска) потрібно «натиснути» кнопку 

Дозволи, потім натиснути кнопку Додати і вибрати користувача або групу користувачів, яким 

потрібно надати дозволи, а також рівень дозволів (поставити чи зняти галочки проти 

Дозволити, Заборонити). При організації спільного доступу до папки (диска) за 

замовчуванням стоїть значення Читати для групи Всі (Рис. 20). 

Розглянемо, які існують види дозволів на спільний доступ до папок та дії, які дозволяється 

виконувати: 

Рівень доступу Дозволені дії 

Повний доступ 
Відкривання, перегляд та зміна вмісту файлів, а також запуск програм. 

Зміна дозволів та власника папки. 

Змінення Відкривання, перегляд та зміна вмісту файлів, а також запуск програм. 

Читання Перегляд вмісту файлів и запуск програм. 

Іноді буває потрібно сховати спільну папку (диск) при перегляді. Для цього потрібно останнім 

символом в імені спільного ресурсу поставити символ $. Дана загальна папка буде невидимою 

при перегляді за допомогою програми Провідник або з папки Комп’ютер, але вона може бути 

під’єднана як мережевий ресурс. 

Організація спільного доступу до принтера 
Для того, щоб мати можливість користуватись принтером, під’єднаним до іншого 

комп’ютера, потрібно: 

1. Дізнатись, на якому з комп’ютерів мережі знаходиться принтер; 

2. З’ясувати, чи є даний принтер відкритим для спільного доступу; 

3. Встановити потрібний драйвер для принтера за допомогою майстра Установлення принтера 

(Рис. 21); 

4. Ввести адресу принтера в мережі, якщо вона відома (наприклад, \\I-winserver\HP DeskJet 

890C), або самостійно виконати його пошук в мережі. 
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Рис. 21. Установлення принтера 

Якщо принтер, який потрібно зробити спільним ресурсом, знаходиться на даному 

комп’ютері, то необхідно відкрити для нього спільний доступ. 

Мережеві диски 
Іноді, при частому використанні деяких спільних папок (дисків) буває зручніше підключити 

цей спільний ресурс в якості мережевого диска. Після цього дана спільна папка (диск) будуть 

з’являтись в програмі Провідник або в папці Комп’ютер як додатковий диск (Рис. 22): 

 

Рис. 22. Відображення мережевих дисків в папці Комп’ютер 

З Рис. 22 видно, що в папці Комп’ютер відображено один мережевий диск, який в даний 

момент недоступний (можливо цей ресурс закритий для спільного доступу або комп’ютер, на 

якому знаходиться диск, в даний момент вимкнений).  

Для під’єднання мережевого диску потрібно відкрити папку Комп’ютер і скористатися 

послугою Підключити мережевий диск. Після цього з’явиться вікно, в якому можна виконати 

пошук потрібного мережевого ресурсу для під’єднання його в якості мережевого диску (для цього 
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вказаний ресурс повинен бути відкритим для спільного доступу) за допомогою кнопки Огляд… 

(Рис. 23). 

 

Рис. 23. Під’єднання мережевого диску 

З Рис. 23 видно, що біля пункту Підключитися під час входу до системи стоїть прапорець. 

Вибір цього пункту означає, що при завантаженні комп’ютера операційна система автоматично 

буде перевіряти, чи є даний мережевий диск в цей час доступним. 

Для від’єднання мережевого диску потрібно в папці Комп’ютер вибрати потрібний 

мережевий диск і за допомогою контекстного меню відключити його (пункт меню Відключити). 

Щоб мати можливість працювати з мережевими дисками незалежно від того, вімкнений 

комп’ютер, на якому вони розташовані, чи ні, потрібно цей мережевий диск синхронізувати.  

Налаштувати параметри синхронізації можна за допомогою послуги Центр синхронізації 

(Рис. 24). 

 

Рис. 24. Настроювання синхронізації 
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Загальні завдання 

1. Ознайомитись з структурою мережі, яка функціонує в навчальному закладі (інституті): 

 Тип мережі (однорангова, з виділеним сервером); 

 Кількість та функціональне призначення серверів мережі; 

 Вказати тип мережевої операційної системи (сервера, робочої станції); 

 Визначити топологію комп'ютерної мережі; 

 Визначити тип використовуваного обладнання (тип кабелю, мережевий адаптер). 

2. Вказати переваги та недоліки мережі з виділеним сервером та однорангової мережі. 

Переваги Недоліки 

  

3. Визначити повне ім’я, робочу групу (або домен) та опис комп’ютера (використовуючи 

графічний інтерфейс). 

4. Визначити ІР-адресу та МАС-адресу комп’ютера (використовуючи графічний інтерфейс). 

5. З’ясувати, до якого вбудованого облікового запису групи користувачів належить обліковий 

запис користувача, під яким працює користувач. 

6. Виявити комп’ютери, що знаходяться в локальній мережі; 

7. Перерахувати стандартні папки, що доступні на всіх комп’ютерах; 

8. Визначити спільно використовувані ресурси, їх назви та призначення у локальній мережі. 

Заповнити таблицю (не менше 7); 

Ресурс Мережева назва Призначення 

   

9. Вибрати будь-яку мережеву папку на деякому з комп’ютерів локальної мережі. Підключити її в 

якості мережевого диску на комп’ютері. Вказати дії, які можна виконувати з цим мережевим 

диском. 

10. Розглянути поняття синхронізації функціонування мережевих дисків за допомогою довідки ОС 

Windows. Зробити папку, підключену в якості мережевого диску в попередньому завданні, 

доступною в автономному режимі. Створити для неї розклад синхронізації. 

11. З’ясувати призначення та продемонструвати роботу з програмним засобом  Підключення до 

віддаленого робочого стола (Remote Desktop Connection). 

12. Запропонувати та обґрунтувати варіант побудови однорангової мережі з використанням витої 

пари для випадку об’єднання N (де N=4+порядковий номер в журналі) робочих місць, що 

знаходяться в одному кабінеті і спільного використання принтера, та файлів, що містяться на 

одному з комп’ютерів. Навести схему з'єднання, загальний перелік та кількість 

необхідного обладнання, вказати основні етапи побудови та налагодження мережі. 

13. Розглянути всі середовища передавання даних в комп’ютерних мережах заповнивши 

відповідну  таблицю: 

Тип кабелю 

Максимальна 

швидкість 

передавання даних 

Максимально 

довжина 

сегмента 

Спосіб 

зменшення 

сторонніх 

шумів 

Спосіб 

з'єднання 

Коаксіальний     

Неекранована вита пара     

Оптоволоконний     

та ін..     

14. Оформити звіт до лабораторної роботи. 
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Контрольні запитання 

1. Що таке комп’ютерна мережа? 

2. Які складові комп’ютерної мережі? 

3. Що таке локальна мережа? 

4. Апаратне забезпечення для побудови комп'ютерних мереж. 

5. Що таке мережевий адаптер? 

6. Для чого потрібний драйвер мережевої карти? 

7. Що таке топологія та архітектура комп’ютерної мережі?  

8. Які є топології та архітектури комп’ютерних мереж? 

9. Що таке протокол? Які існують протоколи? 

10. Що таке мережеві ресурси? 

11. Що таке мережевий диск? 

12. Які бувають рівні доступу до ресурсів в мережі? 

13. Мережева операційна система - функції, склад та структура, призначення. 

14. Програмне забезпечення мережевої операційної системи. 

15. Які облікові записи вбудованих груп користувачів існують у мережевих ОС? 

16. Що таке синхронізація? Для яких ресурсів вона використовується? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Тестування коректності роботи мережевих служб 

Тема: Тестування коректності роботи мережевих служб. 

Мета: Навчитися використовувати програмні засоби для тестування коректності роботи 

мережевих служб. 

Теоретичні відомості 

В операційних системах сімейства Windows, за замовчуванням, встановлені необхідні для 

роботи в мережі протоколи (TCP/IP) і служби (Клієнт і Сервер мережі Microsoft). Залишається 

тільки правильно ідентифікувати комп’ютер у мережі й налаштувати доступ до файлів, папок і 

принтерів. 

Мережний протокол — це набір правил, за якими відбувається обмін даними між 

комп’ютерами в мережі. 

TCP/IP - основний протокол як локальних мереж, так і глобальної мережі Інтернет. Має 

широкі мережні можливості і є стандартом мережного протоколу. TCP/IP вимагає значного обсягу 

робіт з конфігурування. 

Для адресації вузлів за протоколом TCP/IP використовують IP-адреси. IP-адреса  — це 

послідовність чотирьох байт, які записують у вигляді десяткових чисел, розділених крапками. 

Наприклад: 

 128.10.2.30 — десяткова форма IP-адреси; 

 10000000.00001010.00000010.00011110 — двійкова форма цієї ж ІР-адреси. 

ІР-адреса складається з двох логічних частин — адреси (номера) мережі і адреси (номера) 

вузла в мережі. Яка частина адреси відноситься до номера мережі, а яка — до номера вузла, 

визначається значеннями перших біт адреси. Значення цих біт є також ознаками того, до якого 

класу належить та або інша IP-адреса. Вузли, які мають спільну адресу мережі, належать до однієї 

підмережі (ІР-мережі) та можуть здійснювати обмін даними без маршрутизаторів. 

Якщо адреса починається із цифри 0, то мережу відносять до класу А, і номер мережі займає 

один байт, інші 3 байти інтерпретують як номер вузла в мережі (Рис. 25). Мережі класу А мають 

десяткові номери в діапазоні від 1 до 126. Номер 0 не використовується, а номер 127 

зарезервований для адресації вузла, який згенерував пакет. Мереж класу А небагато (126), зате 

кількість вузлів в них може досягати 224, тобто 16 777 216 вузлів. 

 

Рис. 25. Структура ІР-адреси класу А 

Якщо перших два біти адреси дорівнюють 10, то мережа належить до класу В. Мережі, що 

мають номери в діапазоні від 128.0 до 191.255, належать до класу B. У них під номер мережі та під 

номер вузла відводиться по 16 біт, тобто по 2 байти. Отже, мережа класу В є мережею середніх 

розмірів з максимальним числом вузлів 65536 (Рис. 26). 

 

Рис. 26. Структура IP-адреси класу B 

Якщо адреса починається з послідовності 110, то це є мережа класу С. У цьому випадку під 
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номер мережі відводиться 24 біти, а під номер вузла — 8 біт. Мережі цього класу найбільш 

поширені, число вузлів у них обмежене 28, тобто 256 вузлами (Рис. 27). 

 

Рис. 27. Структура IP-адреси класу C 

У таблиці (Див. Таблиця 1) наведено діапазони номерів мереж і максимальне число вузлів, 

які відповідають кожному класу мереж. 

Таблиця 1. Класи IP-адрес 

Клас Перші біти 
Найменший 

номер мережі 

Найбільший 

номер мережі 

Максимальне число вузлів 

в мережі 

А 0 1.0.0.0 126.0.0.0 224 

B 10 128.0.0.0 191.255.0.0 216 

C 110 192.0.1.0 255.255.255.0 28 

Наведена вище адресація має недоліком неефективне використання IP-адрес. Більш гнучко 

встановлювати межу між номером мережі та номером вузла можна, використовуючи механізм 

підмережного маскування. Маска — це число, яке використовується в парі з IP-адресою. 

Двійковий запис маски містить одиниці в тих розрядах, які відповідають номеру мережі. Оскільки 

номер мережі є цілою частиною адреси, одиниці в масці теж повинні представляти неперервну 

послідовність. Двійкові нулі маски відповідають номеру вузла. 

Маски підмереж стандартних класів наведені у таблиці (Див. Таблиця 2). 

Таблиця 2. Маски підмереж стандартних класів 

Клас Двійкова маска Десяткова маска 

клас А 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 

клас В 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0 

клас С 11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0 

Використання масок у процесі маршрутизації спрощує визначення адрес мережі. Для цього 

достатньо здійснити побітове логічне множення IP-адреси на маску. Нехай IP-адреса деякого вузла 

мережі дорівнює 198.62.12.67, а маска підмережі — 255.255.255.0. Визначимо адресу мережі. 

Виконаємо побітове множення IP-адреси на маску підмережі: 

 
11000110. 00111110. 00001100. 01000011 

11111111. 11111111. 11111111. 00000000 

 11000110. 00111110. 00001100. 00000000 

Отриманий результат адреси мережі у десятковій системі числення дорівнює: 198.62.12.0. 

IP-адреси призначаються адміністратором під час конфігурації мережі. У мережі Інтернет 

діапазони IP-адрес призначаються провайдером за рекомендацією організації Internet Network 

Information Center (INTERNIC). У локальній мережі IP-адреси задають з дотриманням таких вимог: 

 ІР-адреси не повинні повторюватися; 

 ІР-адреси повинні мати однакову адресу мережі. 

Враховуючи, що локальні мережі мають з’єднання з мережею Інтернет, для кожного класу 

мереж виділяють окремі адреси (Див. Таблиця 3). 

Крім IP-адрес, у мережах, які працюють під управлінням протоколу TCP/IP, використовують 

символьні адреси. Символьні імена в IP-мережах називають доменними і будуються за 

ієрархічною ознакою. Складові повного символьного імені в IP-мережах розділяють крапкою і 

перераховують у такій послідовності: спочатку описують ім’я кінцевого вузла, потім ім’я групи 

вузлів (наприклад, ім’я організації), потім ім’я більшої групи (піддомену) і так до імені домену 
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найвищого рівня (наприклад, домену, що об’єднує організації за географічним принципом: uа — 

Україна, uk — Великобританія, us — США). Між доменним ім’ям та IP-адресою вузла немає жодної 

алгоритмічної відповідності, тому необхідно використовувати додаткові таблиці або служби, щоб 

вузол мережі однозначно ідентифікувався як за доменним іменем, так і за IP-адресою. У мережах 

протоколу TCP/IP використовують спеціальну розподілену службу Domain Name System (DNS), яка 

встановлює цю відповідність на підставі створюваних адміністраторами мережі таблиць 

відповідності. 

Таблиця 3. Стандартні адреси локальних мереж 

Клас Адреса локальної мережі Десяткова маска 

клас А 10.0.0.0 255.0.0.0 

клас В 172.16.0.0 255.255.0.0 

клас С 192.168.0.0 255.255.255.0 

Утиліти діагностування мереж. 

Підтримка протоколів локальних мереж входить до всіх мережних операційних систем і в 

більшості випадків до їх складу входить набір утиліт, які дають змогу одержувати відомості про 

різні протоколи і про мережу в цілому. Такі утиліти, як правило, мають інтерфейс командного 

рядка. Доволі поширеним є випадок, коли в різних ОС програми діагностування локальних мереж 

мають один і той же синтаксис. В ОС Windows реалізовано такі утиліти діагностування мереж: 

getmac — виводить MAC-адресу і список мережних протоколів, пов’язаних з кожною 

адресою мережного інтерфейсу як локального комп’ютера, так і доступного у мережі.  

Синтаксис команди:  

getmac [параметри] 

Команда може використовуватися з такими параметрами: 

/s — визначає ім’я або IP-адресу віддаленого комп’ютера. За замовчуванням 

використовується локальний комп’ютер; 

/u — виконує команду від імені вказаного користувача. За замовчуванням використовуються 

параметри поточного користувача; 

/p — вказує пароль облікового запису користувача, заданого параметром /u; 

/fo — {TABLE|LIST}. Задає формат виводу вихідних даних запиту. Допустимими значеннями є: 

TABLE (таблиця), LIST (список). За замовчуванням для вихідних даних використовується формат 

TABLE; 

/nh — забороняє виведення заголовка стовпця. Даний параметр є допустимим, якщо 

параметр /fo має значення TABLE; 

/v — задає режим детального виведення.  

ping — основна утиліта протоколу TCP/IP. Зміст її дії — це перевірка роботи стеку TCP/IP іншої 

системи. За допомогою протоколу ICMP (Internet Control Message Protocol) програма ping генерує 

серію повідомлень і відправляє їх комп’ютеру, назва або IP-адреса якого вказана як параметр.  

Синтаксис команди має вигляд:  

ping [параметри] <адреса вузла> 

У команді ping можна використовувати як DNS-імена комп’ютерів, так і їх імена в локальних 

мережах. Після отримання відповіді утиліта виводить повідомлення (). 

Команда може використовуватися з такими параметрами: 

-t — задає режим безперервного відправлення пакетів (до натискування клавіш Ctrl+C); 

-a — виводить статистику разом з назвою комп’ютера; 

-n — задає кількість відправлених пакетів; 
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-r — виводить назви маршрутизаторів для вказаної кількості кроків; 

-і — час «життя» пакета в мілісекундах. 

 
Рис. 28. Результат виконання утиліти ping 

netstat — утиліта відображає дані про поточні мережні підключення комп’ютера і про трафік, 

що генерується різними протоколами.  

Синтаксис команди:  

netstat [параметри] 

Команда може використовуватися з такими параметрами: 

interval — інтервал безперервного поновлення даних у секундах; 

-p protocol — виводить активні мережні підключення вказаного протоколу; 

-r — виводить таблицю маршрутизації для активних підключень; 

-s — виводить статистику мережного трафіку протоколів IP, ICMP, TCP і UDP; 

-a — відображення усіх підключень; 

-e — виведення статистики Ethernet-підключень; 

-n — відображення статистики для певного протоколу (TCP чи UDP). 

ipconfig — утиліта, яку використовують для відображення всіх поточних параметрів мережі 

TCP/IP й оновлення параметрів DHCP і DNS. При виконанні команди ipconfig без параметрів 

виводиться IP-адреса, маска підмережі і основний шлюз для кожного мережного адаптера.  

Синтаксис команди: 

ipconfig [параметри] 

Команда може використовуватися з такими параметрами: 

/all — виводить повну конфігурацію протоколу TCP/IP для всіх адаптерів. Без цього 

параметра команда ipconfig виводить тільки IP-адресу, маску підмережі й основний шлюз для 

кожного адаптера.  

tracert — команда для визначання шляху до вузла призначення за допомогою відправки 

повідомлення. Виведений шлях є списком найближчих маршрутизаторів, які розміщені на шляху 

до вузла призначення.  

Синтаксис команди:  

tracert [параметри] <адреса вузла> 

Команда може використовуватися з такими параметрами: 

-d — вивід лише IP-адрес маршрутизаторів; 

-р — максимальна кількість вузлів у процесі пошуку вузла; 

-w — інтервал (у мілісекундах) очікування кожної відповіді. 
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Загальні завдання 

1. Задача (див. Табл.1). Нехай IP-адреса деякого вузла мережі дорівнює ІР, а маска під мережі – 

М (№ - відповідає номеру списку в журналі). Визначити: 

 клас мережі; 

 адресу мережі; 

 максимальну кількість вузлів мережі 

 максимальну кількість вузлів підмережі. 

2. Ознайомитися з правилами використання вказаних команд за допомогою довідки та 

заповнити наступну таблицю:  

№ п/п Команда Параметри команди Призначення 

1. hostname   

2. ipconfig   

4. net use, view, send  

5. netstat   

6. ping   

7. tracert   

3. Визначити мережеву назву комп’ютера (hostname). 

Командний рядок:  

Результат:  

4. Вказати значення поточних параметрів мережі, заповнити таблиці: 

Командний рядок:  

Результат:  

 

Адреса мережі Маска мережі Адреса шлюзу Адреса DNS сервера 

    

5. Визначити MAC адреси робочої станції та 2-3 сусідніх робочих станцій, заповнити таблиці:  

Командний рядок:  

Результат:  

 

№ п/п TCP/IP адреса робочої станції MAC адреса робочої станції 

1.   

N.   

6. Визначити діапазон використовуваних адрес хостів локальної мережі класу (використати 

команду ping). 

Командний рядок:  

Результат:  

 

№ п/п Мережеві адреси хостів 

1.  

N.  

7. Перевірити правильність роботи локального інтерфейсу (localhost 127.0.0.1), мережевого 

інтерфейсу. 

Командний рядок:  

Результат:  

8. Вказати основні етапи налагодження робочої станції для роботи у локальній мережі з 

використанням протоколу TCP/IP: 

1. ________________________________ 
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2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

9. Визначити IP-адресу вузла URL (Див. Табл..2, № - відповідає номеру списку в журналі). 

10. Визначити шлях до вузла URL (Див. Табл..2, № - відповідає номеру списку в журналі). 

11. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Варіанти  завдань 

Табл..1. 

№ ІР М 

1 192.168.3.28 255.255.255.0 

2 172.16.56.123 255.255.0.0 

3 10.4.0.34 255.0.0.0 

4 192.168.100.2 255.255.255.0 

5 172.16.16.119 255.255.0.0 

6 10.11.5.200 255.0.0.0 

7 192.168.1.23 255.255.255.0 

8 172.16.0.19 255.255.0.0 

9 10.13.128.21 255.0.0.0 

10 192.168.12.244 255.255.255.0 

11 172.16.111.10 255.255.0.0 

12 10.161.34.2 255.0.0.0 

13 192.168.10.251 255.255.255.0 

14 172.16.110.9 255.255.0.0 

15 10.10.10.10 255.0.0.0 

Табл..2. 

№ URL №  

1 www.ukr.net 9 www.lucky.net 

2 www.npu.edu.ua 10 www.elvisti.kiev.ua 

3 www.viaduk.net 11 www.iptelecom.net.ua 

4 www.intercom.net.ua 12 www.webber.net.ua 

5 www.ukrpack.net 13 www.diawest.com 

6 www.ua.net 14 www.ukrtelecom.ua 

7 www.naverex.net 15 www.topnet.ua 

8 mycard.net.ua 16 www.mon.gov.ua 

Контрольні запитання 

1. Що розуміють під мережевим протоколом? 

2. Що таке ІР-адреса? 

3. Яке призначення стеку протоколів TCP/IP? 

4. Які мережі відносять до класу А? 

5. Які мережі відносять до класу В? 

6. Які мережі відносять до класу С? 

7. Перерахувати стандартні адреси локальних мереж. 

8. Для чого використовуються маски підмереж? 

9. Перерахувати маски підмереж стандартних класів. 

10. Які є засоби тестування коректності роботи мережних служб?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. Захист даних в комп’ютерних мережах 

Тема: Захист даних в комп’ютерних мережах. 

Мета: Навчитися використовувати програмні засоби для захисту даних в комп’ютерних мережах. 

Теоретичні відомості 

Міжмережевий екран (брандмауер від нім. brandmauer – міцна стіна; файрвол від англ. 

firewall – вогненна стіна) – програмне забезпечення, розташоване на комп’ютері з метою захисту 

його інформаційних ресурсів або ресурсів корпоративної мережі від доступу із зовнішніх мереж. 

За допомогою брандмауерів можна значно підвищити мережеву безпеку і зменшити ризик 

для комп’ютера шляхом фільтрації небезпечних за своєю природою служб. При використанні 

файрволу комп’ютер (або локальна мережа) буде піддаватись меншому числу небезпек, оскільки 

міжмережевий екран пропускатиме тільки безпечні протоколи. Принцип захисту комп’ютера в 

локальній мережі з використанням брандмауера показаний схематично на Рис. 29: 

 

Рис. 29. Використання брандмауера 

Міжмережеві екрани (файрволи чи брандмауери) є додатковою лінією оборони мереж, за 

допомогою яких забезпечуються всі з'єднання комп'ютера із зовнішнім світом, захист локальних 

мереж і окремих комп'ютерів від несанкціонованого доступу з боку зовнішніх мереж шляхом 

фільтрації двостороннього потоку повідомлень. Вони поділяються на дві великі групи: 

персональні файрволи (брандмауери) — екрани, встановлені безпосередньо на захищувані 

персональні комп'ютери, та файрволи (брандмауери) для захисту локальних (і корпоративних) 

мереж, що також називаються міжмережевими екранами. Здебільшого, міжмережевий екран 

(або брандмауер) — це стратегія захисту ресурсів організації, доступних з Інтернету. При цьому він 

відіграє роль варти між небезпечним Інтернетом і більш надійними внутрішніми мережами. Але 

часто брандмауери використовуються лише для захисту сегментів Інтранет організації. У будь-

якому разі їх основна функція — централізація управління доступом. 

Примітка 

Фактично міжмережеві екрани — це "урізані" VPN-агенти для здійснення лише фільтрації 

без тунелювання, оскільки в них не використовуються криптографічні методи для захисту даних. 

Однак, крім фільтрації, міжмережеві екрани виконують ряд додаткових функцій, зокрема: 

антивірусне  сканування,  контроль коректності пакетів, контроль коректності з'єднань 

(наприклад, встановлення, використання і розриву ТСР-сесій), контент-контроль. Вони можуть 

працювати з FTP (порт 21), e-mail (порт 25), HTTP (порт 80), NNTP (Network News Transmission 

Protocol, RFC 977) — протокол читання мережевих новин із багатоетапним передаванням даних 

(порт 119), Telnet (порт 23), Gopher — назва походить від англ. go for — система пошуку даних в 

мережі Інтернет (порт 70), SSL (Secure Socket Layer [Level] — рівень захищених гнізд) — протокол 

безпечних з'єднань (порт 443) і деякими іншими відомими протоколами. Як правило, в них не 

підтримується протокол прикладного рівня SNMP (Simple Network Management Protocol, простий 

протокол мережевого управління). 
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За допомогою брандмауерів забезпечують кілька типів захисту: 

 блокування небажаного трафіку; 

 направляння вхідного трафіку лише до надійних внутрішніх систем; 

 приховування вразливих систем, які не можна убезпечити від атак з Інтернету іншим способом; 

 протоколювання трафіку у внутрішню мережу та з неї; 

 приховування даних, такі як імена систем, топологія мережі, типи мережевих пристроїв і 

внутрішні ідентифікатори користувачів, від Інтернету; 

 забезпечення більш надійної аутентифікації, ніж та, що надається через стандартні програмні 

додатки. 

Залежно від технічного виконання і виконуваних функцій брандмауери поділяються на 

брандмауери з фільтрацією пакетів, брандмауери на основі машин, під'єднаних до двох мереж, 

брандмауери з ізольованим хостом і брандмауери з ізольованою підмережею. 

Брандмауер з фільтрацією пакетів є найпоширенішим і найпростішим при реалізації для 

маленьких мереж із простою структурою. Проте він має ряд недоліків і менш бажаний, ніж інші 

приклади брандмауерів. Як правило, брандмауер з фільтрацією пакетів встановлюється на 

маршрутизаторі з фільтрацією пакетів, через який відбувається з'єднання з Інтернет (або 

підмережею), на якому конфігуруються правила фільтрації пакетів, що дозволяє блокувати або 

фільтрувати пакети на підставі протоколів і адрес. Звичайно, з машин внутрішньої мережі 

надається повний доступ до Інтернету, а доступ з боку Інтернету до всіх або майже до всіх систем 

внутрішньої мережі блокується. Проте за допомогою маршрутизатора можна допускати 

вибірковий доступ до систем і сервісів (це залежить від політики). Зазвичай, блокуються такі 

потенційно небезпечні сервіси, як NIS, NFS і X Windows. Брандмауер з фільтрацією пакетів має ті 

самі недоліки, що і маршрутизатор з фільтрацією пакетів. 

Примітка 

NIS (Network Information Service, мережева інформаційна служба) та NFS (Network File System, 

розподілена мережева файлова система або інколи в літературі: "система мережевих файлів", 

розроблена компанією Sun Microsystems Inc.; існує також: однойменний протокол підтримки 

мережевих файлових систем) — це сервіси, за допомогою яких можна значно зменшити час, що 

відводиться на конфігурування хостів, управляти рядом баз даних, таких як файли паролів, за 

допомогою віддаленого доступу до них забезпечувати можливість спільного використання файлів 

і даних. Вони спеціально розроблені для зменшення витрат на адміністрування в локальній мережі. 

X Windows (або X-Windows) — графічний інтерфейс, використання якого дозволяє 

користувачам працювати зі своїми обчисленнями та з системою у графічному режимі. Віконну 

систему із назвою "X" (англійською саме так правильно називати систему "X window system"— 

"віконна система X", а не "X-Window") створила група молодих дослідників і програмістів з 

Массачусетського технологічного інституту. 

Брандмауер на основі машини, під'єднаної до двох мереж — краща альтернатива, ніж 

брандмауер на базі маршрутизатора з фільтрацією пакетів. Він складається з хосту, що має два 

мережеві інтерфейси, у якого відключено функцію маршрутизації IP-пакетів з одного інтерфейсу на 

іншій (тобто з хоста не можна маршрутизувати пакети між двома мережами)1. Крім того, можна 

помістити маршрутизатор з фільтрацією пакетів між мережею і цим хостом для забезпечення 

додаткового захисту. Це допоможе створити внутрішню ізольовану підмережу, яка зможе бути 

                                                      
1
 Брандмауер на основі хоста, під'єднаного до двох сегментів мережі — це, фактично, брандмауер із двома 

мережевими платами, кожна з яких під'єднана до окремої мережі. Наприклад, одна мережева плата з'єднана із 
зовнішньою або небезпечною мережею, а інша — із внутрішньою або безпечною мережею. У цій конфігурації 
ключовим принципом забезпечення безпеки є заборона прямої маршрутизації трафіка з недовіреної мережі в 
довірену — брандмауер завжди повинен бути при цьому проміжною ланкою. 
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використана для розміщення спеціалізованих систем, таких як інформаційні сервери і модемні 

пули2. На відміну від маршрутизатора з фільтрацією пакетів за допомогою брандмауера даного 

типу можна цілком блокувати передавання трафіка між Інтернетом і мережею, що захищається. 

Брандмауер з ізольованим хостом — більш гнучкий брандмауер, ніж той, що побудований на 

основі шлюзу з двома інтерфейсами, хоча гнучкість досягається ціною деякого зменшення 

безпеки. Брандмауер такого типу доречний для мереж, яким потрібна більша гнучкість, ніж та, яку 

може дати використання брандмауера на основі шлюзу з двома інтерфейсами. Брандмауер 

даного типу складається з маршрутизатора із фільтрацією пакетів і прикладного шлюзу, 

розміщеного в захищеній підмережі. 

Брандмауер із ізольованою підмережею — це об'єднання шлюзу з двома інтерфейсами і 

брандмауера з ізольованим хостом. 

Якщо прослідкувати історію розвитку технологій міжмережевих екранів, то можна виділити 

кілька їх поколінь: фільтри пакетів, міжмережеві екрани рівня з'єднання, міжмережеві екрани 

прикладного рівня, міжмережеві екрани з динамічною фільтрацією пакетів, міжмережеві екрани 

інспекції станів, міжмережеві екрани рівня ядра, персональні міжмережеві екрани, розподілені 

міжмережеві екрани. 

Примітка 

Пакетний фільтр — спрощений варіант міжмережевого екрану лише для фільтрації пакетів 

без додаткових функцій. 

Спочатку технологія фільтрації пакетів застосовувалась на мережевому рівні і фільтрації 

піддавались лише IP-адреси. Зараз аналіз мережевого трафіка при фільтрації пакетів проводиться і 

на транспортному рівні. Кожен ІР-пакет досліджується на відповідність певній множині правил. За 

цими правилами встановлюють дозвіл зв'язку за змістом заголовків мережевого і транспортного 

рівнів моделі TCP/IP, аналізується і напрямок передавання пакету. 

За допомогою міжмережевого екрану для фільтрації пакетів часто переадресовують 

мережеві пакети так, що вихідний трафік проходить до інших адрес, тобто використовується схема 

трансляції мережевих адрес для колективного доступу до мережі (NAT — Network Address 

Translation). Застосування схеми NAT дозволяє сховати топологію і схему адресації довіреної 

мережі, а також використовувати всередині організації пул IP-адрес меншого розміру. 

За допомогою міжмережевих екранів рівня з'єднання перевіряють факт, що пакет є або 

запитом на TCP-з'єднання, або подаються дані, що мають відношення до вже встановленого 

з'єднання, або відноситься до віртуального з'єднання між двома транспортними рівнями. 

За допомогою міжмережевих екранів прикладного рівня оцінюють мережеві пакети на 

відповідність певному прикладному рівню перед встановленням з'єднання. За їх допомогою 

досліджують дані всіх мережевих пакетів на прикладному рівні та встановлюють стан повного 

(завершеного) з'єднання і послідовних даних. Крім того, за допомогою міжмережевих екранів 

можна перевіряти інші параметри безпеки, що містяться всередині даних прикладного рівня 

(паролі, запити служб). 

Брандмауери прикладного рівня повинні конфігуруватися так, щоб весь вихідний трафік 

здавався таким, що виходить від брандмауера (тобто щоб лише брандмауер було видно із 

зовнішніх мереж). У такий спосіб буде заборонений прямий доступ до внутрішніх мереж. Усі вхідні 

запити від різних мережевих сервісів, таких як Telnet, FTP, HTTP, RLOGIN, і т.д., незалежно від того, 

який внутрішній хост запитується, повинні проходити через відповідний проксі-сервер на 

                                                      
2
 Modem pool — пул модемів — це певна кількість модемів, об'єднаних в одному корпусі (для одночасної 

організації кількох процесів). 
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брандмауері. Прикладні шлюзи потребують проксі-серверів3 для кожного сервісу (FTP, HTTP і т.д.), 

підтримуваного через брандмауер. 

Примітка 

Telnet-протокол (Network Terminal Protocol) є протоколом програмного додатку, де 

використовується транспортний протокол TCP і забезпечуються взаємозв'язки термінального 

пристрою та термінал-орієнтованого процесу, а також може використовуватись для організації 

зв'язку ("термінал-термінал") і розподілених обчислень ("процес-процес"). По суті використання 

Telnet надає можливість під'єднання віддаленого клієнта в режимі текстового терміналу до 

головного комп'ютера через мережу. При використанні Telnet, зазвичай, вимагається надсилання 

пари ім'я-пароль до мережевих з'єднань у незашифрованому вигляді — це серйозне уразливе місце. 

Telnet описаний в RFC 854-861, 698, 726-727, 2941-2953 і т.д. 

HTTP — HyperText Transfer Protocol — протокол роботи з гіпертексто-вими документами в 

Інтернет (див. RFC 1945, 2109, 2145, 2227, 2295, 2616, 2617, 2717, 2774, 2964, 2965). 

Rlogin (remote login4 — дистанційна реєстрація) — одна зі стандартних утиліт системи Unix, 

що служить для організації дистанційного входження в систему. Завдяки послузі rlogin одну машину 

можна під'єднувати до інших Unix-систем (у які встановлені для неї відповідні повноваження), при 

цьому машина може функціонувати як термінал, під'єднаний безпосередньо. Rlogin описано в RFC 

1282. 

Використання міжмережевих екранів з динамічною фільтрацією пакетів дозволяє 

здійснювати модифікацію бази правил "на льоту" (on fly). Це реалізується для протоколу UDP. У 

цьому випадку через міжмережевий екран проводиться узгодження всіх UDP-пакетів, що 

проходять через віртуальне з'єднання, перетинаючи периметр безпеки. Якщо генерується пакет 

відповіді і передається до джерела запиту, то встановлюється віртуальне з'єднання, і пакет може 

надіслатися до серверу міжмережевого екрану. Дані, асоційовані з віртуальним станом, 

запам'ятовуються на короткий проміжок часу, тому якщо пакет відповіді не отримано, то 

з'єднання вважається закритим. 

Технологія динамічної фільтрації пакетів використовується не лише для протоколу UDP і 

прикладних протоколів, що спираються на нього, тому її можна назвати технологією встановлення 

віртуального з'єднання або віртуального сеансу. 

Технологією інспекції станів (stateful inspection) проводиться аналіз пакетів на трьох вищих 

рівнях. Цей підхід використовується багатьма розробниками, але, оскільки найменування 

запатентоване компанією Check Point, вони змушені надавати йому різні найменування (крім 

stateful inspection використовуються expert inspection, smart filtering, adaptive screening, multilevel 

inspection та ін.). 

За допомогою пристрою інспекції станів здійснюється аналіз пакетів і формування даних про 

«стан віртуального з'єднання». З'єднання може знаходитись у стані встановлення, передавання 

або від'єднання. У кожному з цих станів є можливість інтерпретувати комунікаційні дані певним 

способом. Всі дані, пов'язані зі станом даного віртуального з'єднання, зберігаються в таблиці 

                                                      
3
 Англійське слово "proxy" означає "посередник, повноважний представник". Проксі-сервер — це програма-

посередник між користувачем та Інтернетом, яка встановлюється на комп'ютері-шлюзі, що має доступ як до Інтернет, 
так і до замкненої локальної мережі. Призначення проксі-серверів — ретранслювати пакети відповідної служби 
(наприклад, FTP чи HTTP) в Інтернет і перевіряти (а у випадку необхідності обмежувати) права доступу клієнта. Для всіх 
популярних служб Інтернет існують свої проксі-сервери. Можна розробляти і свої проксі. Щоправда, це досить 
складна задача, і повинна вона вирішуватися лише технічними організаціями, що мають відповідних фахівців. 

4
 Логін (login) - відкрите облікове ім'я (псевдонім, ім'я користувача), використовуване для одержання доступу в 

комп'ютерну систему. 
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динамічних станів, за допомогою якої оцінюється подальший обмін у рамках цього віртуального 

з'єднання, тобто здійснюється контроль послідовності пакетів на різних рівнях. 

В підсистемі безпеки міжмережевих екранів, що функціонують на рівні ядра (Kernel Proxy), 

використовується багато елементів з розглянутих технологій міжмережевих екранів. Вона 

включає: ядро безпеки, модуль управління хостом, модуль управління каналами зв'язку 

міжмережевого екрану, агент реєстрації входів, агент аутентифікацїї. 

Основним модулем є ядро безпеки, за допомогою якого аналізується кожний вхідний і 

вихідний пакет, і яке функціонує усередині ядра операційної системи. Це дозволяє забезпечити 

високу продуктивність міжмережевих екранів. 

Розглянуті види міжмережевих екранів, особливо міжмережеві екрани прикладного рівня і 

рівня ядра, є надзвичайно складними та дорогими продуктами, тому для захисту комп'ютерів 

окремих користувачів стали розроблятися персональні міжмережеві екрани. Персональні 

міжмережеві екрани (їх називають також вбудованими, embedded) є програмними продуктами, 

що розташовуються всередині комп'ютера на нижчому рівні операційної системи — між 

мережевими платами і всіма протокольними стеками (TCP/IP, NetBEUI, IPX і т.д. для Windows ). 

Примітка 

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface, розширений варіант інтерфейсу NetBIOS) — 

транспортний протокол, використовуваний в Microsoft LAN Manager, Windows for Workgroups, 

Windows 9x та в інших мережевих операційних системах (в Windows XP — NetBIOS over TCP/IP). 

IPX використовується в якості основного протоколу у мережах Novell NetWare для обміну 

даними між: вузлами мережі і програмними додатками, що функціонують нарізних вузлах. 

Персональні міжмережеві екрани, зазвичай, виконують дві основні захисні функції: захист від 

зовнішніх атак і захист від атак з боку даного комп'ютера. 

Оскільки за останні роки міжмережеві екрани стали одним з основних засобів мережевого 

захисту, цілком природно, що крекери стали розробляти методи атак «через міжмережеві 

екрани» або методи атак самого міжмережевого екрану як першого рубежу оборони 

корпоративної мережі. Тому зусилля дослідників були спрямовані на розробку методів захисту 

самих міжмережевих екранів від атак ззовні. 

При побудові розподілених систем міжмережевих екранів їх функціональні компоненти 

розподіляються на вузлах мережі і можуть мати різну функціональність. При виявленні підозрілих 

на атаку ознак через управляючі модулі розподіленого міжмережевого екрану можна адаптивно 

змінювати конфігурацію, склад і розташування компонентів. 

В даний час розподілені системи міжмережевих екранів в основному представлені лише 

дослідницькими прототипами. 

За допомогою персональних файрволів (брандмауерів) забезпечують фільтрацію вхідного та 

вихідного трафіка, перевірку цілісності програмних додатків, шифрування даних, захист 

електронної пошти від вірусів, захист комп'ютера від шпигунських програм, а також багато інших 

функцій, за допомогою можна убезпечити комп'ютерні інформаційні ресурси. 

Примітка 

Фільтрація, зазвичай, відбувається на чотирьох рівнях OSI (Open System Interconnection— 

еталонної моделі взаємозв'язків відкритих систем, в якій реалізовано концепцію шарів, що стала 

основною архітектурною моделлю для передавання міжкомп'ютерних повідомлень): канальному 

(Ethernet), мережевому (IP), транспортному (TCP, UDP), прикладному (FTP, Telnet, HTTP, SMTP і т.д.). 

Після встановлення на комп'ютері файрволу, як правило, відразу помічається велика 

кількість спроб різноманітних дивних програм, «вирватись» в Інтернет, використовуючи для цього 

незвичайні порти. Це може бути шкідливе програмне забезпечення, встановлене в системі 

різними способами, через яке у найгіршому випадку персональний комп'ютер використовується 
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під контролем третьої особи, що знаходиться десь в Інтернеті. Антивірусні програми часто не 

виявляють такого типу шкідливих програм. Встановлення файрволу на комп'ютері, під'єднаному 

до Інтернету, дозволить упередити всі спроби за допомогою різного шпигунського програмного 

забезпечення одержати доступ до даних, що зберігаються в комп'ютері. 

Найпопулярнішими на сьогодні брандмауерами є Outpost Firewall, ZoneAlarm Pro, Kaspersky 

Internet Security, Kerio WinRoute Firewall, Norton Personal Firewall та ін. 

Загальні завдання 

Примітка 

Завдання до цієї лабораторної роботи потрібно виконувати як мінімум на двох комп’ютерах: 

один комп’ютер – це хостова операційна система (комп’ютер студента), другий комп’ютер – це 

гостьова операційна система (віртуальний комп’ютер). 

1. На віртуальному комп’ютері завантажити та з’ясувати призначення програмного додатку 

Центр безпеки (Панель керування) та компонентів, які входять до складу цього додатку. 

2. Ознайомитися, налаштувати та продемонструвати роботу вбудованого брандмауера. 

3. Продемонструвати увімкнення або вимкнення брандмауера Windows. Пояснити чим може 

загрожувати вимкнення брандмауера. 

4. Перевірити проходження пакетів ICMP між комп'ютерами до і після відключення брандмауера 

(за допомогою команди ping). 

5. Продемонструвати настройки брандмауера Windows для різних типів мереж (приватна 

мережа, мережа спільного використання або мережа з доменами). 

6. Продемонструвати надання програмі (будь-якій) дозволу на отримання даних через 

брандмауер. 

7. Продемонструвати відкриття порту у брандмауері Windows. 

8. За допомогою пошукової системи глобальної мережі Інтернет знайти та дослідити програмні 

засоби (брандмауери, файрволи) для забезпечення захисту комп’ютера від мережевих атак. 

Описати 1 програмний засіб за наступною схемою: 

 Назва, версія, автори, виробник, дистриб’ютор програмного засобу. 

 Ліцензія (спосіб розповсюдження). 

 Технічні характеристики програмного засобу та мінімальні вимоги до програмно-апаратних 

засобів. 

 Режим роботи (виконання на сервері, на машині клієнта, реєстрування протоколу роботи 

користувача, наявність блоку аналізу і управління тощо). 

 Наявність Інтернет-підтримки. 

 Мова інтерфейсу. 

 Особливості управління об’єктами інтерфейсу програми (за допомогою клавіатури, мишки, 

командного рядка інші). 

 Позитивні особливості програми. 

 Недоліки даної програми. 

 Можливі застосування програмного засобу. 

9. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Що таке брандмауер? 

2. Чим  може загрожувати вимкнення брандмауера на комп’ютері? 

3. Які налаштування можна робити в брандмауері ОС Windows? 

4. Які типи захисту забезпечуються за допомогою брандмауерів?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Встановлення та адміністрування проксі-сервера 
Тема: Встановлення та адміністрування проксі-сервера. 

Мета: Навчитися встановлювати та адмініструвати проксі-сервер. 

Теоретичні відомості 

Про ксі-се рвер (від англ. Proxy –  «представник, уповноважений») — сервер (комп'ютерна 

система або програма) в комп'ютерних мережах, за допомогою якої клієнти можуть виконувати 

непрямі (через посередництво проксі-сервера) запити до мережевих сервісів. Спочатку клієнт 

з'єднується з проксі-сервером і здійснює запит до ресурсу (наприклад, e-mail), який розташований 

на іншому сервері. Потім проксі-сервер або підключається до вказаного сервера і отримує ресурс у 

нього, або повертає ресурс з власного кешу (у випадках, якщо проксі має свій кеш). У деяких 

випадках запит клієнта або відповідь сервера може бути змінена проксі-сервером з певною 

метою. Також за допомогою проксі-сервера можна захищати клієнтський комп'ютер від деяких 

мережевих атак і допомагати зберігати анонімність клієнта. 

 

Рис. 30. Схематичне зображення проксі-сервера, де комп'ютер в середині діє як проксі-сервер між 
двома іншими. 

Найчастіше проксі-сервери застосовуються для: 

 Забезпечення доступу з комп'ютерів локальної мережі в Інтернет. 

 Кешування даних: якщо часто відбуваються звернення до одних і тих же зовнішніх ресурсів, то 

можна зберігати їх копію на проксі-сервері та видавати за запитом, знижуючи тим самим 

навантаження на канал у зовнішню мережу і прискорюючи отримання клієнтом потрібних 

даних. 

 Стиснення даних: за допомогою проксі-сервера завантажуються дані з Інтернет і передаються 

кінцевому користувачеві в стислому вигляді. Такі проксі-сервери використовуються в 

основному з метою економії зовнішнього трафіка. 

 Захист локальної мережі від зовнішнього доступу: наприклад, можна налаштувати проксі-

сервер так, що локальні комп'ютери будуть звертатися до зовнішніх ресурсів тільки через 

нього, а зовнішні комп'ютери не зможуть звертатися до локальних взагалі. 

 Обмеження доступу з локальної мережі до зовнішньої: наприклад, можна заборонити доступ 

до певних веб-сайтів, обмежити використання Інтернет якимось локальним користувачам, 

встановлювати квоти на трафік або смугу пропускання, фільтрувати рекламу і віруси. 

 Анонімізація доступу до різних ресурсів. За допомогою проксі-сервера можна приховувати 

відомості про джерело запиту або користувача. У такому разі цільовий сервер «бачить» лише 

відомості про проксі-сервер, наприклад, IP-адресу, але не можна визначити дійсне джерело 

запиту. Існують також спотворюючі проксі-сервери, за допомогою яких передаються цільовим 

серверам неправдиві відомості про справжнього користувача. 

Проксі-сервер, до якого може отримати доступ будь-який користувач мережі Інтернет, 

називається відкритим. 

Види проксі-серверів: 
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 Прозорий проксі — схема зв'язку, при якій трафік, або його частина, перенаправляється на 

проксі-сервер неявно (засобами маршрутизатора). При цьому клієнт може використовувати всі 

переваги проксі-сервера без додаткових налаштувань, але з іншого боку, не має вибору. 

 Зворотний проксі — проксі-сервер, який на відміну від прямого, ретранслює запити клієнтів із 

зовнішньої мережі на один або кілька серверів, логічно розташованих у внутрішній мережі. 

Часто використовується для балансування мережного навантаження між кількома веб-

серверами і підвищення їх безпеки, відіграючи при цьому роль міжмережевого екрану на 

прикладному рівні. 

Технічна реалізація: Клієнтський комп'ютер має налаштування (конкретної програми або 

операційної системи), відповідно до якої всі мережеві з'єднання за деяким протоколом 

здійснювати не на ip-адресу сервера (ресурсу), що визначається з DNS-імені ресурсу, або 

безпосередньо заданий, а на ip-адресу (і інший порт) проксі-сервера. 

За необхідності звернення до будь-якого ресурсу за цим протоколом, на клієнтському 

комп'ютері відкривається мережеве з'єднання з проксі-сервером (на потрібному порті) і 

здійснюється звичайний запит, так якщо б він звертався безпосередньо до ресурсу. 

Розпізнавши дані запиту, перевіривши його коректність і дозвіл для клієнтського комп'ютера, 

за допомогою проксі-сервера, не розриваючи з'єднання, відкривається нове мережеве з'єднання 

безпосередньо з ресурсом і робить той же самий запит. Отримавши дані (або повідомлення про 

помилку), за допомогою проксі-сервера передаються  клієнтському комп'ютеру. 

Під час становлення мережі Інтернет проксі-сервери були найпопулярнішим способом 

виходу в Інтернет з локальних мереж. Цьому сприяли такі обставини: 

 Основний протокол, що використовувався— http, який легко проксіюється; 

 Підтримка проксі більшістю браузерів і/або операційних систем; 

 Контроль доступу та облік трафіку за користувачами; 

 Проксі-сервер — це звичайна програма (а не системна), яка може виконуватися з 

мінімальними правами на будь-якій ОС з підтримкою мережі (стека TCP/IP); 

 Відсутність доступу в Інтернет за іншими протоколами часто було більш перевагою, ніж 

недоліком. 

У зв'язку із зростанням ролі інших мережевих протоколів, переходом до тарифікації послуг 

Інтернет за швидкістю доступу, а також появою дешевих апаратних маршрутизаторів з функцією 

NAT, використання звичайних проксі-серверів для виходу користувачів до Інтернет застосовується 

вкрай рідко. 

Однак великого поширення набули прозорі проксі-сервери (протоколу http, іноді деяких 

інших), в тому числі і ті, що входять до складу багатьох апаратних маршрутизаторів для доступу до 

Інтернет, з метою збору статистики та контролю доступу до сайтів. Інші порти (протоколи) при 

цьому проходять через NAT. 

У мережі Інтернет можна знайти чимало безкоштовних Proxy-серверів: Squid, CoolProxy, 

SmallProxy, FreeProxy тощо. 

Основними вимогами до Proxy-сервера є: 

 надання доступу до Інтернету користувачам з локальної мережі; 

 простота встановлення й налаштування; 

 можливість керування правами кожного користувача; 

 можливість використання заборон на завантаження файлів більших від певного розміру; 

 прискорення доступу (кешування сторінок); 

 можливість перегляду запитів; 

 налаштування списку заборонених веб-адрес. 
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Загальні завдання 

Примітка 

Завдання до цієї лабораторної роботи потрібно виконувати як мінімум на двох комп’ютерах: 

один комп’ютер – це хостова операційна система (комп’ютер студента), другий комп’ютер – це 

гостьова операційна система (віртуальний комп’ютер). 

1. Встановити на комп’ютері-сервері (віртуальний комп’ютер) програму проксі-сервера (UserGate, 

CoolProxy або іншу). 

2. Ознайомитися з інтерфейсом встановленої програми. 

3. Налаштувати програму, надавши доступ до глобальної мережі локальному комп’ютеру 

(комп’ютер студента)). 

4. Перевірити роботу проксі-сервера (на комп’ютері студента у web-браузері налаштувати 

параметри підключення, вказавши ІР адресу комп’ютера-сервера та порт 3128)  

5. Продемонструвати роботу проксі-сервера. 

6. За допомогою пошукової системи глобальної мережі Інтернет знайти та вибрати один 

відкритий проксі-сервер. 

7. Ознайомитися та дослідити відкритий проксі-сервер. 

8. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Що таке проксі-сервер? 

2. Яке призначення проксі-сервер? 

3. Які є види проксі-серверів? 

4. Які дії необхідно виконати для налаштування проксі-сервера? 

5. Які основні вимоги до проксі-сервера? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. Організація бездротового зв'язку 

Тема: Організація бездротового зв'язку. 

Мета: Навчитися налаштовувати безпровідну мережу. 

Теоретичні відомості 

Відповідно до концепції «бездротового майбутнього», незабаром саме бездротові 

комунікації «захоплять» значну частину ринку комунікацій, адже бездротовий зв'язок дуже 

зручний і крім того надзвичайно мобільний. 

Примітка 

Бездротові мережі часто пов'язують із радіосигналами, проте це не завжди правильно. В 

бездротовому зв'язку використовується широкий діапазон  електромагнітного спектру,  від 

радіохвиль низької частоти в кілька кілогерц до видимого світла, частота якого складає приблизно 

8*1014Гц. 

Ідея цифрового бездротового зв'язку не нова. Вже в 1901 році італійський фізик Г. Марконі 

(Guglielmo Marconi) продемонстрував телеграфний зв'язок між кораблем і узбережжям за 

допомогою азбуки Морзе, що складається з крапок і тире. Сьогоднішні цифрові радіосистеми 

мають вищу продуктивність, проте в їх основі лежить та сама ідея. 

У першому наближенні бездротові мережі можна поділити на наступні три категорії: 

 взаємопов'язані системи; 

 бездротові локальні мережі; 

 бездротові глобальні мережі. 

Під взаємопов'язаними системами розуміється перш за все зв'язування між собою 

компонентів комп'ютера з використанням радіохвиль малого радіусу дії. У простому випадку 

взаємозв'язки усередині системи здійснюються за принципом "головний — підлеглий". Системний 

блок5 найчастіше використовується як головний пристрій, а всі інші як підлеглі. 

Наступним кроком в розвитку цього напряму стали бездротові локальні обчислювальні 

мережі. В них кожний комп'ютер обладнано радіомодемом і антеною, за їх допомогою можна 

обмінюватися даними з іншими комп'ютерами. 

Третій тип бездротових мереж використовується в регіональних та глобальних мережах. 

Прикладом може служити система стільникового зв'язку, що є, насправді, низькопродуктивною 

цифровою бездротовою мережею. 

Зараз розвиваються не лише низько-, але і високопродуктивні глобальні бездротові мережі. 

Початкова установка така: необхідно організувати доступ до Інтернет з нормальною швидкістю, 

щоб при цьому не було задіяно телефону. Таку послугу іноді називають локальною 

багатовузловою системою розподілу (стандарт IEEE 802.16). 

Майже у всіх бездротових мережах в якомусь місці є шлюз, через який забезпечується 

зв'язок зі звичайними комп'ютерними мережами, інакше просто неможливо було б організувати, 

наприклад, доступ до Інтернету. Такі комбінації можуть використовуватися в різних видах і 

ситуаціях. 

Досліджувати і розробляти технології бездротового зв'язку вчені почали по всьому світу ще у 

50-ті роки минулого століття. При цьому пробували досліджувати все: і радіо, і інфрачервоний 

спектр, і навіть з'єднання за допомогою лазера. Саме електромагнітні поля та хвилі найбільш 

цікаві з точки зору передавання комп'ютерних даних. 

                                                      
5
 Саме через системний блок призначаються адреси пристроям, визначаються моменти, в які вони можуть 

"віщати", обмежується час передавання, задаються діапазони робочих частот і т.д. 
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Примітка 

Взагалі, якщо проаналізувати весь електромагнітний спектр, то можна прийти до висновку, 

що чи не всі діапазони можна використовувати для передавання даних. Радіо, мікрохвильовий, 

інфрачервоний діапазони, а також видиме світло можуть бути використані для передавання 

сигналів за допомогою амплітудної, частотної чи фазової модуляції хвиль. Ультрафіолетове, 

рентгенівське і гаммавипромінення були б навіть кращими завдяки їхнім високим частотам, однак 

їх складно генерувати і модулювати, вони погано проходять крізь будинки і, крім того, вони 

небезпечні для всього живого. 

Знання умов розповсюдження електромагнітного поля дуже важливе для визначення 

небезпечних відстаней, на яких можливий несанкціонований доступ технічних засобів розвідки до 

даних, що містяться у перехоплюваних сигналах. В разі потреби, простір, у межах якого існує 

небезпека перехоплення, контролюється, щоб виключити наявність технічних засобів розвідки. В 

інших випадках потрібно вдаватися до заходів захисту даних, що переносяться 

електромагнітними полями, які є інформативними для розвідки. 

Цікаво, що в сучасних засобах несанкціонованого добування даних (в технічних засобах 

розвідки) використовуються всі принципові і технологічні можливості. Для цього формуються 

канали витоку даних за рахунок перехоплення сигналів, що переносяться усіма мислимими 

фізичними полями, які свідомо чи ненавмисно формуються в технічних системах та 

супроводжують їх функціонування. Для несанкціонованого доступу до даних, а отже і для її захисту 

вельми важливим є вивчення та використання полів, утворених пружними механічними 

коливаннями і хвилями у повітрі (акустичні поля), у твердих тілах (віброакустичні поля), рідких 

середовищах (гідроакустичні поля). Інформативними (для сейсмічних розвідок) є також: хвильові 

поля у пружній земній корі, поля температур, поля концентрації речовини у просторі (ці поля 

створюються багатьма технічними системами і комплексами, функціонування яких 

супроводжується значними перетвореннями речовини та енергії — вибухами, радіоактивними 

випромінюваннями, роботою авіаційних та ракетних двигунів і т.п.). З моря, повітря і з суші також 

може вестись гравіметрична розвідка, яка базується на дослідженні варіацій гравітаційного поля 

Землі. Майже всі ці канали витоку даних можна, а в критичних випадках і потрібно захищати, 

використовуючи сучасні технології та засоби. 

Діапазон електромагнітного спектру до 300 ГГц має загальну стандартну назву — 

радіодіапазон. Спілка ITU розділила його на кілька піддіапазонів, починаючи від наднизьких частот 

(Extremely Low Frequency, ELF) і закінчуючи надвисокими (Extra High Frequency, EHF). На звичайних радіо-

станціях передавання даних здійснюється за допомогою сигналів в діапазоні від 20 кГц до 300 МГц, і 

для цих діапазонів існує хоча і не визначена у стандартах, проте часто використовувана назва 

широкомовне радіо. Сюди потрапляють низькошвидкісні системи AM- і FM-диапазонів, призначені 

для передавання даних зі швидкостями від кількох десятків до сотень кілобіт в секунду. 

Відомо, що рух електронів породжує електромагнітні хвилі, які можуть поширюватися у 

просторі (навіть у вакуумі). Це явище було передбачене британським фізиком Джеймсом Клерком 

Максвелом (James Clerk Maxwell) в 1865 році. Перший експеримент, за якого їх можна було 

спостерігати, поставив німецький фізик Генріх Герц (Heinrich Hertz) в 1887 році. Число коливань 

електромагнітних коливань в секунду називається частотою і вимірюється в герцах (на честь 

Г. Герца). 

Примітка 

У вакуумі всі електромагнітні хвилі поширються з однією і тією самою швидкістю, незалежно 

від їх частоти. Ця швидкість називається швид- кістю світла. її значення приблизно дорівнює 3*108 

м/с. У міді або склі швидкість складає приблизно 2/3 від цієї величини, крім того, трохи залежить від 

частоти. 
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Якщо дротяне середовище строго визначає напрям поширення сигналу в просторі, то 

бездротове середовище є ненапрямленим. Оскільки за ненапрямленого поширення 

електромагнітні хвилі заповнюють весь простір (в межах певного радіуса, що визначається 

згасанням потужності сигналу), то цей простір може служити розділювальним середовищем. 

Пристрої, спеціально призначені для випромінювання і (або) приймання електромагнітних 

хвиль, — це антени. Передавальні і приймальні антени мають властивість взаємності 

(оборотності), відповідно до якої одна і та сама антена може використовуватись як для 

випромінювання, так і приймання електромагнітних хвиль. Якщо в електричний ланцюг включити 

антену відповідного розміру, то електромагнітні хвилі можна з успіхом приймати за допомогою 

приймача на деякій відстані. На цьому принципі засновані всі бездротові системи зв'язку. 

Характеристики бездротової лінії зв'язку — відстань між вузлами, територія охоплення, 

швидкість передавання сигналів і т.п. — багато в чому залежать від частоти використовуваного 

електромагнітного спектру. 

Примітка 

Існує мнемонічне правило, яке свідчить, що якщо довжину хвилі в метрах помножити на 

частоту в мегагерцах, то добуток цих двох величин приблизно рівний 300. Наприклад, хвилі з 

частотою 100 МГц мають довжину хвилі близько 3 м, 1000 МГц відповідає 0,3 м, а довжині хвилі 0,1 

м відповідає частота 3000 МГц. 

Чим вище несуча частота, тим вище можлива швидкість передавання сигналів. Чим вище 

частота, тим гірше проникає сигнал через перешкоди. Чим вище частота, тим швидше спадає 

енергія сигналу з віддаленням від джерела 

Примітка 

При поширенні електромагнітних хвиль у просторі (без віддзеркалень) загасання потужності 

сигналу пропорційне добутку квадрату відстані від джерела сигналу на квадрат частоти сигналу. 

Низькочастотні радіохвилі АМ-діапазонів легко проникають в будинки, дозволяючи 

обходитися кімнатною антеною. Більш високочастотний сигнал телебачення вимагає, як правило, 

зовнішньої антени. І нарешті, інфрачервоне і видиме світло не проходять через стіни, обмежуючи 

передавання прямою видимістю. 

Слід також нагадати, що радіосигнали будь-яких частот можуть перешкоджатися 

електричним обладнанням. 

При роботі на низьких частотах радіохвилі добре проходять крізь перешкоди, проте 

потужність сигналу в повітрі різко падає у міру віддалення від передавача6. Сигнали частот від 2 до 

30 МГц відбиваються іоносферою землі, тому вони можуть поширюватися на значні відстані — 

кілька тисяч кілометрів (за достатньої потужності передавача). Радіохвилі діапазонів HF (High 

Frequency — висока частота) і VHF (very high frequency — дуже висока частота) поглинаються 

землею. Проте ті з них, які доходять до іоносфери, що є шаром заряджених частинок, 

розташованим на висоті від 100 до 500 км, відбиваються нею і посилаються назад до поверхні 

Землі. За певних атмосферних умов сигнал може відбитися кілька разів7. На високих частотах 

(вище 30 МГц) радіохвилі поширюються майже прямо8 (тобто є сигналами прямої видимості) і 

                                                      
6
 Приблизно величина потужності обернено пропорційна квадрату відстані від джерела. Радіохвилі низьких 

частот (до 2 МГц) поширюються уздовж поверхні землі, огинаючи нерівності. Ці хвилі можна зловити радіоприймачем 
на відстані близько 1000 км, якщо використовуються низькі частоти, і на дещо менших відстанях, якщо частоти вищі. 

7
 Радіоаматори використовують такі діапазони частот для телекомунікації. Військові також здійснюють зв'язок у 

цих діапазонах. 
8
 Тому їх можна фокусувати у вузькі пучки. Концентрація енергії у вигляді вузького пучка за допомогою 

параболічної антени приводить до покращення співвідношення сигнал/шум, однак для подібного зв'язку передаюча і 
приймаюча антени повинні бути досить точно спрямовані одна відносно одної. Крім того, подібна спрямованість 
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відбиватися від перешкод. Кілька діапазонів від 300 МГц до 3000 ГГц мають нестандартну назву 

мікрохвильових діапазонів. Мікрохвильові системи являють собою найширший клас систем. Це 

радіорелейні лінії зв'язку, супутникові канали, бездротові локальні мережі і системи фіксованого 

бездротового доступу. При частоті сигналу понад 4 ГГц хвилі, що мають довжину лише кілька 

сантиметрів, починають поглинатися водою, а це означає, що не лише дощ, але й туман можуть 

стати причиною різкого погіршення якості передавання сигналів за допомогою мікрохвильових 

систем. Зважаючи на це, деякі оператори зв'язку тримають близько 10 % своїх каналів вільними і 

тимчасово перемикаються на них у разі виникнення перешкод на якій-небудь частоті. 

Примітка 

Мікрохвилі за наявності перешкод на шляху поширення можуть відбиватися, розсіюватися та 

піддаватися дифракції. Саме тому при проходженні крізь простір, навіть при точному фокусуванні 

променю антеною, він може значно розширюватись в діаметрі, може відбуватись послаблення чи 

пошкодження сигналу. Взагалі, відмова від дротів і отримання мобільності приводять до високого 

рівня перешкод в бездротових лініях зв'язку. Якщо інтенсивність бітових помилок в дротових 

лініях зв'язку дорівнює 10-9-10-10, то в бездротових лініях зв'язку вона сягає величини 10-3. 

Проблема високого рівня перешкод бездротових каналів вирішується різними способами. Важливу 

роль відіграють спеціальні методи кодування, за допомогою яких розподіляють енергію сигналу в 

широкому діапазоні частот. Крім того, передавачі сигналу (і приймачі, якщо це можливо) доцільно 

розміщувати на високих баштах, щоб уникати багаторазових віддзеркалень. Ще одним способом 

зменшення перешкод є застосування протоколів зі встановленням з'єднань і повторним 

передаванням кадрів на канальному рівні стеку протоколів. Використання цих протоколів дозволяє 

швидше коригувати помилки, оскільки при цьому підтримується функціонування з меншими 

значеннями таймаутів, ніж: при використанні коригуючих протоколів транспортного рівня таких, 

як TCP. 

Вище мікрохвильових діапазонів розташовується інфрачервоний діапазон. Оскільки 

інфрачервоне випромінювання не може проникати через стіни, то системи інфрачервоних хвиль 

використовуються для утворення невеликих сегментів локальних мереж в межах одного 

приміщення. 

Останніми роками видиме світло теж почало застосовуватися для передавання сигналів (за 

допомогою лазерів9). Системи видимого світла використовуються як високошвидкісна 

альтернатива мікрохвильовим двоточковим каналам для організації доступу на невеликих 

відстанях. 

Примітка 

Слід відзначити, що світло було першим бездротовим середовищем передавання сигналів, 

оскільки воно використовувалось у стародавніх цивілізаціях (наприклад, у Стародавній Греції) для 

естафетного передавання сигналів через спостерігачів, що розташовувалися на вершинах пагорбів. 

Загалом, бездротові системи бувають фіксованими та мобільними. До недавнього часу 

велика частина застосувань бездротового зв'язку в комп'ютерних мережах була пов'язана з її 

фіксованим варіантом10. За такого виду зв'язку взаємопов'язані вузли постійно розташовуються у 

                                                                                                                                                                                          
дозволяє використовувати кілька передавачів, встановлених в ряд, сигнали від яких приймаються також 
встановленими в ряд приймаючими антенами без взаємних перешкод. 

9
 Раніше лазер згадувався у зв'язку з необхідністю передавання даних через оптоволокно, тут його застосування 

стосується передавання даних через відкритий простір. 
10

 Не завжди архітектори і користувачі комп'ютерної мережі знають про те, що на якійсь ділянці шляху дані 
передаються не через дроти, а поширюються у вигляді електромагнітних коливань через атмосферу або космічний 
простір. Це може відбуватися у тому випадку, коли для комп'ютерної мережі орендується лінія зв'язку у оператора 
первинної мережі, і окремий канал такої лінії є супутниковим або наземним НВЧ-каналом (тобто каналом, що 
функціонує в діапазоні надвисокої частоти; англійською SHF — superhigh frequency). 
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межах невеликої території, наприклад певної будівлі. Фіксований бездротовий зв'язок 

застосовується замість дротяного, коли з якоїсь причини неможливо або невигідно 

використовувати кабельні лінії зв'язку. Причини можуть бути різними. Наприклад, малонаселена 

або важкодоступна місцевість — болотисті райони, джунглі Бразилії, пустелі, крайня Північ або 

Антарктида. Інший приклад — будівлі, що мають історичну цінність, стіни яких не дозволено 

піддавати випробуванню прокладанням кабелю. Ще один випадок використання фіксованого 

бездротового зв'язку, що часто зустрічається, — отримання доступу до абонентів, будівлі яких вже 

під'єднані до точок наявності існуючих уповноважених операторів зв'язку. Нарешті, організація 

тимчасового зв'язку, наприклад, при проведенні конференції в будівлі, в якій відсутній дротовий 

канал із швидкістю, достатньою для якісного обслуговування численних учасників конференції. 

Типова схема дротового двоточкового каналу є популярною і для бездротового зв'язку. За 

двоточковою схемою можуть функціонувати бездротові канали різного призначення, де 

використовуються різні діапазони частот. У телекомунікаційних первинних мережах така схема 

вже довгий час використовується для створення так званих радіорелейних ліній зв'язку. Таку лінію 

утворюють кілька башт, на яких встановлені параболічні направлені антени. Кожна така лінія 

функціонує в мікрохвильовому діапазоні на частотах кілька гігагерців. За допомогою направленої 

антени концентрують енергію у вузькому пучку, що дозволяє передавати сигнали на значні 

відстані, зазвичай до 50 км. Високі башти забезпечують пряму видимість антен. 

Пропускні характеристики лінії можуть бути достатньо високі, зазвичай вони знаходиться в 

межах від кількох до сотень мегабіт за секунду. 

Радіорелейна лінія зв'язку може використовуватися у місті для з'єднання двох будівель або 

для з'єднання двох комп'ютерів (для відстаней в межах одного приміщення можуть 

використовуватися як діапазон інфрачервоних хвиль, так і мікрохвильовий діапазон). Більшість 

сучасних ноутбуків оснащено вбудованим інфрачервоним портом, тому таке з'єднання може бути 

утворене автоматично, як тільки порти двох комп'ютерів опиняться в межах прямої видимості (або 

видимості відбитого променя). 

Мікрохвильовий варіант використовується в межах кількох десятків або сотень метрів — 

граничну відстань передбачити неможливо, оскільки при поширенні мікрохвильового сигналу в 

приміщенні відбуваються численні віддзеркалення, дифракція і розсіювання, до яких додаються 

ефекти проникнення хвиль через стіни та міжповерхові перекриття. 

Схема бездротового каналу з одним джерелом і кількома приймачами11 характерна для 

такої організації доступу, за якої численні призначені для користувача термінали з'єднуються з 

базовою станцією (або точкою доступу). 

За варіанту фіксованого доступу з допомогою мікрохвильових ліній зв'язку оператор зв'язку 

використовує високу башту (можливо, телевізійну), щоб забезпечити пряму видимість з антенами, 

встановленими на дахах будівель своїх клієнтів. Фактично такий варіант може бути набором 

двоточкових ліній зв'язку, які необхідно з'єднати з базовою станцією. Проте це досить 

некоректний варіант, оскільки для кожного нового клієнта потрібно встановлювати нову антену на 

башті. Тому для економії зазвичай застосовують антени, за допомогою яких охоплюють певний 

сектор, наприклад в 450. Тоді за рахунок кількох антен оператор може забезпечити зв'язок в 

межах повного сектору в 3600, звичайно, на обмеженій відстані (як правило кілька кілометрів). 

Користувачі ліній доступу можуть обмінюватися сигналами лише з базовою станцією, а вона, 

у свою чергу, транзитом забезпечує зв'язок між окремими користувачами. 

                                                      
11

 Бездротові лінії зв'язку зі схемою "одне джерело і кілька приймачів" використовуються як для фіксованого 
доступу, так і для мобільного. 
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Базова станція зазвичай з'єднується дротовим зв'язком з дротовою частиною мережі, 

забезпечуючи зв'язок з користувачами інших базових станцій або з користувачами дротових 

мереж. 

Починаючи з середини 90-х років минулого століття досягла необхідної зрілості і технологія 

мобільних комп'ютерних мереж. 

У більшості схем мобільного доступу сьогодні використовується стільниковий принцип 

(виділяються соти, які є невеликими за площею територіями, що обслуговуються однією базовою 

станцією). Принцип поділу всієї території охоплення мережі на невеликі ділянки (соти) 

доповнюється ідеєю багаторазового використання частоти, що дозволяє операторові економно 

витрачати виділений йому частотний діапазон, при цьому абоненти і базові станції сусідніх сотів не 

мають проблем внаслідок інтерференції сигналів. Звичайно, базова станція повинна контролювати 

потужність випромінюваного сигналу, щоб дві соти (несуміжні), що працюють на одній і тій самій 

частоті, не створювали одна одній перешкод. 

Примітка 

Ця ідея народилася не відразу, перші мобільні телефони працювали за іншим принципом, 

звертаючись до однієї базової станції, що покривала велику територію. Ідею невеликих сотів було 

вперше сформульовано ще в 1945 році, з тих пір пройшло досить багато часу, поки запрацювали 

перші комерційні стільникові телефонні мережі — пробні ділянки з'явилися наприкінці 60-х, а широке 

комерційне застосування почалося на початку 80-х років минулого століття. 

Ще одна схема організації бездротового зв'язку — багатоточкова, з кількома джерелами і 

кількома приймачами. Найчастіше такий варіант бездротового каналу використовується для 

з'єднання комп'ютерів. Такі мережі можуть утворюватись у мікрохвильовому та інфрачервоному 

діапазонах. Для зв'язку кожного з кожним використовуються ненаправлені антени. Для того, щоб 

інфрачервоне світло поширювалось в різних напрямах, використовуються дифузні передавачі, які 

розсіюють промені з допомогою лінз. 

Супутниковий зв'язок використовується для організації високошвидкісних мікрохвильових 

протяжних ліній. Оскільки для таких ліній зв'язку потрібна пряма видимість, яку внаслідок 

кривизни Землі неможливо забезпечити на великих відстанях, то супутник як відбивач сигналу є 

єдиним природним рішенням цієї проблеми. 

Примітка 

Ідея використовувати штучний супутник Землі для створення лінії зв'язку зявилась задовго до 

запуску у 1957 році першого такого супутника в Радянському Союзі. Письменник-фантаст Артур 

Кларк в 1945 році описав геостаціонарний супутник, який висить над однією точкою екватора та 

забезпечує зв'язком велику територію Землі. Набагато більші телекомунікаційні можливості, ніж 

за допомогою першого радянського, можна було реалізовувати за допомогою першого 

американського Telstar-1, де підтримувалися 600 голосових каналів. Штучні супутники Землі 

обертаються навколо неї відповідно до законів, відкритих Йоханесом Кеплером (Johannes Kepler). 

Орбіта обертання супутника в загальному випадку є еліптичною, але для збереження постійної 

висоти над Землею супутники можна утримувати на майже круговій орбіті. 

За допомогою апаратури сучасних супутників можна забезпечувати зв'язок не лише з 

наземними станціями, але й між супутниками, утворюючи прямі космічні бездротові лінії зв'язку. 

Принципово техніка передавання мікрохвильових сигналів в космосі і на Землі не відрізняється, 

проте у супутникових ліній зв'язку є і очевидна специфіка — один з вузлів такої лінії постійно 

знаходиться у польоті, причому на великій відстані від інших вузлів. 

Передавання даних за допомогою інфрачервоних променів з багатьох причин не отримало 

широкого поширення і всебічної підтримки. Інфрачервоний інтерфейс IrDA (Infrared Data Access — 

інфрачервоний доступ до даних), створений однойменною організацією IrDA у 1993-1994 pp., 
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спочатку розроблявся для зв'язку портативних комп'ютерів з настільними ПК, а також для 

під'єднанім до них лазерних принтерів (пізніше з'явились і інші пристрої, за допомогою яких 

підтримували цю технологію, наприклад, мишки, клавіатури). Ширина смуги ІЧ-випромінювання 

знаходиться в межах між 850 і 880 нм. 

Примітка 

IrDA (також IRDA — Infrared Data Association) — Асоціація із засобів передавання даних в 

інфрачервоному діапазоні. 

Розроблюваний IrDA-стандарт грунтувався на запропонованій компанією Hewlett Packard 

технології SIR (Serial InfraRed Technology), що базувалася на стандартному послідовному порті. 

Принцип роботи інфрачервоного порту12 досить простий: за допомогою світлодіоду (LED, Light 

Emitting Diode), що функціонує в інфрачервоному діапазоні, випромінюється послідовність 

імпульсів, що приймається за допомогою відповідного фотодіоду і потім перетворюється в 

електричні сигнали. Подібний зв'язок має ряд переваг: низьку ціну, невисокі енергозатрати і 

відсутність шкідливих високочастотних випро-мінювань. 

У квітні 1995 року асоціація IrDA запропонувала два розширення існуючого стандарту, що 

одержали назву FIR (Fast IR). Швидкості передавання даних, відповідно до цих розширень, можуть 

складати 1,152 або 4,0 Мбіт/с, передбачувана відстань між пристроями до 1 м, кут прямої 

видимості до 300. Будь-яка система на базі нового стандарту (ноутбуки, настільні ПК, периферійні 

пристрої— принтери, цифрові камери і т.п.) повинна мати зворотну сумісність для роботи на 

швидкості 115,2 кбіт/с. 

Хоч "інфрачервоне" передавання файлів, виведення повідомлень на друк та робота з 

відповідними пристроями відбувалися з використанням так довгоочікуваного бажаного 

бездротового інтерфейсу (що функціонував в інфрачервоному діапазоні), все ж мало зручним для 

користувачів було те, що цей інтерфейс міг працювати лише у прямій видимості трансиверів13 ІЧ-

сигналу, причому на невеликих відстанях. Крім того, у тому самому місці, відповідно до 

особливостей ІЧ-зв'язку, може працювати лише одна пара пристроїв, пов'язаних ним (інакше 

відбувається перекриття з'єднуючих променів). 

Популярності цієї технології також заважав стереотип повільності такого способу 

передавання даних, який склався через жорстко обмежені пропускні характеристики портів, до 

яких були під'єднані ІЧ-пристрої (хоч теоретично швидкість передавання могла бути чималою — 

10 Гбіт/с). 

До того ж швидкість (і якість) передавання дуже залежала від навколишньої атмосфери. У 

функціонуванні інфрачервоного зв'язку далеко не останню роль відіграє наявний атмосферний 

тиск, вологість і особливо молекулярний склад повітря. Недооцінювати останній фактор ні в якому 

разі не варто, оскільки за певних обставин атмосфера, залишаючись прозорою у видимому 

спектрі, може виявитися зовсім непрозорою в якійсь з ділянок інфрачервоного спектру. І навіть 

сонячне світло може спотворювати інфрачервоні сигнали. Разом з тим інфрачервона технологія 

мала і багато плюсів: в ній не використовуються дефіцитні радіочастоти, може застосовуватись у 

зонах з високим рівнем перешкод від радіообладнання. Також, купляючи бездротові оптичні 

системи, не потрібно діставати ніяких ліцензій на їх використання. 

Що стосується можливості захисту/перехоплення сигналів, що передавались за допомогою 

інфрачервоного спектру, то застосування цієї технології не дозволяло зловмисникам залишатись 

непоміченими при викраданні файлів даних через невелику припустиму відстань комутаційних 

                                                      
12

 У мобільні комп'ютери для бездротового під'єднаній периферійних пристроїв вмонтовують швидкий 
інфрачервоний порт — FIR port (Fast InfraRed). 

13
 Трансивер (transceiver) — прийомопередатчик, наприклад, пристрій, за допомогою якого з'єднують 

мережеву карту (Network Interface Card, NIC) з мережевим коаксіальним кабелем. 
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з'єднань. Тому захист даних був гарантованим. Перешкодити ж передаванню даних можна було 

лише методами, що погіршували якість передавального (навколишнього) середовища. 

Все ж з багатьох причин інфрачервоні порти залишились мало використовуваними у 

комп'ютерному інформаційному середовищі. 

Спроби в галузі передавання даних за допомогою лазера хоч і привели до відчутних 

результатів, але так і не вивели технологію на споживчий ринок. Застосовувані принципи багато в 

чому повторюють ідею передавання сигналів за допомогою ІЧ-променів. Як за допомогою 

лазерних, так і ІЧ-систем встановлюють з'єднання винятково за принципом "точка-точка", причому 

і приймач, і передавач повинні знаходитися в зоні прямої видимості. Кардинальні відмінності в 

технологіях полягають у різних передавальних і приймаючих елементах. 

Взаємне положення приймача і передавача повинне бути вельми строгим. Але результат 

цілком виправдовується швидкістю передавання в сотні мегабіт у секунду при максимумі відстані 

в три кілометри. 

Перехопити сигнал лазерних систем (як і ІЧ-пристроїв) можна лише шляхом встановлення 

спеціальних сканерів-приймачів на шляху променів від передавачів. Але виконати це нереально 

через вузьку спрямованість променів. 

Зв'язок за допомогою когерентних хвиль лазера є суто однонапрямленим, тому для 

двостороннього зв'язку необхідно на кожній стороні встановити по лазеру і по фотодетектору. 

Використання такої технології дозволяє організувати зв'язок з дуже високими пропускними 

характеристиками за низької ціни. Крім того, така система досить просто монтується і не вимагає 

ліцензування. Вузький промінь є сильною стороною лазера, проте це створює і деякі проблеми, 

оскільки потрапити міліметровим променем в мішень діаметром 1 мм на відстані 500 м досить 

складно. Зазвичай на лазери встановлюються лінзи для невеликого розфокусування променя. 

Недоліком лазерного променя є також неможливість проходження крізь дощ або густий туман. Є 

ще один момент: у денний час, коли світить сонце, гаряче повітря може відхиляти лазерний 

промінь14, він просто починає "танцювати" навколо детектора (виникає турбуленція). Отже з 

багатьох причин комп'ютерні користувачі не вважають цю технологію привабливою для створення 

мереж. 

Примітка 

Застосовуючи цю технологію на вулиці слід пам'ятати, що якщо піде хоч би невеликий дощ, 

система стане непридатною до використання. 

Проте в настільних обчислювальних системах (наприклад, для зв'язку ноутбуків з 

принтерами) зв'язком в інфрачервоному діапазоні користуються і зараз, але це не відіграє значної 

ролі в телекомунікації. 

Невдовзі простий та перспективний метод зв'язку у локальних мережах було знайдено. 

Радіозв'язок15, відомий ще з позаминулого століття, виявився корисним напрямком технологічних 

нововведень. Так, логічним продовженням розвитку поширеного (дротового) стандарту IEEE 802.3 

(Ethernet) явився Radio Ethernet (що має багато різновидів). Розробка єдиного стандарту IEEE 

802.11 для регламентування передавання даних через радіоканали, розпочалась в 1990 році. 

Сформована для цієї справи спеціальна "Група із стандартів для бездротових локальних мереж 

                                                      
14

 Цей ефект можна спостерігати неозброєним оком в жаркий день на шосе або над гарячим радіатором 
автомобіля. Борючись цим ефектом, астрономи, наприклад, розташовують свої телескопи високо в горах. 

15
 Але і на якість радіозв'язку впливає багато факторів від фаз Місяця до явищ розсіювання, поглинання, 

дифракції та багатопроменевої інтерференції. Необхідною умовою стійкого бездротового зв'язку має бути відсутність 
фізичних перешкод у першій зоні Френеля. Зони Френеля являють собою сукупність концентричних еліпсів, віссю яких 
є вектор поширення сигналу між приймачем і передавачем (лінія прямої видимості). Блокування першої зони 
Френеля більш ніж на 40%, може призвести до серйозного погіршення якості зв'язку. 
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802.11" повинна була розробити єдині правила і специфікації для виробників радіообладнання, 

що функціонує на частоті 2,4 ГГц із пропускними характеристиками в 1 і 2 Мбіт/с (два швидкісних 

режими). Остаточний варіант стандарту IEEE 802.11 (без літерного індексу)16 — першого для 

продуктів WLAN — було ратифіковано лише влітку 1997 року. 

Примітка 

Ще у 1977році майбутній віце-президент компанії Sony Mapio Токорої та інший японський 

учений Киічироу Тамару запропонували метод адаптації технології Ethernet до передавання даних 

через радіоканал за допомогою механізму підтверджень (Acknowledging Ethernet). Ця робота заклала 

основу майбутніх бездротових локальних обчислювальних мереж: (IEEE 802.11 і IEEE 802.15) 

Під час реалізації стандарту IEEE 802.11 для зручності і кращої функціональності було 

вирішено вибрати діапазон частот від 2400 до 2483 МГц, хоч раніше використовувався діапазон 

902-928 МГц. При цьому розроблялись такі методи спеціального розподілу використовуваної смуги, 

за допомогою яких багато непов'язаних пристрої могли функціонувати, мінімально впливаючи один 

на одного. 

За пропонованими в стандарті методами можна забезпечити швидкість передавання в 1 або 

2 Мбіт/с, причому для передавання заголовків фреймів завжди використовувалась швидкість 

1 Мбіт/с. Для передавання ж даних можна було задіювати обидві швидкості. 

В усіх стандартах Radio Ethernet для передавання даних використовується технологія 

широкосмугових (шумоподібних) сигналів. Внаслідок цього забезпечуються такі переваги, як висока 

швидкість передавання, перешкодозахищеність, низька потужність вихідного сигналу. А через 

низьку потужність сигналу стає можливою робота в діапазоні частот, уже зайнятому іншими 

пристроями, а також забезпечується деякий ступінь конфіденційності даних, оскільки сигнал 

практично не відрізняється від звичайного "шуму". Крім того, обладнання для систем шумоподібних 

сигналів має досить низьку вартість. 

Слід відмітити, що спочатку стандарти серії 802.11 розроблялися для використання всередині 

приміщень (в офісах, квартирах, готелях, вокзалах і т.д.)17, тому максимально можливий радіус дії 

зв'язку за наявності штатної антени був 100-200 м. Але якісні і кількісні характеристики зв'язку 

вдосконалюються від версії до версії. До того ж із застосуванням потужних підсилювачів та 

спеціальних антен (звичайно, за умови прямої видимості, при піднятті антен та підсилювачів на 

достатню висоту) можна досягти досить великих відстаней, наприклад таких, які офіційно 

зафіксовані і включені до книги рекордів Гіннеса — 310 км18. 

Примітка 

Сімейство стандартів IEEE 802.11 часто позначають як IEEE 802.11х, щоб не плутати з 

базовим стандартом IEEE 802.11. Воно містить кілька стандартів, яких з роками стає все більше і 

більше, але поки-що лише чотири з них ратифіковано і є технічно реалізованими. 

В стандарті 802.11 1997 року на бездротові продукти передбалися три основні способи 

передавання даних: інфрачервоне передавання (Infrared Transfer), псевдовипадковий вибір частот 

(FHSS — Frequency Hopping Spread Spectrum— передавання широкосмугових сигналів за методом 

частотних стрибків) і технологія широкосмугової модуляції з прямим розширенням спектру (DSSS 

                                                      
16

 Цей базовий стандарт, де описується протокол організації бездротової локальної мережі в діапазоні 2,4 ГГц зі 
швидкостями 1 і 2 Мбіт/с (тобто з невисокими пропускними характеристиками), тепер вже не використовується, бо не 
отримав широкої підтримки у виробників. 

17
 Першими користувачами розробленої технології (на етапі досліджень) були мешканці Силіконової Долини, 

які вартістю і якістю пропонованих нових розробок залишились цілком задоволеними. У збитку ж залишились 
провайдери та різні телекомунікаційні компанії. 

18
 Це результат змагання Defcon Wi-Fi Shootout. Такі змагання щорічно проводяться в Америці. 
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— Direct Sequence Spread Spectrum — технологія розширення спектру сигналу за методом прямої 

послідовності). 

Примітка 

З метою збільшення пропускних характеристик в 1999 році було розроблено, а пізніше і 

технічно реалізовано ще два додаткових методи: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing — 

ортогональне частотне ущільнення) і HR-DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum — 

високошвидкісне передавання широкосмугового сигналу за методом прямої послідовності). Вони 

функціонують з швидкостями 54 Мбіт/с і 11 Мбіт/с відповідно. Ці методи описані у стандартах 

серії IEEE 802.11х, що з'явились пізніше. 

Хоч, використовуючи метод передавання сигналів в інфрачервоному діапазоні, і можна 

створювати мережі зі швидкістю передавання до 2 Мбіт/с, однак він є досить незручним — його 

доцільно використовувати в межах не більш, ніж одного приміщення, хоча і не вимагається 

обов'язкової наявності прямої видимості приймача і передавача сигналу (замість цього 

використовується відбивання сигналу від стелі, до того ж повинні відбиватися хвилі довжиною 

850-950 нм), усе-таки він обмежений межами приміщення, у якому встановлено обладнання. До 

того ж відстань передавання даних невелика — всього лише до 10 метрів. 

FHSS, DSSS функціонують в ISM-діапазоні 2,4 ГГц і, зазвичай, використовується смуга в 83 МГц 

(від 2,400 ГГц до 2,483 ГГц). ISM (Industrial, Scientific and Medical band)— різні діапазони 

радіочастотного спектру, виділювані на основі міжнародних домовленостей для некомерційного 

використання в індустріальній, науковій і медичній галузях. В 2001 р. частоти від 2,4 до 2,4835 ГГц 

(UHF — ultra high frequency— ультра високі частоти) були виділені для бездротових мереж та 

інших бездротових технологій, таких як Bluetooth. Щоб не створювати перешкод іншим 

користувачам, пристрої повинні бути відносно малопотужними і функціонувати на невеликих 

відстанях. 

Примітка 

Конкретні діапазони ISM в різних країнах різні. Діапазон 900 МГц — це краще, що є у всьому 

наборі ISM, але він вже перевантажений і до того ж доступний не у всіх країнах. Діапазон 2,4 ГГц 

використовується в більшості країн, але в ньому багато перешкод від мікрохвильових печей і 

радарних пристроїв. Новий стандартний діапазон 5,7 ГГц знаходиться на початковій стадії свого 

розвитку, тому обладнання для нього поки-що коштує дорого. Обов'язковою умовою використання 

цих діапазонів на сумісній основі є обмеження максимальної потужності передаваних сигналів 

рівнем 1 Ват. Ця умова обмежує радіус дії пристроїв, щоб їх сигнали не стали перешкодами для 

інших користувачів, які, можливо, задіюють цей самий діапазон частот в інших районах міста. 

За методом FHSS поділяють смугу 2,4 ГГц на 79 каналів по 1 МГц, через які згодом рівномірно 

передаються дані. Учасники обміну заздалегідь знають, за якою схемою (а їх лише 22) буде 

відбуватися перемикання каналів. Більш того, використовувані схеми складені так, щоб звести до 

мінімуму можливі конфліктні ситуації. Ймовірність того, що відразу два відправники одночасно 

будуть використовувати той самий канал, практично зведено до нуля. Великим недоліком цього 

методу є жорстка обмеженість пропускних характеристик — лише 2 Мбіт/с. Саме тому від FHSS у 

наступних розширеннях стандарту відмовились. 

За методом DSSS ділять діапазон 2,4 ГГц лише на 14 каналів, що перекриваються. Причому в 

одному місці може бути використано лише три з них, оскільки в протилежному випадку вони 

будуть накладатися один на одного і створювати перешкоди. Під час передавання даних активно 

використовується деяка надмірність даних, що дозволяє відновити потрібний сигнал, навіть якщо 

одна з його частин була загублена. Це запобіжний засіб проти повторного передавання даних, але 

при цьому збільшується кількість переданих даних. В DSSS не передбачається перемикання 

каналів, оскільки для передавання даних використовується лише один з них. 
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В стандарті 802.11 визначено два режими функціонування мережі — клієнт/сервер 

(інфраструктурний режим, Infrastructure) і незалежний (Independent), що часто також називається 

одноранговим або точка-точка (режим Ad-Hoc). У першому з них використовується центральний 

пристрій — так звана точка доступу (Access Point, АР), до якої під'єднуються комп'ютери19. Точка 

доступу, зазвичай, під'єднується до дротової мережі, через яку вона може бути з'єднана ще з 

кількома такими ж точками доступу. 

Сукупність станцій, що взаємодіють одна з одною в межах однією точки доступу або однієї 

однорангової мережі, має назву базового набору обслуговування20 (BSS — Basic Service Set) або 

незалежного базового набору обслуговування (IBSS — Independed Basic Service Set). 

Кілька мереж BSS утворюють ESS (Extended Service Set— розширений набір обслуговування). 

В ESS можуть об'єднуватись лише BSS, що функціонують в інфраструктурному режимі, але не IBSS. 

Це не означає, що мережа Ad-Hoc не може бути взаємозв'язана з дротовими мережами, просто 

механізми подібних взаємозв'язків не описані у стандарті 802.11; повинні бути задіяні методи 

канального (мережевий міст) або мережевого рівня (маршрутизатори). 

Усі станції і точки доступу однієї мережі ESS і мережі BSS позначаються з допомогою 

ідентифікатора набору обслуговування (Service Set Identifier, SSID). З метою забезпечення захисту 

для контролю з'єднання в інфраструктурному режимі кожна точка доступу має ESSID (розширений 

набір обслуговування ESSD — Extended Service Set ID або WLAN Service ArealD), без даних про який 

робочу станцію неможливо під'єднати до точки доступу АР. Додатково в Access Point може 

зберігатися список дозволених МАС-адрес, що називається списком контролю доступу (Access 

Control List, ACL), на основі чого дозволяється доступ лише тим клієнтам, чиї МАС-адреси 

знаходяться у списку. 

Примітка 

SSID являє собою набір символів, за допомогою якого користувач може визначити, до якої 

мережі належить та чи інша точка доступу. Це значення задається за замовчуванням. Але з 

метою підвищення безпеки з'єднання задані за замовчуванням значення SSID, рекомендується 

змінювати, якщо за допомогою програмного забезпечення можна це зробити. Якщо МАС-адресу або 

ідентифікатор бездротової точки доступу (чи ідентифікатор мережі в одноранговому режимі) 

називають ідентифікатором базового набору служб (BSSID — Basic Service Set ID), то мережу, що 

складається із взаємопов'язаних базових наборів служб, об'єднаних загальним SSID, називають 

розширеним набором служб (ESSD — Extended Service Set ID). В різній літературі загалом ім'я або 

ідентифікатор бездротової локальної мережі може позначатися як SSID [25], так і як ESSID [22]. 

У режимі Ad-Hoc немає ніякого центрального пристрою, за допомогою якого координують 

функціонування комп'ютерів, і кожний з них може бути взаємозв'язаним напряму з будь-яким 

іншим комп'ютером, що знаходиться в зоні його досяжності. 

В режимі Ad-Hoc в якості методу почергового доступу до передавального середовища 

використовується винятково CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance — 

множинний доступ з виявленням несучої і запобіганням колізій; метод, що використовується в 

умовах рівноправності всіх станцій). В інфраструктурному режимі використовується метод PCF 

(Point Coordination Function— точкова функція розподілу), де з точки доступу здійснюється 

управління доступом до каналу. У цьому випадку з AP одна за однією опитується кожна станція і за 

необхідності дозволяється передавання даних з неї. 

                                                      
19

 Такі мережі найчастіше називають суспільними точками доступу, мережами типу "hot spot" або зонами "Wi-
Fi". 

20
 В різних варіантах перекладу з англійської мови подібної термінології, в якій фігурує слово "Service" можна 

знайти як "обслуговування" так і "служба". Так-що інший варіант перекладу словосполучення "Basic Service Set" 
звучить як "базовий набір служб". 
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Примітка 

Для порівняння: в стандартах дротового Ethernet використовувався метод забезпечення 

почергового рівноправного доступу CSMA/CD. У випадку бездротових мереж: його використання 

неефективне, а часом і неможливе. Метод CSMA/CA, використовуваний у специфікаціях Radio 

Ethernet, також: ще називають DCF—Distributed Coordination Function, розподілена функція 

координації. А взагалі між: стандартами Ethernet та Radio Ethernet багато спільного. 

У вересні 1999 року IEEE запропонував розширення попереднього стандарту, яке назвали 

IEEE 802.11 High rate (або IEEE 802.11b або Wi-Fi). Стандарт був призначений для бездротових 

мереж зі швидкостями передавання даних 5,5 і 11 Мбіт/с. Оскільки обладнання, що функціонує на 

максимальній швидкості в 11 Мбіт/с, має менший радіус дії, ніж те, що функціонує на більш 

низьких швидкостях передавання, то в мережах Wi-Fi передбачене автоматичне зниження чи 

збільшення швидкості при погіршенні чи поліпшенні якості радіоканалу. 

Примітка 

В стандарті Wi-Fi використовується той же метод передавання широкосмугового сигналу 

DSSS, що і в базовому, з додаванням нових методів кодування і модуляції. Весь частотний діапазон 

ISM ділиться на 14 каналів, відокремлених проміжками в 5 МГц. Поява пристроїв, де реалізовувся цей 

стандарт, викликала появу справжнього буму бездротових мереж:. Абревіатура Wi-Fi належить 

організації Wi-Fi Alliance (лише торгова марка). Ця організація займається сертифікацією 

обладнання для бездротових мереж:. На даний час марка Wi-Fi в більшості випадків вказує на 

підтримку пристроями будь-якого зі стандартів 802.1 la/b/g. 

Далі вийшла в світ специфікація IEEE 802.11a (Very High rate), де передбачалася можливість 

передавання даних на частоті 5 ГГц21 із максимальною швидкістю в 54 Мбіт/с22. Перші реалізації 

з'явились в 2001 році. 

В якості методу модуляції сигналу на цій частоті був обраний метод OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplex— ортогональне частотне мультиплексування), запропонований 

компанією Intersil, де передбачається поділ спектру доступних частот на 8 каналів, що не 

перекриваються, шириною по 20 МГц. Кожний з них, у свою чергу, поділяється ще на 52 підканали 

(48 каналів використовуються для передавання даних, інші застосовуються для корекції помилок, 

що виникають при передаванні). У результаті чого в OFDM підвищується пропускні характеристики 

каналу. Однак в стандарту 802.11а є недоліки: перший — це відносно висока споживна потужність 

при роботі на частоті 5 ГГц; другий — майже втричі менший радіус дії. Зокрема, без додаткових 

підсилювачів обладнання для 2,4 ГГц може використовуватися на відстані до 300 м, а для 5 ГГц — 

близько 100 м. 

В США та в ряді інших країн широко використовуються пристрої, де підтримується стандарт 

802.11а. А в Росії, наприклад, використання частотного діапазону 5 ГГц вимагає обов'язкового 

ліцензування. 

Примітка 

В будь-якому разі у будь-якій країні при виконанні робіт із контролю захищеності та 

виявленню несанкціонованих бездротових пристроїв про діапазон 5 ГГц не варто забувати, оскільки 

більшість сучасних ноутбуків постачається з двохдіапазонними радіокартами, де підтримуються 

стандарти 802.11 a/b/g. 

В 2003 році з'явилось розширення стандарту 802.11b — стандарт 802.11g, в якому 

передбачалася швидкість передавання даних 54 Мбіт/с23 в діапазоні частот 2,4 ГГц. Крім того, 

забезпечено зворотну сумісність зі стандартом 802.11b і такий самий радіус дії — 30-460 метрів. 

                                                      
21

 А саме 5,15-5,825 ГГц. Цим "чистим" діапазоном розширятиметься припустима смуга радіозв'язку. 
22

 Зокрема, стандартом затверджено три обов'язкові швидкості — 6, 12 і 24 Мбіт/с і п'ять необов'язкових — 9, 
18, 36, 48 і 54 Мбіт/с. 

23
 Щоправда, майже відразу цю вимогу до швидкості передавання даних зменшили до 24 Мбіт/с. 
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Примітка 

Прилади стандарту 802.11g сумісні з 802.11b, але і можуть функціонувати в режимі 802.11g 

only, що дозволяє максимально використовувати пропускні характеристики бездротової мережі. 

За стандартом 802.11n, затвердженим 11 вересня 2009 року, забезпечується швидкість 

передавання даних до 600 Мбіт/с (практично 200 Мбіт/с; реальна швидкість передавання в 

бездротових мережах у порівнянні із заявленою стандартом/виробником майже завжди буде 

вдвічі меншою)24. Такий стрибок забезпечується за рахунок розподілу приймального і 

передаючого трактів (технологія МІМО25 — Multiple In Multiple Out або Multi-input Multi-output) та 

вдосконалених технік кодування. Невідомо, наскільки буде ефективним цей підхід в 

корпоративних мережах, адже діапазон 2,4 ГГц вельми перевантажений. 

Примітка 

Так, наприклад, компанія Cisco Systems розробила ряд революційних технологій, покликаних 

спростити впровадження стандарту 802.11п. У травні 2008 року відповідно до ініціативи Cisco 

Motion було створено продукт Mobility Services Engine для під'єднаная бездротових мереж до 

корпоративних обчислювальних систем26. За технологією Cisco M-Drive завдяки функції Client-Link 

можна навіть збільшувати передавальну потужність, фокусуючи просторове поле 

випромінювання на клієнті з урахуванням його переміщень у просторі. 

Пізніше було анонсовано нову бездротову точку доступу Cisco Airo-net 1140, що функціонує за 

стандартом 802.11n і являє собою компактний, простий у встановленні та енергетично 

ефективний пристрій з пропускними характеристиками понад 170 Мбіт/с. Як і належить 

інвестиційно вигідним рішенням, забезпечено зворотну сумісність з існуючими мережами та 

пристроями стандарту 802. 11a/b/g. 

Взагалі, на ринку комп'ютерносумісного обладнання можна знайти і інші бездротові точки 

доступу (AP), в яких підтримується стандарт 802.11n — TEW-636РВ (300Мбит/с, завдяки 

використанню останніх розробок в галузі антен, зокрема МІМО, можна розширити зону покриття 

і зменшити "мертрові зони" у бездротовій мережі), N-Draft (300Мбіт/с; функціонує на частоті 2,4 

ГГц, забезпечуючи шифрування WEP і WPA задля безпеки передавання даних через бездротовий 

зв'язок). Серед обладнання, де підтримується стандарт N (саме так серед виробників і 

дистриб'юторів скорочено називають стандарт 802.11n), можна знайти також бездротові 

адаптери, PC-карти, маршрутизатори тощо. В них для покращеного захисту даних також: 

реалізуються новітні методи шифрування. 

Деякі фахівці стверджують, що стандарт 802.11п може витіснити Ethernet в мережах 

доступу. Наприклад, менеджер мережевих сервісів Університету Д'юка Джеффрі Оллред (Jeffrey 

Alfred) стверджує, що як тільки бездротові мережі стануть такими ж надійними, як і дротяні, 

корпорації почнуть міграцію на бездротові технології, адже це стимулюватиметься низькою 

вартістю їх володіння. 

Фактично продукти, базовані на 802.11n, можуть функціонувати у смузі 2,4-2,5 або/і 5 ГГц. Це 

робить їх зворотносумісними з традиційними технологіями Wi-Fi. При використанні смуги 2,4 ГГц, 

каналу 20 МГц і методу модуляції ССК (Complementary Code Keying) пристрої 802.11n 

зворотносумісні з 802.11b, а при методі модуляції OFDM— з 802.11g. У смузі ж 5 ГГц і в каналах 

шириною 20 або 40 МГц вони зворотносумісні з 802.11а. 

                                                      
24

 Звичайно, цей стандарт за пропускною спроможністю лише наближається до Fast Ethernet, але для багатьох 
категорій користувачів можливість доступу до мережі з будь-якого місця важливіша за смугу пропускання. 

25
 Ця технологія призначена для збільшення зони обслуговування базової станції та пропускних характеристик 

каналу (за рахунок багатопотокового передавання і використання кількох антен як передаючою, так і приймаючою 
стороною), а також для забезпечення надійності каналу зв'язку шляхом поліпшення характеристик радіоприймання. 
Як наслідок — підвищення швидкості. 

26
 Раніше, як правило, корпоративні бездротові мережі були ізольованими від решти мереж внаслідок 

несумісності архітектур, програмних додатків, протоколів управління, терміналів тощо. 

http://802.a/b/g
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Для збільшення швидкості передавання даних у стандарт 802.11n введено ефективнішу 

схему модуляції OFDM. В ній використовується 52 піднесучих замість 48, використовуваних в 

раніших версіях Wi-Fi. В результаті це дає пропускні характеристики 65 Мбіт/с в одному 

просторовому потоці, тоді як у версіях 802.11a/g таке значення складає 54 Мбіт/с. Іншою опцією в 

стандарті є скорочення захисного інтервалу з 800 до 400 нс, що додатково збільшує швидкість 

передавання символів OFDM. 

Примітка 

Залежно від конструкції і при використанні модуляції OFDM, двох передавальних і двох 

приймаючих каналів (конфігурація, відома як 2x2), ширини каналу 20 МГц за допомогою сумісних з 

802.11n пристроїв у типовому випадку можна забезпечувати пропускні характеристики 144 

Мбіт/с, а теоретично у разі застосування модуляції OFDM, конфігурації 4x4 і ширини каналу 40 

МГц — 600 Мбіт/с. Більшість продуктів 802.11n, що є на ринку сьогодні, можна віднести до 

"золотої середини": їх використання забезпечує швидкість передавання 300 Мбіт/с при схемі 

модуляції OFDM, конфігурації 2x2 і ширині каналу 40 МГц або 450 МГц за простої зміні конфігурації 

МІМО на 3x3. 

Попередні версії стандартів сімейства 802.11х визначали лише одну смугу частот, одну 

ширину каналу, один просторовий потік приймання або передавання і одну максимальну 

швидкість передавання даних. Окрім цього до специфікації 802.11n внесено поліпшення, що 

подвоює ширину смуги і вводить угрупування фреймів, блокове квитування27 і просторове 

мультиплексування. 

Примітка 

Просторове мультиплексування може приймати одну з кількох можливих конфігурацій МІМО: 

одинарну або подвійну ширину каналу 20 або 40 МГц або обидві, від одного до чотирьох просторових 

потоків в будь-якому з двох напрямів. Внаслідок цього швидкість передавання даних в мережах 

802.11п досить варіабельна і визначається в основному схемою модуляції, шириною каналу і 

кількістю просторових потоків. 

З появою нових стандартів бездротового зв'язку крім покращення у швидкісних 

характеристиках забезпечується вдосконалення механізмів захищеності зв'язку. Про це свідчить 

регламентація методів безпеки, наприклад, у стандартах "і" та "n". 

Справді, на відміну від дротових мереж, де можливість взаємозв'язків визначається 

фізичним під'єднанням, у радіомережах сигнали передаються через радіоефір, до якого, в 

принципі, може отримати доступ будь-хто. Саме тому у радіомережах питання захисту 

повідомлень стають критично важливими. 

Для підключення до доступної точки доступу (у випадку режиму клієнт/сервер) і до інших 

станцій однорангової мережі (у випадку режиму Ad-Hoc) за стандартом 802.11 використовуються 

одні і ті самі механізми. 

Примітка 

Перед під'єднанням клієнт проводить активне і пасивне сканування радіоефіру з метою 

визначення або точки доступу або доступної станції однорангової мереж:! В ході пасивного 

сканування на станції прослуховується радіоефір на предмет виявлення фреймів типу Beacon, що 

передаються з точок доступу. При активному скануванні із станції розсилаються широкомовні 

фрейми Probe Request через усі канали 802.11. У фреймах може зазначатись SS1D мережі, пошук якої 

здійснює клієнт. У відповідь на Probe Request із точки доступу відсилаються фрейми Probe Response, 

що містять ті самі дані, що і пакети Beacon. На підставі отриманих даних, таких як SS1D, 

                                                      
27

 Квитування або підтвердження зв'язку (handshaking) — процес, в результаті якого на двох незалежних один 
від одного пристроях апаратного забезпечення координуються сигнали, за рахунок чого дістають можливість 
узгоджено функціонувати. 
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відношення сигнал/шум, підтримувані в стандарті 802.11, і власних налаштуювань на станції 

ухвалюється рішення про з'єднання. Детально у механізм зв'язку занурюватись не будемо, оскільки 

це не є предметом даного дослідження. 

Після вибору точки доступу на станції необхідно пройти процес аутентифікації і встановити 

зв'язок з мережею. 

В мережах 802.11 використовуються два види аутентифікації: відкрита система (Open System) 

і загальний ключ (Shared-key). 

При використанні відкритої системи на запит клієнта з мережі отримується підтвердження 

аутентифікації або відмова. Оскільки ніяких даних для аутентифікації від клієнтів не вимагається, 

єдиним критерієм відмови може бути МАС-адреса клієнта. Саме тому метод Open System являє 

собою режим без аутентифікації як такої. У цих випадках на станції спочатку встановлюється 

з'єднання у відкритому режимі, після чого проводиться аутентифікація за протоколом ЕАР. 

Аутентифікація із загальним ключем може застосовуватися при використанні шифрування 

WEP. В цьому випадку відбувається обмін повідомленнями між станцією і точкою доступу за 

наступною схемою: 

 Із станції відправляється запит на аутентифікацію. 

 З мережі надсилається до станції 128 байт випадкового тексту. 

 На станції зашифровується отриманий текст з використанням WEP і відправляється його в 

мережу. 

 В мережі перевіряється, що прийнятий текст може бути розшифрований за допомогою 

використовуваного ключа WEP і порівнює прийняті дані з переданими. 

 У разі збігу даних на станцію передається фрейм підтвердження аутентифікації. 

Примітка 

У Wi-Fi-мережах використовуються криптопротоколи — спеціальні протоколи для захисту 

даних, наприклад, такі, як WEP. Протокол WEP — Wired Equivalent Privacy (з англ. безпека, 

еквівалентна дротовій) наведено у базовому стандарті 802.11 в якості основного механізму 

захисту. За ним передбачено використання шифрування за алгоритмом RC 4 із застосуванням 40-

бітових і 128-бітових ключів. На даний час він вже застарів, адже не пройшов перевірки на 

захищеність. В останніх розширеннях стандарту реалізовано технологію WPA. WPA (Wi-Fi Protected 

Access, захищений доступ до Wi-Fi) — складова частина стандарту 802.11 і. Опис цих 

криптопротоколів, а також можливі атаки на них буде розглянуто пізніше. 

Не дивлячись на вдавану стійкість, використання методу аутентифікації Shared-key не 

рекомендується у зв'язку з тим, що він може бути використаний зловмисником для проведення 

криптографічних атак з відомим відкритим текстом на WEP. 

Після успішної аутентифікації із станції надсилається в мережу фрейм запиту асоціації 

(Association Request). У відповідь з точки доступу чи іншої станціі відправляється фрейм, що містить 

параметри BSS. Після цього клієнт вважається під'єднаним до мережі і дістає можливість 

працювати з нею. 

При правильній побудові мережі, за умови грамотного адміністрування, Wi-Fi-мережі 

можуть бути досить безпечними. Для того, щоб забезпечити додатковий захист в мережах, 

побудованих на обладнанні стандарту IEEE 802.11 a/b/g, необхідно на вищих рівнях моделі OSI 

(мережевому і вище), використовувати криптозахист (за різними стандартними методами) для 

критичних даних. Це може бути, зокрема і VPN. 

Загальні завдання 

1. Ознайомитися з емуляторами мережевих пристроїв з підтримкою безпровідного зв’язку 

(http://www.dlink.ru/ru/arts/84.html). 
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2. Налаштувати роботу мережевого пристрою (шлюзу, маршрутизатора) з підтримкою 

безпровідного зв’язку з наступними основними параметрами: 

 Встановити парольний захист до інтерфейсу налаштування пристрою. 

 Назва безпровідної мережі (ідентифікатор набору обслуговування (SSID)) – Група-ПІБ, де 

Група – це назва академічної групи, ПІБ – це абревіатура прізвище, ім’я, по-батькові. 

 Налаштувати WAN-порт з наступними параметри (для виконання в навчальних 

лабораторіях): 

 IP-адреса:  192.168.100.9; 

 Маска мережі: 255.255.252.0; 

 Шлюз:   192.168.100.1; 

 DNS:   192.168.100.2. 

 Комп’ютери, які будуть підключені до бездротової мережі даного пристрою (LAN), повинні 

отримувати адресу з певного діапазону ІР-адрес  (діапазон адрес слід обрати відповідно до 

порядкового номеру у журналі, див. Табл. 1.). 

3. Налаштувати (не менше двох правил) та продемонструвати роботу міжмережевого екрану 

(файрволу). 

4. Самостійно з’ясувати призначення додаткових налаштувань даного мережевого пристрою. 

5. Продемонструвати роботу пристрою викладачеві (включити у звіт, обов’язково!). 

6. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Варіанти  завдань 

Табл. 1. 

№ Діапазон адрес для DHCP 

1.  192.168.1.10 – 192.168.1.20; 

2.  192.168.2.10 – 192.168.2.20; 

3.  192.168.3.10 – 192.168.3.20; 

4.  192.168.4.10 – 192.168.4.20; 

5.  192.168.5.10 – 192.168.5.20;  

6.  192.168.6.10 – 192.168.6.20; 

7.  192.168.7.10 – 192.168.7.20; 

8.  192.168.8.10 – 192.168.8.20; 

9.  192.168.9.10 – 192.168.9.20; 

10.  192.168.10.10 – 192.168.10.20; 

11.  192.168.11.10 – 192.168.11.20; 

12.  192.168.12.10 – 192.168.12.20; 

Контрольні запитання 

7. Які пристрої необхідні для організація бездротового зв'язку? 

8. Яке призначення антени? 

9. Які є стандарти бездротового зв'язку? 

10. Які основні характеристики бездротової лінії зв'язку? 

11. В яких випадках застосовується фіксований бездротовий зв'язок? 

12. Що таке SSID? 

13. Що таке аутентифікація?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. Браузери. Пошук даних в глобальній мережі Інтернет 

Тема: Браузери. Пошук даних в глобальній мережі Інтернет. 

Мета: Сформувати вміння та виробити практичні навички використовувати програми 

браузери та здійснювати пошук даних в глобальній мережі Інтернет. 

Теоретичні відомості 

Браузер – програма, призначена для перегляду веб-сторінок і переміщення в документі за 

посиланнями. Найпопулярнішими на сьогодні браузерами є Microsoft Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera та ін. 

За час існування мережі Інтернет створено багато програм-браузерів, за допомогою яких 

користувач може отримувати доступ до найрізноманітніших даних, що розміщені на численних 

веб-ресурсах. Браузери відрізняться своїми функціональними характеристиками, але принципи 

роботи з ними схожі. 

Оглядач Internet Explorer. 
Коротко розглянемо основні характеристики програми Microsoft Internet Explorer. Цей 

браузер (його ще називають оглядачем) входить до складу ОС Windows і за його допомогою 

можна не тільки переглядати веб-сторінки, а й працювати з іншими сервісами мережі Інтернет 

(електронною поштою, FTP-сервісами, мережевими новинами тощо). 

 

Рис. 31. Вікно браузера Internet Exlorer 

Вікно Internet Explorer має заголовок під яким розташовується адресний рядок та панель 

інструментів (Рис. 31). У робочу область вікна завантажується веб-сторінка, URL-адресу якої 

користувач вказує в адресному рядку. Якщо адресу не задано, то автоматично буде 

завантажуватися «домашня» веб-сторінка. 

Розглянемо детальніше найбільш часто використовувані кнопки панелі інструментів 

оглядача: 

 
Кнопки Назад і Вперед призначені для навігації між веб-сторінками, що були відвідані 

в поточному сеансі роботи з браузером. Кнопка Назад призначена для повернення до 

попередньої сторінки або на кілька сторінок назад, а кнопка Вперед відповідно для 

переходу до наступної сторінки або на кілька сторінок вперед (це можливо в тому 
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випадку, коли відбувався перехід на відповідну кількість сторінок назад). 

 
Кнопка Пошук призначена для відкривання чи закривання вікна для пошуку даних у 

WWW. 

 
Кнопка Обновити призначена для завантаження поточної веб-сторінки заново 

(оновлюються дані). 

 
При натисненні кнопки Додому завантажується початкова (домашня або стартова) 

сторінка, адреса якої задається параметрах браузера. (Знаряддя → Властивості 

браузера → Загальні → Домашня сторінка. 

 
Кнопка Уподобання призначена для відкривання чи закривання вікна, в якому 

зберігаються посилання на вибрані веб-сторінки, і швидкого переходу до них. 

Крім наведених вище кнопок при роботі з Internet Explorer можуть використовуватися ще 

інші (для копіювання, друкування, для роботи з поштою тощо). Перелік, вигляд і розташування 

кнопок, а також додаткових панелей інструментів можна змінювати, скориставшись контекстним 

меню рядка заголовку, наприклад додавши Рядок меню (Рис. 32). 

 

Рис. 32. Додавання Рядка меню 

Адресний рядок 

В адресному рядку вказують адресу веб-сторінки, яку необхідно переглянути. За допомогою 

оглядача можна переглядати не тільки веб-сторінки, що знаходяться в мережі Інтернет, а й 

сторінки, що розташовані на комп'ютері користувача або в локальній мережі. В першому випадку 

адресою сторінки є URL-адреса, а у другому випадку потрібно вказати повне ім'я її файла, 

наприклад, с:\mypage\index.htm або ввести тільки ім'я диску чи папки, де записаний даний файл, 

наприклад, с:\ чи c:\mypage. Тоді подальша робота з Internet Explorer буде аналогічною до роботи 

з програмою Комп’ютер (Првідник). 

Адреси можна набирати з клавіатури або вибирати зі списку адрес, що вводились раніше і 

залишились в пам'яті браузера. 

Префікси, що містять дані про протокол http://, ftp:// тощо в адресах вводити не обов'язково. 

Так замість http://www.microsoft.com/ пишуть просто www.microsoft.com. Введення адреси з 

клавіатури завершується натисканням клавіші Enter або кнопки Перехід. 



78 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

Засіб Internet Explorer Журнал 

Адреси веб-сторінок, які користувач переглядає протягом роботи, автоматично записуються 

в Журнал, зміст якого можна переглянути скориставшись послугою: Вигляд → Панелі Explorer → 

Журнал. Кожному сайту відповідає тут окрема папка, в якій записані адреси переглянутих сторінок 

даного сайту (Рис. 33): 

 

Рис. 33. Засіб оглядача Журнал 

Зміст Журналу може бути впорядкований за алфавітом, хронологією чи частотою 

відвідування сторінок. Термін зберігання даних про веб-сторінки в Журналі задається у 

допоміжному вікні Властивості браузера, що викликається з меню Знаряддя → Властивості 

браузера → Загальні (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Властивості браузера Internet Explorer 
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При натисненні кнопки Видалити вилучаються з Журналу всі дані про відвідувані веб-

сторінки. Вибірково вилучити непотрібні дані з Журналу можна, скориставшись контекстним 

меню. За допомогою цього засобу можна також повернутися до сторінки, що переглядалась 

раніше, кілька днів тому. Для цього достатньо відкрити Журнал і вибрати потрібне 

гіперпосилання. 

Засіб Internet Explorer Уподобання 

Засіб Уподобання оглядача Internet Explorer теж призначений для зберігання адрес 

гіперпосилань, але, на відміну від Журналу, адреси заносяться сюди не автоматично, а за 

бажанням користувача. Для цього потрібно в меню Уподобання вибрати опцію Додати до 

вподобань. або скористатися кнопкою Додати до вподобань у вікні, що відкривається при 

натисканні кнопки Уподобання. У вікні Уподобання можна зберігати дані в зручному для 

користувача вигляді, створивши відповідну структуру папок (Рис. 35): 

 

Рис. 35. Засіб оглядача Уподобання 

При необхідності потрібну веб-сторінку можна зберегти на диску, звернувшись до послуги 

Файл → Зберегти як.... Зберігаючи сторінку, слід звернути увагу на вибір типу файлу: 

 веб-сторінка повністю – зберігається файл веб-сторінки разом з файлами розташованих на 

ній рисунків, звукових ефектів тощо (ці файли записуються у папку, ім'я якої співпадає з іменем 

файлу веб-сторінки); 

 веб-архів, один файл – зберігаються всі вищевказані дані у вигляді єдиного файлу, що може 

використовуватися деякими поштовими програмами, наприклад, Outlook Express; 

 веб-сторінка, тільки HTML – зберігається лише HTML-файл самої веб-сторінки, без рисунків, 

звукових ефектів тощо; 

 тільки текст – зберігається лише текст у звичайному текстовому файлі. 

В разі потреби можна налаштувати інші опції браузера Internet Explorer, користуючись 

послугою Знаряддя → Властивості браузера.... Тут можна встановлювати потрібні параметри 

безпеки при роботі з веб-сторінками, створювати під’єднання до глобальної мережі тощо (див. 

Рис. 34 закладинки Безпека, Підключення та ін.). 

Інтернет оглядач Google Chrome 
Google Chrome — веб-оглядач, розроблений компанією Google на основі веб-оглядача з 
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відкритим кодом Chromium та іншого відкритого програмного забезпечення. Його програмна 

архітектура була створена з чистого аркуша (однак використовуючи інше програмне забезпечення 

з відкритим кодом, у тому числі компоненти WebKit та Mozilla) з метою задоволення поточних 

потреб користувачів. Використання нової архітектури насамперед визнається тим фактом, що на 

сьогодні більшість веб-сайтів є не просто веб-сторінками, а веб-програмами. Заявленими 

перевагами цієї архітектури є підвищена стабільність, швидкість, безпека, а також простий у 

використанні та ефективний інтерфейс користувача. 

 

Рис. 36. Браузер Google Chrome. 

Більш детальніше про браузер можна дізнатися у довідковому центрі Google Chrome 

(https://support.google.com/chrome/?hl=uk&p=mktg_help#). 

Пошук даних в Інтернет 
За час існування Інтернет було здійснено багато спроб організації пошукових засобів. 

Найбільш вдалі проекти виникли в останні роки. Для організації пошуку даних в мережі Інтернет 

призначено пошукові сервери (пошукові системи). Використовуючи такі сервери, можна подати 

запит на пошук потрібних даних, а сервер (система) виводить список посилань (адрес) на 

електронні джерела, при цьому кожна адреса відіграє роль гіперпосилання, активізуючи яке, 

можна одразу ж відкрити відповідну сторінку. За принципом дії пошукові сервери поділяються на 

пошукові каталоги і пошукові індекси. Використання пошукових каталогів дозволяє здійснювати 

тематичний пошук. Початкова сторінка таких серверів є тематичним рубрикатором верхнього 

рівня. Вибравши рубрику, підрубрику і т.д., можна поступово опускатися до переліку матеріалів, 

які присвячені досить вузькій темі. Пошукові індекси використовуються як алфавітні вказівники. У 

них запит робиться в полі пошуку у вигляді послідовності ключових слів, які відповідають змісту 

шуканих даних. У відповідь на такий запит буде видано список веб-сторінок, в яких зустрічаються 

вказані слова. Багато інформаційно-пошукових систем є одночасно і пошуковими каталогами, і 

пошуковими індексами. Відмітимо, що пошукові системи часто називають пошуковими машинами 

або машинами пошуку. Всього в світі існують сотні пошукових систем, і вибір якоїсь із них 
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залежить від ваших власних уподобань. Відомими пошуковими серверами є: Google, Yahoo, 

Rambler, Yandex, Aport, Мета Україна. Використання деяких пошукових систем дозволяє шукати 

дані не тільки на веб-сторінках, але й у групах новин і в місцях, де зберігаються файли. Тому надалі 

слід вживати замість терміна сторінка більш загальний термін - документ. 

Адреси пошукових систем: 

 http://www.google.com – найбільший і найбільш популярний пошуковий сервер, загальна 

кількість проіндексованих сторінок перевищує понад два мільярди. Пошук документів можна 

проводити на більш ніж шістдесяти мовах. 

 Українські пошукові системи: 

 http://meta.ua – за допомогою пошукової системи МЕТА здійснюється пошук на українських 

серверах, а також серверах з українською тематикою у всьому світі. Область пошуку додатково 

обмежується однією або декількома регіональними підрубриками. Важлива унікальна 

особливість Мети – підтримка пошуку з урахуванням правопису української мови. 

 Російські пошукові системи 

 http://www.rambler.ru  –  пошукова система містить дані про велику кількість документів, 

розташованих на серверах країн СНД і Росії. У пошуковій системі Rambler опускаються при 

пошуку стоп-слова: прийменники, частки, артиклі. Якщо ж ці елементи входять до складу 

фрази, то їх потрібно узяти в лапки. 

 http://www.yandex.ru – найбільша пошукова машина російської частини Internet. При пошуку 

враховуються усі форми слова за правилами російської мови, у тому числі відмінки і 

дієвідміни. 

Процес пошуку доволі простий: задавши ключові слова, характерні для шуканих даних, 

знаходимо потрібний нам документ. Незалежно від того, яка система пошуку використовується, 

загальний алгоритм пошуку виглядає наступним чином: 

 Перейдіть на початкову сторінку пошукової системи або на будь-яку іншу сторінку, на 

якій знаходяться поля для вводу запитів і кнопка для початку пошуку. В останньому 

випадку після клацання на кнопці відбувається перехід на сторінку пошукової системи. 

Принципової різниці між власне пошуковою системою і сторінкою з полями вводу запиту, який 

передається пошуковій системі, немає.  

Якщо в системі передбачено використання можливості послідовного уточнювання меж для 

пошуку, то буде здійснюватися перехід на розділи, які визначаються цими межами, наприклад, 

пошук лише в галузі наук. В таких системах запит в головному розділі здійснюється серед усіх 

вузлів мережі Iнтернет. Якщо ж, наприклад, перейти в розділ «Новини», то пошук за запитом 

проводиться лише серед вузлів, присвячених новинам. 

 Уведіть запит на пошук у відповідності з правилами, прийнятими у вибраній системі 

пошуку. У найпростішому випадку це одне або декілька слів, але можливі і складні запити з 

логічними операціями «AND», «OR», «NOT» (див. далі «Використання складних запитів»). В 

деяких системах пошуку передбачено деякі параметри запиту за допомогою додаткових полів, 

списків, прапорців і перемикачів, які можуть знаходитися на сторінці поряд з полем запиту. 

 Клацніть на кнопці для початку пошуку, і після деякої паузи відбудеться автоматичний 

перехід на сторінку із списком документів, що задовольняють запиту. Час паузи залежить 

від складності запиту, швидкості роботи пошукової системи і якості зв'язку з даною системою. 

Якщо посилань так багато, що вони не вміщаються на одну сторінку, то після перегляду першої 

сторінки з результатами пошуку можна перейти до наступної.  

 Знайшовши потрібне посилання, «клацніть» на ньому вказівником миші і перейдіть на 

сторінку, яку розшукували. Якщо потрібно переглянути після цього інші знайдені документи, 

http://meta.ua/
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то поверніться назад до сторінки з посиланнями і здійсніть перехід на новий документ за 

іншим посиланням. 

В багатьох пошукових системах поле запиту залишається на сторінці під час перегляду 

результатів, там можна швидко уточнити запит і організувати новий пошук. В більшості систем у 

список включається, крім посилань, декілька рядків кожного зі знайдених документів. 

В деяких системах списки посилань відсортовані таким чином, що на початку списку виписані 

посилання на документи, що найточніше задовольняють запиту. Наприклад, якщо в документі 

часто зустрічаються слова запиту і кілька слів, включених в запит, розміщені в документі поряд, то 

такий документ, для пошукової системи, найповніше задовольняє запиту. Відмітимо, що ступінь 

відповідності знайденого документа запиту, визначений пошуковою системою, не завжди 

співпадає з розумінням користувача цієї відповідності. Зазначимо також, що при виконанні запиту 

за допомогою пошукової системи не шукаються документи безпосередньо в Інтернет. Пошук 

здійснюється в базі даних пошукової системи, де в компактному вигляді зібрані дані про 

документи мережі Інтернет. 

Використання складних запитів 
В пошукових системах можна виконувати пошук за допомогою простих і складних запитів. 

По-перше, треба мати на увазі, що для пошуку документів, які містять певне слово, досить ввести 

тільки це слово, а для пошуку документів, що містять певне словосполучення, вводять це 

словосполучення і обмежують його подвійними лапками. По-друге, необхідно знати, якщо слово 

набране малими літерами, то шукаються документи, в яких зустрічається це слово, набране як 

малими, так і великими літерами. Наприклад, для слова web шукаються всі документи, які містять 

слова Web, wEb, weB, WEB, web. Можна задавати тільки частину слова, використовуючи для цього 

знак "*". Наприклад, на запит наук* будуть знайдені слова наука, науковий і т.д.  

Для побудови складного запиту використовуються логічні оператори і синтаксичні вирази. 

Перелічимо допустимі в розширених запитах логічні оператори: 

 Оператор AND для логічної операції «І» використання якого гарантує, що в документі присутні 

обидва аргументи. 

 Оператор OR для логічної операції «АБО» використання якого гарантує, що в документі 

присутній хоча б один з аргументів. 

 Оператор NEAR для операції «БІЛЯ» використання якого гарантує, що аргументи в документі 

віддалені один від одного не далі, ніж на 10 слів.  

 Оператор NOT для логічної операції «НЕ» використання якого гарантує, що в документі цей 

аргумент відсутній. 

Розглянемо побудову складних запитів на прикладах. Для того, щоб в документі певне слово 

було відсутнє, необхідно перед ним в запиті поставити операцію заперечення, наприклад, NOT 

music. Для того, щоб задати пошук сторінок, на яких є наявність зараз декількох слів або 

словосполучень, використовується логічна операція "І". Наприклад, якщо шукати документ, в 

якому є слово "Львів" і словосполучення "розклад поїздів", то в запиті слід вказати Львів AND 

"розклад поїздів". Як аргумент можна використовувати не лише слова і словосполучення, але й 

логічні вирази, наприклад, на запит "розклад поїздів" AND (NOT Львів) буде знайдено документи, в 

яких наявне словосполучення "розклад поїздів" і немає слова "Львів". В простому запиті для цього 

випадку треба було б записати +"розклад поїздів" - Львів. 

Якщо в шуканому документі має знаходитись хоча б одне з заданих слів, то слід скористатися 

логічною операцією «АБО». Наприклад, використання запиту чай OR кава OR молоко забезпечить 

пошук документів, в яких було хоча б одне із вказаних слів. 
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За допомогою операції "БІЛЯ" формують запити, в яких вказані слова знаходяться поруч. 

Наприклад, використання запиту Львів AND "розклад поїздів" вказує, що дані слова просто 

присутні, однак можуть бути розміщені в різних кінцях документа. Використання запиту Львів 

NEAR "розклад поїздів" описує, що слова повинні знаходитися одне від одного недалеко, тобто 

між ними має бути не більше 10 слів. 

Загальні завдання 

І. Браузер (Microsoft Internet Explorer, Google Chrom, Opera, Mozilla Firefox). 

1. Завантажити програму браузер (наступні завдання зорієнтовані на MS Internet Explorer). 

2. В рядку адрес вказати URL-адресу сайту Університету (URL – Uniform Resource Locator – 

уніфікований покажчик ресурсу) http://www.npu.edu.ua та завантажити його. 

3. Встановити дану URL-адресу, як домашню сторінку. 

4. Створити у власній папці папку Фото та зберегти в ній не менше двох фотографій (зображень). 

5. Знайти на сайті Університету відомості про історію Університету зберегти їх у власній папці, як 

веб-сторінку. 

6. Знайти на сайті Університету відомості про інститути. 

7. Додати в папку Обране адреси сайтів інститутів (не менше 5) Університету. 

8. За допомогою команди Впорядкувати обране створити папку Інститути в яку перемістити 

адреси (назви) інститутів. 

9. Налаштувати відображення сторінки таким чином, щоб не відображалися графічні об'єкти. 

10. Вилучити тимчасові файли браузера, скориставшись його властивостями. 

11. На закладці Безпека допоміжного вікна Властивості браузера обрати зону Надійні вузли. 

Додати до цієї зони вузол http://www.npu.edu.ua та встановити для цієї зони рівень безпеки 

Нижче середнього. 

12. Змінити розмір шрифту на великий, дуже великий, дрібний, дуже дрібний, середній. 

13. Встановити кодування сторінки в Windows-1251, пояснити результат. 

14. Ввімкнути панель браузера Журнал. 

15. З'ясувати які сторінки відвідував користувач вчора, минулого тижня. 

16. Встановити параметри Журналу, таким чином, щоб список відвідуваних веб-вузлів зберігався 

30 днів. 

17. Вимкнути панель браузера Журнал. 

18. З'ясувати яка версія браузера. 

19. Ознайомитися з довідковою системою браузера. 

20. За допомогою браузера відвідати кілька (не менше 5) сайтів, описати призначення цих сайтів. 

ІІ. Пошук даних в глобальній мережі Інтернет (Google (www.google.com.ua), <МЕТА> 

(www.meta.com.ua) або інша пошукова система). 

Примітка: для завдань 22, 23, 25 та 26 потрібно виконати 5 послідовних завдань починаючи 
з завдання, яке відповідає номеру студента у журналі. 

21. За допомогою пошукової системи (Google (www.google.com.ua), <МЕТА> (www.meta.com.ua), 

NPU (www.npu.edu.ua) або іншої пошукової системи) розв’язати інформаційно-пошукову 

задачу: 

Уявіть собі, що через три дні до вас приїздить гість з Японії. Ви - розгублені. Як зустріти 

гостя? Як зробити його перебування у вас приємним? Що зробити для того, щоб він почував 

себе у вас, як удома? 

Вирішити дану проблему, знайти необхідні дані в мережі Інтернет засобами пошукової 

системи. 
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Проміжні та кінцеві результати розв’язку занести до таблиці: 

Формулювання запиту Кількість знайдених серверів Кількість знайдених документів 

      

      

      

      

22. Знайти відповіді на запропоновані питання за допомогою пошукової системи, результати 

пошуку занести до таблиці. 

Номер 

питання 

Формулювання 

запиту 

URL-адреса сайта, на якому 

знайдено відповідь  

Відповідь на питання 

         

Формулюйте запити українською мовою. 

1. Що таке повоз?  

2. Де знаходяться Святі гори?  

3. Хто такі реєстрові козаки?  

4. Де народився живописець Ілля Рєпін? Укажіть роки його життя.  

5. Кого на Запорізькій Січі називали характерником?  

6. Коли і де Соломія Крушельницька вперше виступила на оперній сцені?  

7. Хто такі рейтари?  

8. У якому місті України є музей міліції?  

9. У якому місті навчався в консерваторії Лев Ревуцький?  

10. Хто такі торки?  

11. Хто з українських письменників носив псевдонім Данило Юс?  

12. В якій галузі фізики працював Антон Карлович Вальтер?  

13. Яку URL-адресу має пошукова система Український портал?  

14. У якій газеті є рубрика "Фінансова абетка"?  

15. Знайти адресу Французького культурного центру в Україні.  

16. У які роки Богдан Хмельницький був гетьманом України?  

17. Знайти інформацію про походження і значення тризуба.  

18. У яких фільмах знімався актор Іван Миколайчук?  

Далі формулюйте запити російською мовою.  

19. Что такое баннер?  

20. Что такое гиперссылка?  

21. Электронный текст повести Н.В.Гоголя "Ночь перед Рождеством"?  

22. При каком университете Украины открыт аэрокосмический лицей?  

23. Найдите информацию об интернет-аббревиатурах.  

24. Что такое виртуальная реальность?  

Далі формулюйте запити англійською мовою.  

25. Якою є мета проекту Space Interferometry Mission?  

26. Які послуги надає фірма Terra Lingua Centre?  

27. У якому місті виходить газета "Porto-Franco"?  

28. У якій країні знаходиться університет Bond University?  

29. Чим відома фірма Bolt Beranek and Newman?  

30. Які особливості має автомобіль Honda Civic Hybrid?  

23. За допомогою пошукової системи знайти документи, які містять певні ключові слова, 

використовуючи логічні оператори. Результати пошуку занести до таблиці.  
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Номер питання Формулювання запиту Кількість знайдених документів 

       

Запити формулювати українською мовою.  

1. Знайти документи, які містять слово школа.  

2. Знайти документи, які містять одночасно слова школа і ліцей.  

3. Знайти документи, які містять хоча б одне із слів школа або ліцей.  

4. Знайти документи, які містять слово ліцей, але не містять слово школа.  

5. Знайти документи, які містять слова спеціалізована школа або спеціалізована гімназія.  

6. Знайти документи, які містять одночасно слова мережа, портал, сайт.  

7. Знайти документи, які містять хоча б одне із слів мережа, портал, сайт.  

8. Знайти документи, які містять слово Паскаль.  

9. Знайти документи, які містять слово Паскаль, але не містять слово Турбо.  

10. Знайти документи, які містять слова Леся Українка.  

11. Знайти документи, які містять слова Леся Українка і Олена Пчілка.  

12. Знайти документи, які містять слова Іван Франко.  

13. Знайти документи, які містять слова Іван Франко або Марко Вовчок.  

14. Знайти документи, які містять слова Київська політехніка або Львівська політехніка.  

15. Знайти документи, які містять слово автомобіль.  

16. Знайти документи, які містять слово автомобіль, але не містять слово вантажний.  

17. Знайти документи, які містять слово Вернадський.  

18. Знайти документи, які містять слово Вернадський, але не містять слово бібліотека.  

Далі формулюйте запити російською мовою.  

19. Найти документы, которые содержат слово образование.  

20. Найти документы, которые содержат слова образование и интернет.  

21. Найти документы, которые содержат слова дистанционное образование или 

дистанционное обучение.  

22. Найти документы, которые содержат слова Пушкин и Одесса или Гоголь и Одесса.  

23. Найти документы, которые содержат слово конгресс.  

24. Найти документы, которые содержат слово конгресс, но не содержат аббревиатуру США.  

25. Найти документы, которые содержат слово Жуковский.  

26. Найти документы, которые содержат слова Жуковский и университет.  

Проаналізувати отриману таблицю. Зробити висновки. 

24. За допомогою пошукової системи з’ясувати, хто є авторами наведених цитат:  

1. Найкраща з помилок - та, яку припускають при навчанні.  

2. Якщо б тільки половина людства почула благодійний вплив Краси, то ми швидко б 

наблизилися до довершеності.  

3. Ще вруняться горді славутові кручі...  

4. Майбутнє людини завжди у великій мірі створюється нею самою.  

5. Из всего, что под силу человеческому разуму, нет ничего отраднее и достойнее, чем 

познание истины.  

6. Математику необходимо даже для того учить, что она разум в порядок приводит.  

7. Мы должны смотреть на студента не как на сундук, который нужно набить знаниями, но 

как на светильник, который следует зажечь.  

25. Ввести запропоновані запити. Проаналізувати сторінки звіту пошукової системи. Результати 

пошуку занести до таблиці. 

Номер питання Формулювання запиту Кількість знайдених документів 
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1. Ввести запит фізична культура.  

2. Ввести запит {фізична культура}.  

3. Ввести запит "фізична культура".  

4. Ввести запит футбол.  

5. Ввести запит "футбол".  

6. Ввести запит комп’ютерні ігри.  

7. Ввести запит {комп’ютерні ігри}.  

8. Ввести запит "комп’ютерні ігри".  

9. Ввести запит Кличко.  

10. Ввести запит "Кличко".  

11. Ввести запит рослини.  

12. Ввести запит "рослини".  

13. Ввести запит {рослинний світ}.  

14. Ввести запит державні символи.  

15. Ввести запит {державні символи}.  

16. Ввести запит "державні символи". 

Проаналізувати отриману таблицю. Зробити висновки. 

26. За допомогою пошукової системи дайте відповіді на запитання: 

1. За досягнення в яких сферах людської діяльності надається Нобелевська премія? 

2. В якому році вперше злетів у небо літак Ан-140? Які його параметри?  

3. Хто є автором романів про Гаррі Поттера?  

4. Яка висота Ейфелевої вежі?  

5. Скільки важила і як називалась атомна бомба, яку було скинуто на японське місто 

Хіросиму?  

6. Знайти сайт-афішу, на якому можна дізнатися про сьогоднішні кіносеанси у вашому місті.  

7. Хто і коли створив перший автомобіль з бензиновим двигуном? Як цей автомобіль 

називався?  

8. Скільки складає відхілення Пізанської вежі від вертикальної осі?  

9. Як називалась перша механічна обчислювальна машина, проект якої розробив Блез 

Паскаль у 1624 році?  

10. Коли і ким були запатентовані джинси?  

11. Через терени яких країн протікає ріка Дунай?  

12. Що таке хостінг?  

13. Скільки людей у світі щорічно помирають від паління?  

14. Які два міста з’єднує залізнична лінія TGV-Eurostar? Яку швидкість розвиває потяг на цій 

залізниці?  

15. В яких містах України є консерваторії? 

27. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Що таке браузер? 

2. Перерахувати основні елементи вікна програми браузера. 

3. Для чого призначений каталог "Обране"? 

4. Для чого призначений "Журнал"? 

5. Які властивості браузера можна налаштовувати? 

6. Які типи пошукових систем існують?  

7. Правила введення ключових слів для пошуку даних в глобальній мережі Інтернет. 

8. Як здійснюється перехід від однієї сторінки звіту про результати пошуку до іншої?  

9. Формування складних запитів для пошуку даних в глобальній мережі Інтернет. 

10. Назвати логічні оператори мови запитів пошукової служби. Навести приклади. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. Налаштування роботи web-сервера 

Тема: Налаштування роботи web-сервера. 

Мета: Навчитися налагоджувати та використовувати програмний комплекс "Денвер". 

Теоретичні відомості 

Поняття веб-сервера 
Програмним засобом для розміщення гіпертекстових навчальних систем та інформаційним 

центром навчального мережного комплексу повинен бути веб-вузол, який створюється на базі 

веб-сервера. У вузькому значенні веб-сервер — це набір програм, який забезпечує обмін даними 

засобами протоколу передачі гіпертексту (HTTP — Hyper Text Transfer Protocol). У широкому 

розумінні під веб-сервером розуміють набір апаратних і програмних засобів, що забезпечують 

функціонування веб-вузла. Серед веб-серверів найбільш поширеними є Apache та Microsoft 

Internet Information Server. Загальними вимогами до веб-серверів є: робота з мовами серверних 

скриптів (PHP, Perl, ASP), робота із серверами СУБД. 

Програмний комплекс «Денвер» 
Враховуючи популярність Apache, PHP, MySQL, компанією Dklab (www.dklab.ru) розроблений 

програмний комплекс «Денвер» (Джентльменський Набір веб-розробника). За допомогою цього 

комплексу можна організувати веб-сервер Apache з підтримкою мов PHP, Perl та сервер СУБД 

MySQL на комп’ютері, що працює під управлінням будь-якої ОС Windows. Як правило, при 

встановленні комплексу не потрібно проводити жодних додаткових налаштувань, і тому його 

можна використовувати навіть недостатньо підготовленим користувачем. Простота встановлення 

та налаштування комплексу дають змогу використовувати Денвер у процесі самостійного 

створення веб-сайтів учнями і вдома. Серед переваг комплексу слід відзначити його модульність, 

можливість розширення, кирилізований інтерфейс.  

Окремо слід відзначити повну автономність комплексу Денвер, яка полягає у тому, що: 

 комплекс встановлюється в одну папку і не записується жодних даних в іншу папку або реєстр 

операційної системи;  

 системі не потрібна спеціальна програма вилучення (деінсталяції) комплексу; 

 для запуску комплексу не встановлюються додаткові сервіси. 

У випадку встановлення комплексу існує можливість його запуску на іншому комп’ютері, 

виконавши лише копіювання його папки. 

Базову конфігурацію можна завантажити із сайту компанії Dklab за адресою http://dklab.ru. У 

разі необхідності існує можливість завантаження додаткових складових, які містять інтерпретатор 

мови Perl з модулями, бібліотеки, використання яких розширюють можливості мови PHP і 

забезпечують роботу з архівами, графікою, базами даних, відмінними від MySQL.  

Компоненти комплексу вже зконфігуровані для роботи за замовчуванням. Звичайно, для 

підвищення ефективності роботи та використання додаткових можливостей необхідно редагувати 

конфігураційні файли, проте основні, базові можливості є доступними відразу після встановлення. 

До комплексу Денвер входять такі програмні складові: 

 сервер Apache, до складу якого входять виконувані файли, дистрибутивні та адаптовані 

конфігураційні файли; 

 інтерпретатор мови PHP, що містить виконувані файли, модуль для веб-сервера Apache, 

дистрибутивний і адаптований конфігураційний файл. Інтерпретатор, подібно до ОС Linux, 

працює як модуль веб-сервера Apache, що дає змогу відлагодження програм; 

 сервер СУБД MySQL, до складу якого входять виконувані файли, файли повідомлень про 

помилки, база даних MySQL; 

 phpmyadmin — веб-інтерфейс для управління базами даних; 
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 інтерпретатор мови Perl, що містить виконувані файли без додаткових модулів; 

 програма для імітації роботи поштового сервера Sendmail, яка не відправляє листи, а лише 

записує їх у файл; 

 система пошуку віртуальних веб-вузлів. 

Після запуску програми інсталяції здійснюється перевірка наявності необхідних для 

встановлення драйверів та утиліт операційної системи. Наступним кроком є задання папки, у якій 

будуть розміщені сервери (Рис. 37). 

Оскільки програми встановлення додаткових модулів комплексу здійснюють перегляд 

кореневих папок дисків, то не варто вказувати папки дуже глибокого вкладення. Програма 

встановлення створює віртуальний диск, який є необхідним для функціонування компонент 

системи. Окремий диск спрощує роботу з веб-iнструментарiєм, формуючи структуру папок, схожу 

до Unix-систем. Віртуальний диск — це диск, кореневий каталог якого збігається з однією з папок 

на фізичному диску. Після його створення всі дії з віртуальним диском насправді 

здійснюватимуться iз вказаною папкою. Для уникнення конфліктів з назвами реальних дисків 

операційної системи віртуальному диску слід виділити одну з останніх літер латинського алфавіту, 

наприклад Z. 

 

Рис. 37. Встановлення комплексу Денвер 

Після копіювання файлів необхідно вказати режим роботи віртуального диска: 

 віртуальний диск створюється у процесі завантаження ОС Windows. У випадку завершення 

роботи комплексу віртуальний диск не від’єднується. Такий режим можна використовувати 

за необхідності роботи з віртуальним диском без запуску серверів; 

 віртуальний диск створюється тільки після завантаження комплексу. 

Найдоцільнішим є другий спосіб створення віртуального диска, оскільки це не сприятиме 

випадковому доступу до файлів комплексу. 

Для зручності запуску та зупинки програм комплексу на робочому столі створюються ярлики. 
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Структура папок системи подібна до Unix-систем (Рис. 38): 

 

Рис. 38. Структура папок комплексу «Денвер» 

Z:\etc — містить файли налаштувань комплексу та програми запуску і зупинки комплексу 

(run.exe, stop.exe, restart.exe). Слід звернути увагу на обов’язковість використання цих програм, 

оскільки в протилежному випадку існує небезпека втрати відомостей в базах даних; 

Z:\home — призначена для розміщення веб-сторінок. HTML-документи слід розміщувати у 

папці /home/<ім’я віртуального вузла>/www, який є кореневою папкою веб-вузла. Побудова 

нового віртуального вузла полягає у створенні у папці /home папки з іменем вузла із вкладеною 

папкою www, та перезапуску комплексу. Усі зміни система автоматично фіксує у конфігураційних і 

системних файлах; 

Z:\tmp — містить тимчасові дані. У цю папку поміщаються також листи, відправлені за 

допомогою програми для імітації роботи поштового сервера Sendmail; 

Z:\usr — містить програмні компоненти — виконувані та конфігураційні файли Apache, PHP, 

MySQL. 

Після встановлення і запуску комплексу слід відкрити його індексну сторінку за адресою 

http://localhost (Рис. 39). 

 

Рис. 39. Початкова сторінка комплексу «Денвер» 

На цій сторінці пропонується провести тестування функціонування віртуальних вузлів різних 

рівнів, інтерпретаторів мов PHP та Perl, відлагоджуваного сценарію-імітатора сервера Sendmail, 

веб-інтерфейсу для роботи із сервером MySQL phpMyAdmin. 
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Слід звернути увагу на думку авторів проекту про те, що «Денвер» не призначений для 

використання в умовах локальної мережі. Така позиція пояснюється тим, що відкритий у межах 

локальної мережі чи мережі Інтернет веб-сервер несе потенційну небезпеку для комп’ютера, на 

якому він працює. Проблема ускладнюється і тим, що комплекс, як правило, завантажується від 

імені адміністратора, тобто з максимальними правами. Проте ці недоліки має і сервер Apache. 

Автори ж комплексу зовсім не проти його використання як у локальних мережах, так і в мережі 

Інтернет. 

Програмний комплекс «Open Server» 
Open Server - це портативна серверна платформа і програмне середовище, створене 

спеціально для веб-розробників з урахуванням їх рекомендацій та побажань. 

До складу програмного комплексу входить великий набір серверного програмного 

забезпечення, багатофункціональний та зручний інтерфейс, системи адміністрування та 

налаштування компонентів. Програмний комплекс широко використовується для розробки, 

налагодження і тестування веб-проектів, а так само для надання веб-сервісів в локальній мережі. 

Хоча спочатку програмні засоби, що входять до складу комплексу, не розроблялись 

спеціально для роботи один з одним, таке поєднання програмних засобів стало популярним серед 

користувачів операційної системи Windows, в першу чергу через те, що вони отримували 

безкоштовний комплекс програм з надійністю роботи на рівні Linux серверів. 

Завдяки зручності і простоті управління програмний комплекс Open Server зарекомендував 

себе як першокласний і надійний інструмент необхідний кожному веб-майстру. 

Компоненти програмного комплексу: 

 Open Server 5.2.2; 

 Apache 2.2.29; 

 Apache 2.4.10; 

 Bind 9.10.1; 

 Nginx 1.6.2; 

 Nginx 1.7.8; 

 MySQL 5.1.73; 

 MySQL 5.5.41; 

 MySQL 5.6.22; 

 MariaDB 10; 

 MariaDB 5.5.40; 

 MongoDB 2.4.12; 

 MongoDB 2.6.5; 

 PostgreSQL 9.2.9-1; 

 PostgreSQL 9.3.5.1; 

 Redis 2.8.17 (x64); 

 Memcached 1.2.6; 

 Memcached 1.4.5; 

 FTP FileZilla 0.9.45; 

 PHP 5.2.17 (Zend Optimizer 3.3.3, IonCube 4.0.7, Memcache 2.2.4); 

 PHP 5.3.29 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, Imagick 3.2.0); 

 PHP 5.4.35 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, Imagick 3.2.0); 

 PHP 5.5.19 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, Imagick 3.2.0); 

 PHP 5.6.3 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, Imagick 3.2.0); 

 ImageMagick 6.8.9-9-Q16; 
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 Ghostscript 9.15; 

 Sendmail 32; 

 Wget 1.11.4; 

 NNCron Lite 1.17; 

 Adminer 4.1.0; 

 ConEmu 14.11.26; 

 HeidiSQL 9.1; 

 Webgrind 1.0; 

 RockMongo 1.1.7; 

 PHPRedisAdmin 1.1.0; 

 PHPMyAdmin 4.0.10.6; 

 PHPPgAdmin 5.2; 

 PHPMemcachedAdmin 1.2.2; 

Всі компоненти збірки представлені в 32-бітовій версії. 

Примітка 

Підтримувані версії Windows (32-біт і 64-біт): Windows XP SP3 і більш нові версії; 

Мінімальні системні вимоги для роботи програмного комплексу: 200 Мб RAM і 1 Гб на HDD; 

Потрібна наявність встановленого набору бібліотек Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010 

Redist. Package x86; 

Властивості програмного комплексу: 

 Непомітна робота в області повідомлень ОС Windows; 

 Швидкий старт і зупинка; 

 Кілька режимів управління доменами; 

 Монтування віртуального диска; 

 Підтримка управління через командний рядок; 

 Підтримка профілів налаштувань; 

 Зручний перегляд логів всіх компонентів; 

 Перемикання HTTP, MySQL і PHP модулів; 

 Детальна документація; 

 Доступ до доменів в «один клік»; 

 Швидкий доступ до шаблонів конфігурації; 

 Багатомовний інтерфейс; 

 Автозапуск програм при старті Open Server; 

Особливості комплексу: 

 Не потребує встановлення (портативність); 

 Можливість роботи з USB накопичувача; 

 Одночасна робота з програмними комплексами Denwer, Xampp і т.д .; 

 Робота на локальній (мережевій) зовнішній IP адресі; 

 Підтримка SSL без додаткових налаштувань; 

 Створення домену шляхом створення звичайної папки; 

 Підтримка кириличних доменів; 

 Підтримка аліасів (доменних покажчиків); 

 Захист сервера від зовнішнього доступу; 

 Punycode конвертер доменних імен; 

 Пакет з понад 40 портативних програм; 
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 Планувальник завдань (cron); 

 Створення локального піддомена без втрати видимості основного домену в мережі Інтернет; 

Програмні засоби в комплекті: 

 Офісні програмні засоби: 

 CintaNotes - Нотатки; 

 FoxitReader - PDF переглядач; 

 Notepad ++ - Текстовий редактор; 

 Notepad2 - Записник; 

 STDUViewer – Мультипереглядач; 

 SumatraPDF - Перегляд PDF; 

 Sublime Text 2 - Редактор коду; 

 WinMerge - Порівняння файлів і папок; 

 Утиліти: 

 InfraRecorder - Запис дисків; 

 Peazip - Архіватор; 

 Punto Switcher - Автопереключення мов; 

 Everything - Миттєвий пошук файлів; 

 VirtuaWin - Віртуальні робочі столи; 

 Інтернет: 

 Dmaster - Менеджер завантажень; 

 FileZilla - FTP клієнт; 

 Firefox - Браузер; 

 Google Chrome - Браузер; 

 Kitty - SSH клієнт; 

 Skype - Спілкування; 

 TeamViewer - Віддалений помічник; 

 uTorrent - Торрент клієнт; 

 WinMTR - Ping і Trace; 

 WinSCP - SCP клієнт; 

 Система: 

 AutoRuns - Менеджер автозавантаження; 

 Cports - Моніторинг відкритих портів; 

 Doublecmd - Файлменеджер; 

 MyEventViewer - Системний журнал; 

 ProcessExplorer - Менеджер процесів; 

 ProcessMonitor - Моніторинг процесів; 

 WinDirStat - Аналіз розміру папок і файлів; 

 Робота з графікою 

 CamStudio - Запис відео; 

 EYE3 – Інструмент «піпетка»; 

 IcoFX - Редактор іконок; 

 PicPick - Мультимастер; 

 PixBuilder - Фоторедактор; 

 PngOptimizer - Оптимізатор графіки. 



93 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

Ідея проекту Open Server полягає в тому, щоб користувач (розробник) не був залежним від 

робочого місця. Звичайний розробник часто залежить від роботи за конкретним комп'ютером, від 

операційної системи та програм встановлених на цьому комп'ютері. Використання програмного 

комплексу Open Server дозволить звільнити розробника від подібних незручностей. 

Користувач отримує набір портативних (що не вимагають установки) програм для веб-

розробника (Рис. 40). Якщо Open Server необхідний тільки як заміна таким програмам як Denwer, 

Vertrigo, Xampp і т.д., то можна скористатися версією «Mini», яка містить тільки серверну частину 

платформи. 

   

Рис. 40. Програмний засіб Open Server 

Старт проекту Open Server відбувся 1 серпня 2010 року. Ідея створити нову і більш досконалу 

WAMP платформу народилася після багаторічного очікування оновлення іншої відомої WAMP 

збірки - Denwer. 

Перші експериментальні версії програми були написані у співпраці з талановитим 

програмістом з України. Пізніше розробка велася на мові PHP в середовищі швидкої розробки 

додатків (RAD) для Microsoft Windows під назвою PHP Devel Studio. Надалі, з причини того, що 

використання середовища розробки були сильно обмежені і не дозволяло проекту розвиватися 

далі, програма була переписана з нуля і починаючи з версії 4.0 розробка ведеться на мові Delphi. 

Програма поширюється як Donationware, знаходиться у фазі активної розробки і розвитку. 

Ліцензійною угодою не накладаються обмеження на використання програми і не передбачає 

будь-яких гарантій. 

Загальні завдання 

1. Встановити програмний комплекс (ПК) «Денвер». Встановлювати програмний засіб необхідно 

у каталог D:\WebServers\Прізвище, де Прізвище записуємо латинськими літерами. 

2. Завантажити ПК «Денвер». 

3. У вікні браузера завантажити сторінку за адресою http://localhost. 

4. Ознайомитися та провести тестування функціонування віртуальних вузлів різних рівнів (для 

правильної роботи віртуальних вузлів потрібно відключити проксі-сервер в налаштуваннях 

браузера), інтерпретаторів мов веб-програмування (РНР, Perl та ін), web-інтерфейсу для роботи 

із сервером MySQL phpMyAdmin та інших компонентів програмного комплексу. 

5. Створити віртуальний вузол: http://Прізвище.іi. Прізвище записуємо латинськими літерами. 
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6. Створити декілька текстових файлів з даними про себе, свої захоплення, друзів та ін. та 

розмістити їх у створеному вузлі. 

7. Переглянути вміст створених файлів за допомогою браузера. 

8. Створити віртуальний вузол (доменне ім’я третього рівня): http://Ім’я.Прізвище.іi. Ім’я і 

прізвище записати латинськими літерами. 

9. Розмістити в каталозі, який відповідає за доменне ім’я третього рівня, файл test.php з 

наступним вмістом: 

<h1>Пeревірка  PHP</h1> 
<? 
phpinfo(); 
?> 

10. Переглянути вміст файла test.php у браузері та визначити  версію веб-сервера Apache та 

інтерпретатора мови PHP, встановлених на сервері. 

11. Відкрити та ознайомитися з web-інтерфейсом phpMyAdmin для роботи із сервером баз даних 

MySQL. 

12. Переглянути вміст всіх баз даних та виписати назви таблиць бази даних phpmyadmin. 

13. Закрити вікно браузера та зупинити роботу Web-сервера. 

14. Виконати завдання 1-13 для програмного комплексу «Open Server». 

15. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Що таке web-сервер? 

2. Яке призначення програмного комплексу «Денвер»? 

3. Які компоненти входять до складу програмного комплексу «Денвер»? 

4. Яке призначення програмного комплексу «Open Server»? 

5. Які компоненти входять до складу програмного комплексу «Open Server»? 

6. Що таке віртуальний web-вузол? 

7. Як створюється віртуальний web-вузл для програмного комплексу «Денвер», «Open Server». 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. HTML: форматування тексту, графічні зображення, 

гіперпосилання 

Тема: Використання HTML: форматування тексту, графічні зображення, гіперпосилання. 

Мета: Навчитися використовувати HTML: форматування тексту, графічні зображення, 

гіперпосилання. 

Теоретичні відомості 

Поняття тегів і атрибутів 
HTML - (англ. HyperText Markup Language — Мова розмітки гіпертексту) — стандартна 

мова розмітки веб-сторінок. 

На відміну від мов програмування, директиви HTML називаються не «командами», 

«процедурами» або «операторами», а мають власне найменування – «теги» (від англійської tag – 

«відмітка»).  

Загальний синтаксис тегів виглядає так: 

<ТЕГ> 

Усі об’єкти, які не знаходяться між символами «<» та «>», інтерпретатор «сприймає» як текст, 

відображуючи їх на екрані «як вони є».  

У HTML є ще одна значна особливість, що відрізняє його від інших мов програмування: 

практично усі теги даної мови (за виключенням деяких) – парні, тобто є «відкриваючий» і 

«закриваючий» теги.  

Синтаксис останнього:  

</ТЕГ> 

Все, що розташовано між «відкриваючим» і «закриваючим» тегом, опрацьовується 

інтерпретатором згідно з алгоритмом, який присвоєно даному конкретному тегу.  

В загальному вигляді рядок з  тегом виглядає так:  

<ТЕГ>Значення, що опрацьовується</ТЕГ> 

Використання даної властивості дозволяє застосовувати принцип вкладення одного тега в 

інший: 

<ТЕГ1> 
<ТЕГ2>Значення, що обробляється</ТЕГ2> 
</ТЕГ1> 

Таким чином, тег – це деяка команда HTML, за допомогою якої вказується 

інтерпретатору браузеру, яким чином потрібно опрацьовувати відповідне кожній 

конкретній директиві значення.  

Багато тегів HTML мають спеціальні ключові слова, які називаються атрибутами тега. Тег 

може мати атрибути, а може і не мати їх (наприклад, тег <HTML>).  

В загальному вигляді синтаксис запису тегу у сукупності з його атрибутами виглядає 

наступним чином: 

<ТЕГ ім’я-атрибуту-1=”значення” ім’я-атрибуту-2=”значення”... ім’я-атрибуту-n=”значення”> 
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Значення атрибуту можна не брати в лапки ””, але коли значення складається, наприклад, з 

двох слів, відокремлених пробілом, то це необхідно для того, щоб інтерпретатор «не подумав», 

що друге слово є іншим атрибутом.  

Наприклад можна записати: <BODY BGCOLOR=blue>, а от наступний запис є некоректним: 

<INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=Натисни мене>, оскільки слово „мене” інтерпретатор буде 

«намагатися розпізнати» як новий атрибут тегу <INPUT>.  

Якщо у значенні атрибуту необхідно використати лапки як символ, то у такому випадку 

доречним буде використати одинарні лапки: <INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”Натисни ‘знову’ 

мене”> або <INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=’Натисни “знову” мене’>. 

Згідно стандартів специфікації мови HTML дозволяється не брати значення у лапки в 

таких випадках: 

 Коли є тільки символи латинського алфавіту і відсутні інші символи. 

 Значення складається лише із цифр від 0 до 9. 

HTML є «не чуттєвим» до регістру: <HEAD> або <head> або <HeaD> - інтерпретуються 

однаково. 

Іноді при розробці сторінок виникає необхідність використовувати в тексті символи, що 

зарезервовані для означення елементів коду HTML. Наприклад, «<», «>» та ін.  

Іншими словами, необхідно, щоб вони у вікні браузера відображались «як вони є», тобто як 

текст, але інтерпретатор сприймає їх як частину команд.  

Для цього були введені так звані escape-послідовності, які передбачають заміну службових 

символів спеціальними командами.  

Дані послідовності починаються з символу „&” і закінчуються „ ; ”. 

Символ Значення Команда 

<  Символ «менше ніж»  &lt;  

>  Символ «більше ніж»  &gt;  

“  Прямі лапки  &quot;  

&  Амперсанд  &amp;  

©  Символ копірайта  &copy;  

®  Символ зареєстрованої торгової марки  &reg;  

   Нерозривний пробіл  &nbsp;  

 

Наприклад, в результаті такого запису: 

&quot;Кафедра iнформатики &copy;&quot; 

отримаємо: 

”Кафедра iнформатики ©” 
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При підготовці веб-сторінок слід також пам’ятати, що введене користувачем за допомогою 

клавіатури форматування тексту, що включає в себе пробіли, відступи табуляції та переведення 

рядків, «ігнорується» браузером при інтерпретації. 

Код HTML може містити коментарі: 

<!- - Це коментар. Все, що розміщено в ньому ігнорується браузером. - -> 

Структура HTML-документу 
HTML-документ складається з двох частин: голови документа та тіла документа, обмежених 

тегами <html> та </html>. 

Голова документу форматується тегами <head> та </head>.  

Тіло – тегами <body> та </body>.  

Розділ заголовку <head> може містити наступні основні елементи: теги <title>, <meta>, 

<base>. 

Між тегами <title> </title> розташовується текст, який відображається у рядку заголовка вікна 

веб-браузера. 

META-теги не відображаються на екрані, але містять корисні відомості про зміст документу: 

опис, ключові слова, що використовуються пошуковими системами. 

Існують два класи META-тегів.  

Синтаксис першого: 

<META NAME= ім’я елементу метаданих CONTENT= зміст даних > 

Наприклад, для зазначення ключових слів та термінів (перелік ключових слів – через „ , ”), які 

використовуються пошуковими машинами, слід розмістити на сторінці наступний запис: 

<META Name="keywords" CONTENT=" Ключові слова "> 

Для зазначення короткого опису сторінки: 

<META Name="description" CONTENT =" Опис сторінки "> 

Для зазначення імені автора сторінки та відомостей про нього: 

<META Name="autor" CONTENT ="П.І.П., E-Mail..."> 

Для зазначення авторських прав: 

<META Name="copyright" Content=" Фірма..."> 

Другий клас META-тегів, використовує атрибут HTTP-EQUIV: 

<META HTTP-EQUIV= ім’я елементу метаданих CONTENT= зміст даних > 

Ця директива використовується для надання web-сторінці деяких специфічних властивостей. 

Так, наприклад, для автоматичного визначення браузером кодування сторінки використовується 

такий запис: 

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; Charset=Windows-1251"> 

Якщо недосвідчений веб-майстер скопіює сторінку, в якій є наступний тег, то при 

завантаженні даної сторінки браузер автоматично буде переходити до зазначеної URL-адреси 

кожні N секунд (замість N необхідно поставити ціле число): 
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<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="N; url=http://адреса сторінки "> 

За допомогою тегу <BASE> задається базова адреса.  

Наприклад, якщо у заголовку на сторінці є запис: 

<BASE href="http://ii.npu.edu.ua/examples/”>, 

а в тілі сторінці (<BODY>) розміщене зображення:  

<IMG SRC="images/bar.gif"> 

Це призведе до формування наступної адреси зображення: 

http://ii.npu.edu.ua/examples/images/bar.gif 

Форматування тексту. 
Теги логічного форматування тексту. 

Тег Призначення 

<p></p>  Тег для форматування абзацу  

<br>  Примусовий перехід до наступного рядка у межах даного абзацу  

<hr>  
Додавання горизонтальної лінії у документ, що дозволяє виокремити певні 

змістовні частини тексту  

<div></div>  Тег для форматування розділів тексту  

Теги <p>, <hr>, <div> мають параметр align, що вказує на спосіб вирівнювання тексту. Цей 

параметр може приймати одне із значень:  

center – вирівнювання від центру; 

left – вирівнювання від лівого краю; 

right – вирівнювання від правого краю; 

justify –  вирівнювання за шириною. 

Тег <hr> має такі параметри: 

1) width за допомогою якого можна вказати довжину горизонтальної лінії або у пікселях, або 

у процентному відношенні стосовно розмірів вікна браузера:  

 width=”100” – довжина лінії 100 пікселів;  

 width=30% – довжина лінії 30% від розмірів вікна браузера. 

2) color використовується для встановлення кольору лінії. Колір може задаватися або 

відповідною константою, або шестизначним RGB-кодом у шістнадцятирічній формі подання чисел 

(перші дві позиції цього коду відповідають за інтенсивність червоного кольору (Red), наступні дві – 

за інтенсивність зеленого (Green), дві останні – за інтенсивність блакитного (Blue)).  

Приклади: 

 color=red – червоний колір;  

 color=#aabbcc – колір, заданий RGB-кодом. 

3) size за допомогою цього параметру визначається ширину лінії у пікселях. 

4) Наявність параметру noshade вказує на спосіб відображення лінії без тіні. Ім’я цього 

параметру одночасно є його значенням. 

Теги фізичного форматування тексту. 

Тег Призначення 

<b></b>  Напівжирне накреслення символів.  
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<i></i>  Зображення символів курсивом.  

<u></u>  Підкреслення тексту.  

<strike></strike>  Перекреслення тексту.  

<tt></tt>  Моноширний шрифт.  

<big></big>  Збільшення розміру даного шрифта.  

<small></small>  Зменшення розміру даного шрифта.  

<sub></sub>  Нижній індекс.  

<sup></sup>  Верхній індекс.  

<font></font>  Тег для налаштування розмірів та кольору шрифта.  

<hX>  Тег заголовків. Х змінюється у межах від 1 до 6.  

Синтаксис тегу <FONT>: 

<FONT FACE=Найменування шрифту SIZE=Розмір шрифту COLOR=Колір тексту>Текст</FONT> 

Шрифт: 

<FONT FACE=”Cotton, Impact, Arial”> 

Розмір:  

Атрибут SIZE вказує на розмір шрифту, яким слід виводити текст. Він може бути описаний як 

абсолютною, так і відносною величиною.  

Абсолютна величина – це значення від 1 до 6. Зазвичай базовий розмір шрифту браузера – 

це 3.  

Відносна величина, яка вказується як ціле число зі знаком „+” або „-” (наприклад, +2, -1) – це 

кількість одиниць, яку необхідно додати або відняти від розміру шрифту, що використовується 

браузером, або визначений тегом, в якому даний тег знаходиться: <FONT SIZE=”+1”>. 

Колір:  

<FONT COLOR=”#FFFF00”> або <FONT COLOR=”yellow”> 

Наприклад: <FONT FACE="Arial" SIZE=5 COLOR="#FF0000">Текст</FONT> 

 
Використання графічних зображень 

Щоб додати у HTML-документ графічне зображення використовується наступний тег: 

<img src=”ім’я_графічного_файлу”>  

 

Параметри тега <img>. 

Параметр Призначення 

alt=”текст”  
За допомогою цього параметру можна вказати замість графіки рядок 

”текст”, якщо у браузері вимкнена можливість відображення графіки.  

height, width  
Параметри, за допомогою яких задають відповідно висоту та ширину 

малюнка у пікселях.  

hspace, vspace  

Параметри, за допомогою яких визначають у пікселях ширину вільного 

простору, який розділяє графічне зображення і текст відповідно по 

горизонталі та вертикалі.  
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align  

Вирівнювання тексту відносно графіки. Можливі значення:  

left – за лівою межею,  

right – за правою межею,  

top – згори,  

bottom – знизу,  

middle – по середині.  

Гіперпосилання та закладки в HTML 
За допомогою гіперпосилання встановлюють зв’язок між певним елементом поточного 

документу HTML та іншою web-сторінкою або незалежним об’єктом – файлом чи зображенням.  

При «натисканні» кнопки миші на посилання за допомогою браузера робиться запит і 

виводиться інший документ (який знаходиться на даному чи іншому сервері).  

Як посилання може виступати не тільки частина тексту, а й графічний елемент.  

Посилання можна поділити на 4 категорії: 

Посилання на документи. 

Реалізувати посилання на іншу сторінку можна за допомогою тегу <a>.  

Синтаксис: 

<a href=”адреса” target=”параметр” title=”альтернативний текст”> текст посилання </a> 

Атрибут HREF вказує на адресу сторінки, з якою необхідно встановити зв’язок.  

Способи запису адреси такі: 

1. Адреса може бути представлена у вигляді повної (абсолютної) адреси.  

<a href=”http://npu.edu.ua/examples/index.html”>Приклади </a> 

Більшість посилань звичайно вказують на інші документи, що знаходяться на тому ж сервері, 

що і головна сторінка. Ці посилання містять відносні посилання на документи: 

2. Якщо сторінка (наприклад, “1.html”) знаходиться в одній директорії з поточною, в цьому 

випадку достатньо вказати її назву:  

<a href=”1.html”>Приклади </a> 

3. Якщо сторінка (наприклад, “2.html”) знаходиться в директорії (наприклад, details), яка в 

свою чергу знаходиться в одній директорії з поточною сторінкою, то має місце запис:  

<a href=” details/2.html”>Опис </a>  

4. Якщо сторінка (наприклад, “3.html”) знаходиться в директорії (наприклад, product), яка, в 

свою чергу, знаходиться в кореневій директорії того ж сайту, що і поточна сторінка (тобто, 

наприклад, http://npu.edu.ua/ /), то має місце запис: 

<a href=” /product/3.html”>Опис продукції </a> 

5. Якщо сторінка (наприклад, “4.html”) знаходиться у директорії (наприклад, product), яка в 

свою чергу знаходиться в тій же директорії того ж сайту, що і директорія поточної сторінки, то має 

місце запис:  

<a href=” ../product/4.html”>Опис продукції </a> 
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Атрибут TARGET містить директиви, які описують правила відкриття елементу у браузері.  

Параметр TARGET може приймати значення:  

“_blank” – посилання відкривається в новому вікні;  

“_self” – в цьому ж вікні.  

Якщо TARGET має інші значення (наприклад „examp”), то в такому разі задається 

найменування вікна, в якому необхідно відкрити посилання. Якщо вікно із зазначеним ім’ям існує, 

то сторінка завантажується в нього. Інакше створюється нове вікно браузера із зазначеним ім’ям, в 

якому відкривається сторінка. 

Атрибут TITLE необхідний для створення альтернативного тексту – підказки. 

Посилання на розділи. 

Іноді виникає необхідність розмістити на web-сторінці посилання не на інший документ, а на 

розташований в межах цієї ж сторінки розділ або ділянку тексту. При використанні подібного 

посилання за допомогою браузера перебудовується скролінг (прокручується вікно) таким чином, 

щоб необхідний розділ або фраза опинилися у межах клієнтської частини вікна.  

Процес створення посилання на розділ можна умовно поділити на два етапи:  

Перший полягає у підготовці „закладки” – спеціальної мітки з унікальним в межах даного 

документу ім’ям, що присвоюється „закладці” атрибутом NAME. Для цього у тій частині тексту, де 

необхідно розмістити мітку, застосовується команда: 

<a name=”ім’я закладки”>Ключове слово</a> 

Другий етап – створення власне посилання за допомогою команди: 

<a href=”#ім’я закладки”>Текст посилання</a> 

Необхідно пам’ятати, що для імені «закладки» краще використовувати латинські символи. 

Якщо необхідно розмістити посилання на розділ якогось іншого документу, необхідно перед ім’ям 

«закладки» вказати повну URL-адресу документу. 

Посилання на адресу електронної пошти. 

При роботі в Internet часто зустрічаються посилання, при використанні яких автоматично 

запускається встановлена на комп’ютері поштова програма, і на екрані формується вже готовий до 

відправки бланк електронного листа з заповненим адресним полем, а іноді і з заповненим полем 

„Тема листа” (Subject). Подібні посилання теж можна реалізувати за допомогою тегу <a>. Це 

здійснюється таким чином: 

<a href=”mailto: адреса електронної пошти?cc=адреса1, адреса2, ... , адресаn&subject=тема 

листа”>текст посилання</a> 

Наприклад: 

<a href=”mailto: admin@npu.edu.ua&subject=HTML”>Чекаю листів!</a> 

За допомогою директиви „mailto:” вказується основна адреса електронної пошти, куди слід 

відправляти автоматично створений лист. Мінімально необхідне значення атрибуту HREF це 

зазначення описаної директиви, після якої слід помістити адресу e-mail. За допомогою директиви 

“?cc=” можна визначити адреси електронної пошти користувачів, яким буде розіслано копію 

листа. Вони вказуються підряд через кому „ , ”. За допомогою функції “&subject=” можна вказувати 

тематику листа. 
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Посилання на файлові об’єкти. 

Посилання на деякий файловий об’єкт має на увазі організацію зв’язку документу HTML з 

будь-яким файлом, що зберігається на сервері, наприклад, архівом ZIP. При натисканні кнопки 

миші на таке посилання за допомогою браузера видається на екран допоміжне вікно у якому 

потрібно зазначити чи завантажувати файл для зберігання на локальний комп’ютер. Наприклад: 

<a href=”http://npu.edu.ua/book/metod/html_metod.ZIP”>Методичка з HTML</a> 

Іноді для організації зв’язку з файловим об’єктом у запису адреси посилання 

використовується префікс „file://”, але такий підхід застосовується, в основному, для посилань на 

файловий об’єкт, розташований на комп’ютері в межах локальної мережі: 

<a href=”file://C:\Doc\METODHTML\EXAMPLES\1\ch.zip”>Приклади</a> 

Якщо завантаження файлу планується здійснювати за протоколом FTP, слід використовувати 

префікс “ftp://”: 

<a href=”ftp://npu.edu.ua/metod/html_metod.ZIP”> Методичка по HTML</a> 

Використання графічних гіперпосилань. 

Графічне гіперпосилання створюється аналогічно до текстового, але замість рядка символів, 

використовується тег графічного зображення. 

Наприклад: 

<a href=”http://npu.edu.ua/book/metod/html_metod.zip”><img src=img/book.png></a>  

Створення карти чутливих областей. 

Для створення карти чутливих областей використовується конструкція тегів <map 

name=”map_name”>, </map>. Між цими тегами розташовуються теги для визначення чутливих 

областей.  

Загальний формат такого тега має наступний вигляд:  

<area shape=”shape” coords=”coords” href=”link”> 

де shape – параметр для встановлення форми «гарячої» області, можливі значення:  

 rect – прямокутник; 

 circ – коло; 

 poly – багатокутник. 

coords – координати областей: 

 для прямокутника – координати верхньої лівої та нижньої правої вершин прямокутника;  

 для кола – координати центра та довжина радіуса;  

 для багатокутника – пари координат його вершин. 

href – ім’я ресурса (HTML-сторінки), до якого необхідно перейти при виборі даної області. 

Загальні завдання 

1. Завантажити ПК «Денвер» або «Open Sever». 

2. У віртуальному вузлі: http://Прізвище.іi створити web-сайт із п’яти веб-сторінок або більше, 

тематику узгодити із викладачем. 
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Приклади веб-сайтів: 

Приклад №1 

Web-сайт «Наш інститут» може містити такі документи: 

1. Історія інституту; 

2. Структура інституту; 

3. Дисципліни, що вивчаються в інституті; 

4. Досягнення інституту; 

5. Адміністрація; 

6. Викладачі. 

 

Приклад №2 

Web-сайт «Навчальні курси» може містити такі документи: 

1.Історія створення; 

2. Дисципліни, що вивчаються; 

3. Правила навчання; 

4. Новини; 

5. Прайс-листи; 

6. Дані про викладачів. 

3. При створенні веб-сторінок використати більшість тегів та їх параметрів фізичного та логічного 

форматування. 

4. Для кожної веб-сторінки задати колір тексту та колір фону. 

5. Встановити значення полів для веб-сторінок. 

6. Створити логотип для сайту відповідно до обраної тематики та розмістити його на всіх 

сторінках сайту. 

7. На одній із сторінок (наприклад для другої сторінки) використати логотип у вигляді фонового 

малюнку. 

8. Додати до однієї сторінки (наприклад для третьої сторінки) зображення відповідно до обраної 

тематики. Виконуючи завдання, продемонструвати використання більшості параметрів для 

тегу <img>. 

9. Створити нову рекламну сторінку, яка повинна містити: 

 графічне зображення, на якому відображений перелік об’єктів (графічне меню), які будуть 

описані на цій сторінці відповідно до обраної тематики; 

 за кожним пунктом вище наведеного меню (об’єктом) закріпити внутрішнє посилання, за 

яким розкривається зміст пункту; 

 передбачити можливість повернення користувача на головну сторінку сайту та на початок 

сторінки; 

 забезпечити надсилання поштового повідомлення на e-mail сайту. 

10. Створити сторінку-меню, що забезпечувала б перехід на будь-який документ сайту. 

Передбачити можливість повернення з будь-якого документу сайту назад на сторінку-меню. 

11. Закрити вікно браузера та зупинити роботу веб-сервера. 

12. Оформити звіт до лабораторної роботи. 
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Контрольні запитання 

1. Яке призначення мови HTML? 

2. Що називається тегом, контейнером? 

3. Якою є структура HTML-документа? 

4. Яке призначення параметрів тегів? 

5. Які є теги, що використовуються для вказування способу розташування тексту на сторінці? 

Поясніть призначення цих тегів та їх параметрів. 

6. Які є теги фізичного форматування? 

7. Які є теги логічного форматування? 

8. Як записати коментар у HTML-документі? 

9. Як відобразити у HTML-документі символи: амперсанд, лапки, нерозривний пропуск? 

10. В чому полягає відмінність між файлами векторної і растрової графіки? 

11. Дайте характеристики основних форматів зберігання графічних даних, що використовуються на 

веб-сторінках. 

12. Які вимоги висуваються до розмірів графічних зображень? 

13. Де рекомендовано зберігати всі графічні зображення для веб-ресурсу? 

14. Для чого в тезі <img> використовується параметр alt? 

15. На що впливає примусове вказування розмірів малюнка? 

16. Чому значення атрибуту bgcolor повинне  якомога точніше відповідати кольору фонового 

зображення? 

17. Які дії треба виконати веб-майстру, щоб забезпечити перегляд веб-сторінки з графікою на 

комп’ютерах з вимкненим відображенням графіки?  

18. Що таке гіперпосилання? 

19. Які вбувають види гіперпосилань? 

20. Чим відрізняються відносні зовнішні гіперпосилання від внутрішніх? 

21. Які існують методи спрощення коду HTML-сторінки при використанні відносних гіперпосилань? 

22. Яка мета використання у веб-документі закладок? 

23. Охарактеризуйте поняття «карта чутливих зображень». Яке її призначення? 

24. Якої форми можуть набувати «чутливі» області? 

25. В яких одиницях вимірюються координати «карти чутливих зображень»? 

26. Коли доцільно використовувати «карти чутливих зображень»? 

27. Як, не використовуючи гіперпосилання, визначити закріплене за ним місце переходу? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. HTML: списки, таблиці, фрейми 

Тема: Використання HTML: списки, таблиці, фрейми. 

Мета: Навчитися використовувати HTML: списки, таблиці, фрейми. 

Теоретичні відомості 

Робота із списками 
У деяких випадках для кращої структуризації даних потрібно розташовувати ці дані у вигляді 

списків. Використання HTML має досить розвинуті можливості для створення трьох видів списків:  

 маркерованих, 

 нумерованих, 

 списків з поясненнями. 

Крім того можна створювати так звані вкладені списки, комбінуючи вище перераховані типи 

списків. 

Маркеровані списки 
Маркерований список обмежується тегами <ul> та </ul>. Кожен запис списку форматується за 

допомогою тега <li>. Тег <ul> має параметр type, за допомогою якого можна встановити форму 

маркера у записі списку. Цей параметр може набувати таких значень: 

 circle – маркер у вигляді кола;  

 disk – маркер у вигляді точки;  

 square – маркер у вигляді квадрата. 

Крім стандартних типів маркерів можна використовувати також маркери, які зберігаються у 

графічних файлах. 

Нумеровані списки 
Нумерований список обмежується тегами <ol> та </ol>. Для форматування окремих записів 

списку використовується, як і для маркерованих списків, тег <li>. Тег <ol> має такі параметри:  

type – спосіб нумерації; можливі значення параметра:  

А – великі латинські літери;  

а – маленькі латинські літери;  

І – великі римські цифри;  

і – маленькі римські цифри;  

1 – арабська нумерація. 

start – початковий номер у списку. 

Списки з поясненнями 
Список з поясненнями обмежується тегами <dl> та </dl>. Для відображення елемента списку 

використовується тег <dt>, а для пов’язаного з ним пояснення – тег <dd>. 

Наприклад: 

<dl> 
        <dt>Мікросхеми оперативної пам'яті 
                <dd>У оперативній пам'яті зберігаються дані <br> 
                         та програми, які опрацьовують ці дані 
        <dt>Мікросхема BIOS(Base Input Output System) 
                <dd>Відразу після вмикання комп'ютера BIOS тестує <br> 
                         зовнішні пристрої,під’єднані до комп'ютера, після чого<br> 
                         передає керування операційній сиситемі  
        <dt>Порти для під'єднання зовнішніх пристроїв 
                <dd>Монітора, клавіатури, миші, принтера і т.д. 
</dl> 
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Вкладені списки 
Якщо потрібно відобразити певну деталізацію записів списку, то виникає необхідність 

використовувати вкладені списки. 

Наприклад: 

◦ Хлібо-булочні вироби: 
     ▪ Хліб "Українсткий" 
     ▪ Хліб "Формовий" 
     ▪ Хліб "Селянський" 
     ▪ Батон формовий 
     ▪ Рогалик з маком 
     ▪ ... і багато іншого 
◦ Кондитерські вироби: 
     ▪ Торти 
     ▪ Торт "Київський" 
     ▪ Торт "Пражський" 
     ▪ Ф-ка ім. Карла Маркса 
     ▪ Печиво 
     ▪ Цукерки 
◦ Безалкогольні напої: 
     ▪ Води 
     ▪ Соки 
     ▪ Квас 

Використання таблиць 
У HTML-тексті таблиця розташовується між тегами <table> та </table>.  

Між цими тегами розташовуються теги для форматування рядків таблиці - <tr>, </tr>.  

У свою чергу між тегами <tr>, </tr> розташовуються теги для форматування комірок таблиці - 

<td>, </td>, та заголовків таблиці <th>, </th>.  

Тег заголовку відрізняється від тега комірки за двома ознаками:  

 заголовки автоматично центруються у комірці;  

 заголовки зображаються напівжирним шрифтом. 

Крім цих тегів існує тег <caption>, </caption> для відображення заголовків заголовку таблиці. 

Параметри спільні для тегів <table>, <tr>, <td>, <th> 

Параметри, специфічні для тега <table> 

Параметр Призначення та можливі значення 

Параметр Призначення та можливі значення 

align  
Вирівнювання даних по горизонталі. Можливі значення: left, right, 

center, justify (вирівнювання по лівій та правій межі одночасно)  

valign  
Вирівнювання даних по вертикалі. Можливі значення: top, middle, 

bottom, baseline (вирівнювання по базовій лінії тексту)  

bordercolor  Колір рамки об’єкту, що визначається тегом  

bgcolor  Колір фону  

width  
Ширина об’єкта у пікселах чи процентному співвідношенні. Не 

застосовується до тега <tr>  

height  
Висота об’єкта у пікселах чи процентному співвідношенні. Не 

застосовується до тега <tr>  
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background  Фоновий малюнок для таблиці  

clear  

Використовується для форматування тексту, розташованого після 

таблиці у тілі документа. Можливі значення: no – текст розташовується 

відразу після таблиці без будь-якого вирівнювання (по замовчанню); 

left – текст розташовується у першому рядку після таблиці і 

вирівнюється по лівій межі ; right - . . . і вирівнюється по правій межі.  

frame  

Вигляд зовнішньої рамки таблиці. Можливі значення: border – 

відображається уся рамка таблиці (по замовчанню); void – рамка не 

відображається; above – відображається лише верхня межа рамки; 

below - . . . нижня межа рамки; lhs - ... ліва межа рамки; rhs – . . . права 

межа рамки; hsides – відображається лише нижня та верхня межа 

рамки; vsides – відображається лише ліва та права межа рамки.  

rules  

Використовується для управління зовнішнім виглядом границь між 

комірками. Можливі значення: none – межі між комірками не 

відображаються; rows – відображаються лише межі між рядками; cols 

– відображаються лише межі між стовпчиками; all – відображаються 

усі межі (по замовчанню).  

 

Параметри, специфічні для тегів <td>, <th> 

Параметр Призначення 

background  Використання у якості фону графічного зображення  

colspan  Об’єднання кількох комірок по вертикалі  

rowspan  Об’єднання кількох комірок по горизонталі  

 

Форматування таблиці із складною структурою 

 Розробити на папері необхідну структуру таблиці.  

 Добудувати у таблиці обірвані лінії рядочків та стовпчиків. 

 Пронумерувати комірки отриманої таблиці зліва на право, починаючи з верхньої лівої комірки. 

 Відформатувати рядки та комірки таблиці, записавши у комірку її порядковий номер. 

 Починаючи з першої комірки, користуючись параметрами colspan чи rowspan, об’єднати 

комірки, видаляючи при цьому комірки, що підлягають об’єднанню, крім початкової, для якої 

використано параметри colspan чи rowspan. 

Використання фреймів. 
Фреймова структура HTML-документу 

Якщо на сайті має знаходитись досить велика кількість різноманітних даних, то є сенс 

розташувати їх по невеликим HTML-документах, щоб у випадку зміни чи доповнення у деякому 

місці сайту, виправлення були зведені до мінімуму.  

Фреймова структура сайту якраз і використовує принцип розбиття Web-сторінки на окремі 

прямокутні ділянки кожна з яких містить певний HTML-файл. У такому випадку головний HTML-

документ буде містити лише опис фреймової структури, а наповнення фреймів розташовується у 

інших файлах.  

При створенні сайту з фреймовою структурою у головному HTML-файлі не використовується 

тег <body>, замість нього використовується тег <frameset> і його тег-двійник </frameset>. Між 

цими тегами вставляються теги <frame>, які визначають вміст кожного фрейма. 
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<FRAMESET ROWS=”значення” COLS=”значення” FRAMEBORDER=”значення” 
FRAMESPACING=”значення”> 
<FRAME NAME=”ім’я” TARGET=”значення” SCROLLING=”yes, no або auto” SRC=”адреса” 
FRAMEBORDER=”значення” NORESIZE> 
<NOFRAMES><BODY>Текст, що відображається у браузері, який не підтримує 
фреймів</BODY></NOFRAMES > 
</FRAMESET > 

Параметри тега <frameset> 

Параметр Призначення та можливі значення 

cols  параметр, що визначає розміри стовпчиків фреймів  

rows  параметр, що визначає розміри рядків фреймів  

framerborder  
визначає наявність рамки, що обмежує фрейми; може приймати 

лише два значення  : 1 – є рамка, 0 – немає  

framespacing  вказує відстань між сусідніми фреймами у пікселах  

Примітка. 

Параметри cols та rows приймають значення або у пікселах або у процентному відношенні від 

розмірів вікна браузера. Крім того є можливість використання символа ’*’, який означає усе вільне 

місце вікна браузера, яке залишилося. 

Наприклад запис cols=”100,100,*” rows=”20%,*” означає що вікно браузера розбивається 

фреймами на три стовпчики і два рядочки, причому перші два стовпчики мають ширину по 100 

пікселів, під третій стовпчик відводиться усе вільне місце вікна браузера; під перший рядок 

відводиться 20 процентів висоти вікна, під другий – решта місця.  

Параметри тега <frame> 

Параметр Призначення та можливі значення 

src  вказує HTML-файл із вмістом даного фрейму  

noresize  
наявність цього параметру забороняє користувачу змінювати межі 

фрейма.  

framerborder  
визначає наявність рамки, що обмежує фрейм; може приймати лише 

два значення  : 1 – є рамка, 0 – немає  

marginheight  відступ по вертикалі від межі фрейма у пікселах  

marginwidth  відступ по горизонталі від межі фрейма у пікселах  

scrolling  

вказує чи потрібно створювати лінійки прокрутки для перегляду 

фмісту фрейма; можливі значення: yes – відображати у будь-якому 

випадку, no – не відображати взагалі, auto – відображати при потребі 

(по замовчанню)  

 

Якщо необхідно побудувати сторінки стандартним чином, а в деякому місці потрібна 

прокрутка і користувач не має бажання поділяти вікно, для цієї мети користуються простими 

конструкціями – фреймом «що плаває», представленим тегом <IFRAME>.  

Він дещо відрізняється від структури <FRAMESET> та <FRAME> і представляє собою дочірній 

елемент, який може знаходитись у будь-якому місці сторінки. Синтаксис аналогічний тегу 

<FRAME>. 

Загальні завдання 

1. Завантажити ПК «Денвер» або «Open Sever». 



109 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

2. У віртуальному вузлі: http://Прізвище.іi відповідно до обраної тематики додати до сторінок 

сайту списки (потрібно додати всі типи списків): 

 Маркірований список (використати маркер у вигляді кола, точки, квадрата, довільного 

малюнка). 

 Нумерований список (використати усі можливі способи нумерації). 

 Список з поясненням. 

 Вкладений список. 

3. Продемонструвати можливості позиціювання на сторінці тексту та графіки з використанням 

таблиць згідно тематики сайту. 

4. Створити довідникову сторінку (прайс, розклад, і т.д.) сайту відповідно до обраної тематики з 

використанням таблиць, застосувати об’єднання клітинок в рядку і в колонці. 

5. Для першого рядка таблиці довідникової сторінки задати фоновий колір рядка (відповідно до 

дизайну кольори обрати самостійно), а для наступних рядків вибрати і задати два інші фонові 

кольори. 

6. Відповідно до обраної тематики створити варіант сайту, в якому для відображення 

гіпертекстових сторінок використовується фреймова структура (обрати один із варіантів), що 

має вигляд: 

 

логотип 

 

меню 

 

основний 

зміст 

 

логотип 

 

меню 

 

основний 

зміст 
рекламні 

банери 
 

логотип 

 

меню 

 

основний 

зміст 

рекламні банери 
 

 

меню 

логотип 

 

основний 

зміст 
рекламні 

банери 

7. Передбачити використання більшості параметрів для тегів <frameset>, <frame>.  

8. На одній із сторінок передбачити використання «плаваючого» фрейму. 

9. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Які види списки можна використовувати в HTML? 

2. Які маркери можна використати в списках? 

3. Як у якості маркера використати будь-який малюнок? 

4. Які типи нумерації використовуються в нумерованих списках? 

5. Чи можна змінити початок нумерації та її порядок? 

6. Яке призначення списків пояснення? 

7. Яке призначення на веб-сторінці мають таблиці? 

8. Фоновий малюнок клітинки чи таблиці має пріоритет? 

9. Які параметри не застосовуються до тега <tr>? 

10. Чим відрізняються теги <td> та <th>? 

11. Наведіть алгоритм побудови складної таблиці засобами HTML? 

12. Яке призначення фреймів? 

13. Коли доцільно використовувати фреймову структуру? 

14. Яке призначення «плаваючого» фрейму. 

15. Якими способами можна задати ширину та висоту фрейма ? 

16. Як змінити товщину рамки, що розділяє фрейми? 

  



110 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11. HTML: каскадні таблиці стилів 

Тема: Використання HTML: каскадні таблиці стилів. 

Мета: Навчитися використовувати HTML: каскадні таблиці стилів. 

Теоретичні відомості 

Використання каскадних таблиць (CSS) 

Поняття про каскадні таблиці стилів 

Каскадні таблиці стилів – це мова, яка містить набір властивостей для визначення 
зовнішнього вигляду документу.  

Специфікація CSS (Cascading Style Sheets) визначає властивості і описову мову для 

встановлення зв’язку між цими властивостями та елементами у документі. 
Способи використання CSS у HTML-документах 

Існує три методи додавання таблиць стилів у документ:  

 внутрішні стилі – визначаються безпосередньо у тезі; 

 глобальні стилі – стиль визначається на початку документа; 

 зв’язані стилі – стиль описується у окремому файлі.  

Внутрішні стилі 

Внутрішній стиль визначається завдяки використанню параметра style для тега, якому 

потрібно надати певні параметри форматування.  
Загальний синтаксис цього параметра такий:  

style=”парметр1:значення1; параметр2:значення2; ” 

Таблиця глобальних стилів 
Таблиця глобального стилю розташовується у заголовку документа між тегами <style>, 

</style>. Розташування усіх стилів документа у одному місці спрощує зміну режиму відтворення 
документа.  

Тег style має необов’язковий, але бажаний для використання параметр type=«text/css». Цей 

параметр визначає тип стилів і може приймати лише вказане значення «text/css». 

У глобальній таблиці стилів, стилі окремих тегів форматуються завдяки використанню 

наступної конструкції:  

селектор {параметр1:значення1; параметр2:значення2;} 

Тут «селектор» – назва тега, для якого вказуються певні параметри відображення. 

Таблиця зв’язаних стилів 
Таблиця зв’язаних стилів знаходиться у зовнішньому файлі. Перевага використання таблиць 

зв’язаних стилів полягає у тому, що усі стилі можуть бути описані у одному файлі, який 

використовуватиметься кількома сторінками. 
Для визначення таблиці зв’язаних стилів у заголовку документа використовується тег <link>: 

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”file.css”> 

Параметр rel визначає, що зв’язаний файл є таблицею стилів; параметр href є вказівником на 
зовнішній файл, що містить таблицю стилів. 

Параметри стильового форматування 

Існує досить великий набір параметрів однакових для більшості HTML-тегів. В основному це 
параметри для форматування символів тексту. Разом з тим існують специфічні параметри 

призначені для форматування списків, таблиць, графіки.  
Параметри стильового форматування, спільні для усіх тегів, які підтримують 

форматування символів тексту 
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Параметр Призначення та можливі значення 

color  Колір символів.  

background  Колір фону.  

background-image  
Використання у якості фону графічного зображення. Значення параметра 

записується у вигляді url(file.gif).  

font-style  
Стиль зображення символів. Можливі значення: normal - звичайний 

текст, italic - курсив.  

font-weight  
Товщина символів тексту. Можливі значення: normal, bold або числові 

значення з кроком 100, починаючи від 100 і закінчуючи 900.  

text-align  Вирівнюваня тексту по горизонталі. Можливі значення: center,left,right.  

vertical-align  
Вирівнюваня тексту по вертикалі. Можливі значення: top - згори, middle – 
по середині, bottom – знизу.  

text-transform  

Зображення усіх символів тексту у верхньому регістрі (значення 

uppercase) або у нижньому (значення lowercase). Значення none відмінює 

використання параметра.  

text-decoration  
Можливі значення: overline– верхнє підкреслення, underline– нижнє 
підкреслення, line-through– закреслений текст.  

 

Параметри, специфічні для форматування списків 

Параметр Призначення та можливі значення 

list-style-type  

Тип маркера списку. Для нумерованого списку можливі значення: lowwer-
roman – маленькі римські цифри, upper-roman – великі римські цифри, 

lowwer-alpha – маленькі латинські літери, upper-alpha – великі латинські 

літери. Для маркеровоного списку можливі значення: disc, circle, square.  

list-style-image  
Використання у якості маркера для маркерованого списку графічного 

зображення. Значення параметру вказується увигляді url (file.gif).  

 

Параметри для форматування рамок таблиць та рамок графічних зображень 

Параметр Призначення та можливі значення 

border-width  
Товщина рамки. Можливі значення: thin - вузька, thick– широка medium – 

середня або значення у пікселах.  

border-color  Колір усієї рамки.  

border-style  

Стиль рамки. Можливі значення: solid – суцільна лінія; ridge – 

двокольорова лінія, кольори подібної тональності; inset – лінія, 
”вдавлена” всередину; outset – лінія, ”продавлена” назовні.  

 

Використання класів CSS 

У більшості випадків на Web-сторінках відображається, як текст так і графіка, таблиці чи 
списки. Причому текст у таблицях, списках та написах біля малюнків може бути відформатований 

однаковим чином. Аналогічно може виникнути потреба однаковим чином відформатувати лінії 
рамок, що обмежують таблиці та малюнки. Для розв’язання цього питання у CSS реалізовано два 

стандартні підходи.  

Перший підхід полягає в тому, що при описуванні стилів, можна перерахувати через кому 
теги, яким потрібно надати однакові значення параметрів стилю: 

h1, table, ul {color: green; font-style: italic;} 



112 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

Другий спосіб передбачає використання класів. Клас може бути описаний у глобальній та 
зв’язаній таблицях стилів. Синтаксис опису такий: 

.ClassName {параметр1: значення1; параметр2: значення2;} 

Тут ClassName – довільне ім’я, яке користувач бажає надати класу. 

Щоб використати класс для певного тега, потрібно застосувати параметр class, якому 

присвоїти значення необхідного класу, наприклад class=ClassName (без крапки). 
Пріоритети стилів 

Найвищий пріоритет має таблиця внутрішніх стилів. Якщо таблиця зв’язаних стилів 

під’єднується у заголовку документа після таблиці глобальних стилів, то вона має вищий пріоритет 
(у іншому випадку ситуація змінюється на протилежну). 

Разом з цим діє правило поєднання стилів. Тобто стилі, описані у різних таблицях для одного 

і того ж тега, доповнюють один одного.  
Наприклад у зв’язаній таблиці стилів для тега <p> вказано параметр text-align:right, а у 

глобальній таблиці для цього ж тега вказано параметр color:red. Таким чином веб-браузер буде 

відображати текст між тегами <p>, </p> вирівняним за правою межею і червоним кольором.  

Загальні завдання 

1. Завантажити ПК «Денвер» або «Open Sever». 

2. У віртуальному вузлі: http://Прізвище.іi cтворити впроваджену CSS, яка б містила значення 

таких властивостей: 

 колір фону, колір символів; 

 пріоритетність використання шрифтів; 

 розмір та колір заголовків 1-го рівня; 

 відображення курсивом заголовків 2-го рівня; 

 вид маркерів у списках; 

 відображення певним кольором гіперпосилань та зміну кольору гіперпосилання при 

наведенні на нього вказівника миші. 

3. Створити зв’язану CSS, яка б містила значення таких властивостей: 

 значення полів; 

 відступи від зображень. 

Передбачити у цій таблиці стилів для значень полів використання селектору class. 

4. Використати на одній із сторінок сайту вбудований у тег <h2> стиль. 

5. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Що називають таблицею стилів? 

2. Як записується правило CSS? 

3. Назвіть способи зв’язування CSS із документом. 

4. За яким пріоритетом використовуються CSS у документі? 

5. Яке призначення селектору class? 

6. Наведіть приклади використання параметру id. 

7. У яких випадках потрібно використовувати контейнер <span>? 

8. Які властивості у CSS використовуються для визначення вигляду шрифта? 

9. Які властивості у CSS використовуються для роботи з кольором? 

10. Які властивості у CSS використовуються для встановлення значень полів? 

11. Назвіть властивості, що використовуються у CSS для форматування списків. 

12. Назвіть властивості, що використовуються у CSS для форматування границь.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12. Використання PHP 

Тема: Використання PHP. 

Мета: Навчитися використовувати PHP. 

Теоретичні відомості 

Інтерпретатор мови PHP 

Початком використання інтерпретатора мови PHP можна вважати 1994 рік, коли Rasmus 

Lerdorf вирішив розширити можливості своєї домашньої сторінки інструментом для 

відслідковування читачів його резюме. Новий інструмент отримав назву Personal Home Page Tools. 

Версія включала простий набір команд. До середини 1995 року з’явилась друга версія 

інтерпретатора мови PHP. Хоча назва залишилася така сама, ця технологія могла 

використовуватись для роботи потужних web-серверів, а не тільки домашніх сторінок. Замість 

розробки складних cgi-програм мовою Perl використання інтерпретатора мови PHP дозволяє 

поміщати прості скрипт-програми безпосередньо в HTML-файл. Це підвищує загальну 

продуктивність web-сторінок, уникаючи запуску на сервері інтерпретатора Perl-а. Вбудована 

підтримка баз даних робить тривіальною розробку web-сторінок з доступом до баз даних. 

СУБД MySQL 
MySQL – компактний багатопоточний сервер баз даних, що характеризується високою 

швидкодією, надійністю і легкістю  використання. MySQL розроблено компанією TcX для 

внутрішніх потреб, пов’язаних з опрацюванням великих баз даних. 

СУБД MySQL зручно використовувати для малих і середніх додатків. Вихідний код сервера 

компілюється на багатьох платформах. MySQL-сервер є безкоштовним для некомерційного 

використання. 

MySQL має такі можливості: 

 підтримується необмежена кількість користувачів, які можуть одночасно працювати з базою; 

 кількість рядків в таблицях може досягати 50 млн.; 

 швидке виконання команд;  

 проста та ефективна система безпеки. 

Зазначимо, що для досягнення максимальної швидкості опрацювання запитів розробники 

вимушені були відмовитись від реалізації деяких вимог щодо реалізації реляційних СУБД. 

Зокрема, в MySQL відсутні: 

 підтримка вкладених запитів типу SELECT * FROM table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2); 

 не реалізована підтримка транзакцій, пропонується використовувати LOCK/UNLOCK TABLE (така 

можливість з’явилась у версії 3.23);  

 відсутня підтримка зовнішніх ключів (foreigen key). 

Перелічені обмеження не є визначальними при створенні веб-додатків, що в поєднанні з 

невисокою вартістю дозволило серверу набути великої популярності. 

Налаштування інтерпретатора мови PHP та СУБД MySQL 

Робота з інтерпретатором мови PHP та СУБД MySQL потребує наявності веб-сервера. Вибір 

конкретного програмного забезпечення веб-сервера залежить від операційної системи 

комп’ютера, на якому планується його використання. Для операційних систем сімейства Windows 

рекомендується використовувати веб-сервера Apache та Internet Information Server (IIS). Сучасні 

Linux системи після інсталяції в більшості випадків вже налагоджені для роботи з веб-сервером 

Apache, інтерпретатором мови PHP і СУБД MySQL.  

Останні версії інтерпретатора мови PHP та СУБД MySQL можна завантажити відповідно з 

сайтів www.php.net та www.mysql.com. 
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В процесі роботи з інтерпретатором мови PHP і базами даних MySQL особливо корисним 

буде інструмент PHPMyAdmin для візуального створення і редагування баз даних MySQL. Його 

можна завантажити з сайту http://www.htmlwizard.net/phpMyAdmin. 

Крім того бажано завантажити з сайта www.php.net довідник з програмування мовою PHP. 

Приклади SQL-запитів до баз даних MYSQL 
Створення нової бази даних MySQL реалізується за допомогою SQL-вказівки CREATE 

DATABASE.  

Приклад: 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `base` DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_bin 

Створення нової таблиці реалізується за допомогою SQL-вказівки CREATE TABLE. Наприклад, 

таблиця books для книжного магазину буде мати 5 полів: ISBN, автор, назва, ціна і кількість 

екземплярів. 

Приклад: 

CREATE TABLE books (ISBN CHAR(13) NOT NULL, PRIMARY KEY (ISBN) author VARCHAR(30), title 
VARCHAR(60), price FLOAT(5,2), quantity TINYINT UNSIGNED); 

Щоб уникнути повідомлення про помилку, якщо таблиця уже є створеною необхідно змінити 

перший рядок, додавши фразу "IF NOT EXISTS". 

Приклад: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS books ... 

Додавання даних в таблицю реалізується за допомогою SQL-вказівки INSERT. 

Приклад: 

INSERT INTO books ( ISBN, author, title, price, quantity ) VALUES ('5-8459-0184-7', 'Зандстра 
Мэт', 'Освой самостоятельно PHP4 за 24 часа', '129', '5'); 

Для отримання даних з таблиці служить оператор SELECT. За допомогою цього оператора 

вибираються дані із бази даних, які відповідають заданому критерію пошуку. 

Приклад:  

SELECT * FROM books; 

Символ * означає, що необхідно переглянути всі поля. 

Для отримання доступу тільки до певного поля слід вказати його ім'я в інструкції SELECT. 

Приклад: 

SELECT author, title, price FROM books; 

Щоб отримати доступ до підмножини рядків в таблиці, потрібно вказати критерій вибору, 

який встановлюється за допомогою конструкції WHERE. Наприклад, щоб вибрати книги які 

коштують менше ніж 200 грошових одиниць, потрібно зробити такий запит:  

SELECT * FROM books WHERE price < 200 AND title LIKE '%PHP%' AND quantity != 0; 

де, % - відповідає будь-якій кількості символів, навіть нульових, 

_ - відповідає рівно одному символу. 
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Для того, щоб рядки, які відповідають поставленому запиту, відображалися у певному 

порядку, використовується конструкція ORDER BY.  

Приклад: 

SELECT * FROM books ORDER BY price; 

За замовчуванням порядок сортування відбувається за зростанням. Змінити порядок 

сортування на зворотній можна за допомогою ключового слова DESC:  

Приклад: 

SELECT * FROM books ORDER BY price DESC; 

Сортувати можно і по декільком стовпцям. Замість назв стовпців можна використовувати їх 

порядкові номера:  

Приклад: 

SELECT * FROM books ORDER BY 4, 2, 3; 

Для зміни раніш записаних в таблицю значень потрібно використати команду UPDATE. 

Наприклад, ціну всіх книг потрібно збільшити на 10%. 

Приклад: 

UPDATE books SET price = price * 1.1; 

Конструкція WHERE обмеже роботу команди UPDATE визначеними рядками.  

Приклад:  

UPDATE books SET price = price * 1.05 WHERE price <= 250; 

Для вилучення рядків (записів) із бази даних використовується оператор DELETE. Непотрібні 

рядки вказуються за допомогою конструкції WHERE. 

Приклад: 

DELETE FROM books WHERE quantity = 0; 

Приклади PHP-скриптів для опрацювання баз даних MySQL 

Приклад 1. Додавання записів в таблицю. 

<html><head> 
<title>Додавання записів в таблицю </ title > 
</head> 
<body> 
<?php 
$db = "base"; 
$link = mysql_pconnect ('localhost', 'root', ''); 
if ( ! $ link ) 
die ( "Неможливо підключитися до БД MySQL " ); 
mysql_select_db ($db) or die ("Неможливо відкрити $ db "); 
$ query = "INSERT INTO books VALUES ('966-7393-80-1', 'Аллен Вайк', 'PHP. Справочник', '213', 
'4')"; 
mysql_query ( $query ); 
mysql_close ( $link ); 
?> 
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</body></html> 

Приклад 2. HTML-форма додавання нових книг. 

<html><head> 
<title>HTML-форма додавання нових книг</title> 
</head> 
<body> 
<form action="insert_book.php" method="post"> 
<table> 
<tr><td>ISBN<td><input name=isbn maxlength=13 size=13> 
<tr><td> Автор <td><input name=author maxlength=30 size=30> 
<tr><td> Назва <td><input name=title maxlength=60 size=30> 
<tr><td> Ціна <td><input name=price maxlength=7 size=7> 
<tr><td> Кількість <td><input name=quantity maxlength=3 size=3> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=" Додати "> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

Приклад 3. Програма додавання нових книг (файл insert_book.php для прикладу 2). 

<html><head> 
<title>Програма додавання нових книг (файл insert_book.php)</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
if (!$isbn || !$author || !$title || !$price || !$quantity) 
die ("Не всі дані введено.<br> 
Будь-ласка, поверніться назад і повторіть введення"); 
$isbn = trim ( $isbn );  
$author = trim ( $author );  
$title = trim ( $title ) ;  
$isbn = addslashes ( $isbn );  
$author = addslashes ( $author );  
$title = addslashes ( $title ) ;  
$db = "base"; 
$link = mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); 
if ( !$link ) die ("Неможливо підключитися до БД MySQL"); 
mysql_select_db ( $db ) or die ("Неможливо відкрити $db"); 
$query = "INSERT INTO books VALUES ('".$isbn."', '".$author."', '".$title."', '".$price."', 
'".$quantity."')"; 
$result = mysql_query ( $query ); 
if ($result) echo "Книга додана до бази даних."; 
mysql_close ( $link ); 
?> 
</body></html> 
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Приклад 4. HTML-форма пошуку книг. 

<html><head> 
<title>HTML-форма пошуку книг</title> 
</head> 
<body> 
<form action="search_book.php" method="post"> 
Шукаємо за:<br>  
<select name="searchtype" size=3> 
<option value="author" selected>Автором 
<option value="title">Назвою 
<option value="isbn">ISBN  
</select> <br> 
Що шукаємо:<br> <input name="searchterm"> <br> 
<input type=submit value="Пошук"> 
</form> 
</body></html> 

 

Приклад 5. Програма пошуку книг (файл search_book.php для прикладу 4). 

<html><head> 
<title>Програма пошуку книг (файл search_book.php)</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
trim ( $searchterm ); 
if (!$searchterm) 
die ("Не всі дані введено.<br> Будь-ласка, поверніться назад і повторіть введення"); 
$searchterm = addslashes ($searchterm); 
$link = mysql_pconnect ('localhost', 'root', ''); 
if ( !$link ) die ("Неможливо підключитися до БД MySQL"); 
$db = "base"; 
mysql_select_db ( $db ) or die ("Неможливо відкрити $db"); 
$query = "SELECT * FROM books WHERE " .$searchtype." like '%".$searchterm."%'"; 
$result = mysql_query ( $query ); 
$n = mysql_num_rows ( $result ); 
for ( $i=0; $i<$n; $i++ ) 
{ 
$row = mysql_fetch_array($result); 
echo "<p><b>".($i+1).". $row[title]</b><br>"; 
echo "Автор: $row[author]<br>"; 
echo "ISBN: $row[ISBN]<br>"; 
echo "Ціна: $row[price]<br>"; 
echo "Кількість: $row[quantity]</p>"; 
} 
if ( $n == 0 ) echo "Нічого не можемо запропонувати. Вибачте"; 
mysql_close ( $link ); 
?> 
</body></html> 
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Загальні завдання 

1. Завантажити ПК «Денвер» або «Open Sever». 

2. Відповідно до варіанту індивідуального завдання (за списком у викладача) потрібно: 

 визначити класи об’єктів предметної області, дані  які будуть зберігатися у БД; 

 створити інфологічну модель; 

 нормалізувати реляційну базу та перейти до дата логічної моделі. 

3. Реалізувати БД в СУБД MySQL використовуючи веб-інтерфейс для роботи із сервером MySQL 

phpMyAdmin. 

4. Написати скрипти на PHP для внесення даних до БД, виведення даних на екран та для пошуку 

даних в БД (див. приклади в теоретичних відомостях). 

5. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Індивідуальні завдання 

№ Створити БД для: 

1 телефонного довідника; 

2 розкладу уроків в школі; 

3 комп'ютерної техніки; 

4 фільмотеки; 

5 архіву фотографій; 

6 розкладу руху залізничного транспорту; 

7 довідника з радіотехніки; 

8 розкладу руху автобусів; 

9 програми передач для телебачення; 

10 аудіотеки; 

11 кафедри; 

12 інституту. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке мова РНР? 

2. Яка структура документа створеного мовою РНР? 

3. Що таке реляційні бази даних? 

4. Що таке бази даних MySQL? 

5. Які особливості мови SQL? 

6. Як виконати запит до БД MySQL засобами мови PHP? 

 

Приклад виконання завдання №2 

БД для бібліотеки. 
1. В БД бібліотеки необхідно відобразити наступні дані: 

 назва; 

 ПІБ автора (авторів); 

 назва видавництва; 

 місто видання; 

 рік видання; 

 кількість сторінок; 

 анотація. 
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Очевидно основною сутністю бібліотеки є «книга», для якої всі перераховані властивості 

стануть атрибутами. Отже сутність book включає в себе атрибути title («Назва»), author («Автор»), 

publisher («Видавництво»), city («Місто»), year («Рік видання»), page («Кількість сторінок») і 

annotation («Анотацію»). 

2. При описі інфологічної моделі необхідно особливо звернути увагу, чи наявні атрибути, що 

змогли б повністю ідентифікувати конкретний екземпляр сутності, як наприклад, паспорт у 

громадянина країни. У нашому випадку атрибути такої властивості не мають тому вводимо 

додатковий id («Ідентифікатор»). 

book 

id 

title 

author 

publisher 

city 

year 

page 

annotation 

3. За приведеною вище моделі вже можна створити БД і вносити до неї дані, проте спосіб 

зберігання і можливості швидкого та коректного пошуку в ній буде недосконалий. Наведемо 

приклади. По-перше – не всі атрибути є атомарними. В нашому випадку атрибут author 

викликає сумнів через можливість наявності колективу авторів. Технічно звичайно можна 

зберегти сукупність ПІБ авторів у одній символьній стрічці як атомарне значення, але пошук 

книг в яких автор був єдиним автором і співавтором в колективі буде значно ускладнений. По-

друге – наявні атрибути котрі за своєю природою можуть мати значення, що повторюються для 

різних екземплярів даної сутності. Наприклад, publisher і city. Значення атрибута видавництва і 

міста явно будуть повторюватись і необхідності зберігати одні і ті ж самі дані в різних 

екземплярах немає, це лише збільшує розмір БД і збільшує ймовірність наявності помилок. 

Для того щоб нормалізувати реляційну базу необхідно атрибути, що не є атомарними, та такі, в 

яких значення повторюються, виокремити в окремі сутності (Рис. 41). 

 

Рис. 41 

При чому поява сутності book_author необхідна для реалізації зв’язку типу N:N, що 

заборонений в реляційних СУБД. Такий зв’язок замінюють на два зв’язки типу 1:N. В нашому 

випадку зв’язок типу N:N проявляється в тому, що кожен автор може надрукувати N книг і в той же 

час кожна книга може мати N авторів. 
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Перехід до дата логічної моделі на прикладі таблиці book. 

Структура таблиці book. 

Назва 

стовпця 

Тип даних Додаткові умови 

id SMALLINT UNSIGNED 

(двухбайтний цілочисловий, без 

знака) 

PRIMARY KEY первинний ключ таблиці, 

AUTO_INCREMENT – автоматичне збільшення 

значення засобами СУБД 

title VARCHAR (100) символьна 

строка довжиною 100 символів 

NOT NULL Невизначені дані заборонені 

year YEAR NOT NULL Невизначені дані заборонені 

page SMALLINT UNSIGNED NOT NULL Невизначені дані заборонені 

annotation TEXT (65535 символів) NOT NULL Невизначені дані заборонені 

publisher SMALLINT UNSIGNED publisher(FOREIGN KEY (publisher) REFERENCES 

publisher (id)) Зовнішній ключ таблиці publisher, 

значення якого співвідносяться з значеннями 

стовпчика id таблиці publisher NOT NULL 

Невизначені дані заборонені 

4. Реалізація БД в СУБД MySQL. 

CREATE DATABASE library DEFAULT CHARACTER SET utf8; 
USE library; 
 
CREATE TABLE author (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name 
VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE KEY) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE city (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50) 
NOT NULL UNIQUE KEY) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE publisher (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name 
VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE KEY, city SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, FOREIGN KEY (city) 
REFERENCES city (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE book (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) 
NOT NULL, year YEAR NOT NULL, page SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, annotation TEXT NOT 
NULL, publisher SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, FOREIGN KEY (publisher) REFERENCES publisher 
(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, UNIQUE KEY (title, year, page)) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE book_author (book SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, author SMALLINT UNSIGNED 
NOT NULL, FOREIGN KEY (book) REFERENCES book (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
FOREIGN KEY (author) REFERENCES author (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, UNIQUE 
KEY (book, author)) ENGINE = InnoDB; 

5. PHP - скрипт для внесення даних до БД через html-форму: 

<?php 
$connection = @mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die ("Could not 
connect:"); 
mysql_select_db("library", $connection); 
$author = $_POST["author"]; 
$title = $_POST["title"]; 



121 
Комп’ютерні мережі та Інтернет 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Інститут інформатики. Кафедра комп’ютерної інженерії 

$publisher = $_POST["publisher"]; 
$city = $_POST["city"]; 
$year = $_POST["year"]; 
$page_qty = $_POST["page_qty"]; 
$annotation = $_POST["annotation"]; 
$len_author = strlen ($author); 
$len_title = strlen ($title); 
if($len_author > 0 & $len_title > 0) 
{ 
$query = "INSERT IGNORE INTO author (id, name) VALUES (NULL,'$author')"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO city (id, name) VALUES (NULL,'$city')"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO publisher (id,name,city) VALUES (NULL,'$publisher',(SELECT id FROM 
city WHERE name = '$city'))"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO book (id, title, year, page_qty, annotation, publisher) VALUES 
(NULL,'$title','$year','$page_qty','$annotation',(SELECT id FROM publisher WHERE name = 
'$publisher'))"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO book_author (book, author) VALUES ((SELECT id FROM  book 
WHERE title = '$title'),(SELECT id FROM author WHERE name = '$author'))"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
} 
echo 'Дані про книгу "'.$title.'" автора "'.$author.'" успішно добавлена до БД<br>'; 
?> 
 

6. Багатотабличний запит на вибірку даних з пошуком: 

SELECT 
book.title AS 'Назва книги', author.name AS 'Імя автора', publisher.name AS 'Видавництво', 
city.name AS 'Місто' 
FROM book, book_author, author, publisher, city 
WHERE 
-- Умова обєднання таблиці 
book.publisher = publisher.id AND book_author.book = book.id AND book_author.author = author.id 
AND publisher.city = city.id 
-- Умова пошуку потрібної книги 
AND 
book.title LIKE '%Шевченко Т.Г.%';__ 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13. Робота з поштовими серверами, групами новин та 

розсиланнями 

Тема: Робота з поштовими серверами, групами новин та розсиланнями. 

Мета: Навчитися використовувати поштові сервери, групи новин та розсилання. 

Теоретичні відомості 

Електронна пошта (E-mail) 
Електронна пошта (E-mail) протягом тривалого часу залишається найпоширенішим і 

дешевим видом мережевих послуг. Принцип роботи з електронною поштою дуже схожий на 

роботу зі звичайною кореспонденцією. При реєстрації в мережі кожен користувач одержує 

«поштову скриньку» або самостійно створює свою на так званому поштовому сервері (це схоже 

на замовлення абонентської скриньки в поштовому відділенні). У дійсності поштова скринька є 

просто підкаталог на диску вузлового комп'ютера мережі (поштового сервера), і користувач має 

право працювати з файлами на цьому сервері. Поштовий сервер (mail server) – це програма, за 

допомогою якої створюється електронне поштове відділення, використовуючи яке  можна 

реєструвати електронні поштові скриньки і працювати з ними. 

Переглядати свою кореспонденцію з електронної скриньки можна безпосередньо як з 

поштового сервера, на якому її зареєстровано, так і за допомогою спеціальної програми 

поштового клієнта (наприклад, такої як Outlook Express). 

Поштовий клієнт – програма, встановлена на комп'ютері користувача і призначена для 

відправлення й одержання e-mail з поштового сервера (електронного поштового відділення). 

Поштові клієнти входять до складу веб-браузерів Netscape Communicator і Internet Explorer. Але 

існує безліч інших поштових клієнтів. Наприклад, Outlook Express, TheBat!, Pronto, Eudora та ін... 

При виборі поштового клієнта слід звертати увагу на  такі параметри: 

 зручність інтерфейсу; 

 наявність адресної книги; 

 можливість кодувати і декодувати вкладені файли; 

 можливість перевіряти орфографію та ін. 

У випадку роботи з поштовим клієнтом користувач створює листи і «відправляє» їх в папку 

для вихідних повідомлень. Після цього необхідно з'єднатись з «поштовим відділенням», що може 

розташовуватись на комп'ютері провайдера послуг мережі Інтернет або на поштовому сервері, і 

обмінятись поштою: переслати підготовлені листи й отримати кореспонденцію, що прийшла на 

адресу користувача. Остання після одержання розміщується в папці для вхідної пошти, 

розташованої на комп'ютері користувача. 

Пересилання листів з електронного поштового відділення через мережу Інтернет 

здійснюються без участі відправника. Відправлений лист попадає до поштового відділення 

адресата. В свою чергу, для отримання цієї кореспонденції одержувач повинен під’єднатися до 

свого електронного поштового відділення (поштового сервера). Так, зокрема, здійснюється 

пересилання файлів за допомогою протоколу UUCP (Unix-to-Unix CoPy). Тривалий час це був 

єдиний протокол пошти. В даний час використовуються протоколи SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol – протокол передавання простих повідомлень) і POP3 (Post Office Protocol – поштовий 

протокол), що є стандартними протоколами мережі Інтернет, побудованими на базі протоколу 

TCP/IP. 

Для обміну листами використовується особлива система адресації. Адреса електронної 

пошти записується за допомогою букв латинського алфавіту і цифр, причому формат адреси 

завжди той самий: 
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<ім'я користувача>@<доменне ім'я> 

де <ім'я користувача> – ім'я (логін), на яке зареєстровано поштову скриньку; <доменне ім'я> 

– ім'я поштового сервера, знак @ вказує на те, що це адреса електронної пошти. 

Кожна електронна поштова адреса є унікальною. Прикладами e-mail є адреси: 

babushka@derevnia.com.ua 
admin@education.ru 
ivanov@ukr.net 

Отже, для того, щоб одержувати і відправляти електронні повідомлення, потрібно мати: 

 доступ до мережі Інтернет; 

 доступ до електронної пошти через мережу Інтернет; 

 програмне забезпечення для роботи з e-mail (не обов’язково). 

Існує три способи роботи з поштою: off-line, on-line і disconnected. У першому випадку (off-

line) поштовий клієнт «зчитує» пошту із сервера, зберігаючи її на локальному комп'ютері. Далі 

можна переглядати пошту, вилучати чи групувати листи локально, при цьому немає необхідності в 

зв'язку із сервером. В другому випадку (on-line) пошта зберігається на поштовому сервері (в 

електронному поштовому відділенні) і всі операції з нею виконуються безпосередньо на ньому ж. 

У випадку disconnected пошта залишається на сервері, але при цьому на комп'ютері користувача 

створюється резервна копія, з якою і відбувається робота клієнта. Для способів online і disconnected 

існують спеціальні алгоритми синхронізації, що важливо, якщо користувач використовує кілька 

комп'ютерів для роботи зі своєю поштою. 

Для offline доступу цілком придатний протокол POP3, однак, для двох інших методів, які 

зручніші при роботі з кількома комп'ютерами, логічніше використовувати протокол IMAP 

(Interactive Mail Access Protocol). 

Поштові сервери 
Якщо користувач працює з мережею Інтернет, користуючись послугами деякого провайдера, 

то часто провайдер при під’єднанні до глобальної мережі надає користувачеві послуги 

електронної пошти, тобто створює для нього поштову скриньку на своєму поштовому сервері. 

Після цього користувач може працювати з електронними повідомленнями у своїй скриньці. 

Іноді користувачеві потрібно самому створювати електронні поштові скриньки (наприклад, 

при можливості доступу до мережі Інтернет тільки з комп’ютерних клубів). Для цього призначені 

спеціальні поштові сервери, які надають послуги користування електронною поштою як на 

платній, так і на безоплатній основі. 

На сьогодні за допомогою більшості поштових серверів надаються не тільки послуги 

електронної пошти, а й забезпечуються багато інших сервісів, тобто вони поступово 

перетворюються на портали. Портал – це сайт (сукупність сайтів), за допомогою якого 

забезпечуються основні потреби користувачів шляхом реалізації різноманітних послуг, до яких 

можна віднести забезпечення даними, бізнес-новинами, можливістю спілкування, а також 

надання інструментарію, необхідного користувачеві для розміщення в рамках порталу своїх даних, 

відомостей. 

Коротко охарактеризуємо деякі з безкоштовних поштових серверів мережі Інтернет. 

UkrNet (http://www.ukr.net) 
Великою популярністю серед українських безкоштовних поштових серверів користується 

сервер UkrNet. Об’єм поштової скриньки, що надається при реєстрації на сервері UkrNet, складає 

близька 2 Гб з можливістю збільшення. Поштова адреса має вигляд: 

mailto:dieh@tcc-online.com
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<ім’я користувача>@ukr.net 

Зареєструвавши поштову скриньку на UkrNet, користувач може працювати з стандартними 

папками (Вхідні, Чернетки, Відправлені), створювати контакти в адресній книзі і користуватись 

різними послугами поштового сервера. Серед них зміна персональних даних, налаштування 

інтерфейсу, автоматичне опрацювання кореспонденції за допомогою фільтрів, функція 

переадресації вхідних повідомлень, налаштування автовідповідача, надання послуг протоколів 

SMTP і POP3 для можливості роботи з поштовим клієнтом та ін. 

I.UA (http://mail.i.ua) 
Останнім часом цей поштовий сервер набув широкої популярності серед користувачів. 

Поштовий сервер має 3 доменних імені, тому адреса може мати вигляд: 

<ім’я користувача>@i.ua 
<ім’я користувача>@ua.fm 
<ім’я користувача>@3g.ua 

До інших послуг, які надаються за допомогою сервера, відносяться безкоштовні послуги POP-

протоколу (послуги протоколу SMTP платні), захист кореспонденції від вірусів і спаму, можливість 

створення правил сортування для листів, наявність автовідповідача, функцій переадресації пошти 

та збирання пошти з інших скриньок та ін. 

Серед інших безкоштовних поштових серверів також можна виокремити Gala.Net, bigmir.net 

(українські поштові сервери), Mail.ru, Rambler.ru Yandex.ru, Hotmail, Yahoo!, Gmail (іноземні 

поштові сервери) та ін. 

Програма-поштовий клієнт MS Office Outlook 
Працювати з електронною поштовою скринькою не завжди зручно безпосередньо на 

поштовому сервері. У випадку, коли користувач не має постійного з’єднання з мережею Інтернет, 

на це потрібно витрачати додаткові кошти, оскільки робота з поштовим сервером відбувається в 

режимі on-line (тобто постійно). 

Якщо користувач не має такої можливості і працює з мережею Інтернет на тимчасовій основі 

(віддалене з’єднання з глобальною мережею), то корисними в такому випадку будуть програми-

поштові клієнти такі, як MS Office Outlook, TheBat!, Pronto, Eudora та ін. Головна перевага їх 

використання при тимчасовому з’єднанні з мережею Інтернет полягає в тому, що при 

налагодженні відповідних параметрів вони «забирають» пошту з поштового сервера, після чого 

можна працювати з листами в режимі off-line (тобто без під’єднання до мережі Інтернет). 

Програма-поштовий клієнт MS Office Outlook входить до MS Office. Перед початком роботи з 

MS Office Outlook треба створити обліковий запис для поштової скриньки на поштовому сервері. 

За його допомогою забезпечується зв’язок поштового клієнта з поштовим сервером. Вигляд 

головного вікна MS Office Outlook подано на Рис. 42.  

Серед інших послуг поштового клієнта MS Office Outlook можна виокремити: 

 задання правил роботи з повідомленнями (в т.ч. блокування повідомлень); 

 створення облікового запису для груп новин; 

 створення посвідчень для можливості використання поштового клієнта кількома 

користувачами в індивідуальних сеансах роботи; 

 встановлення параметрів на сповіщення про причитання листа адресатом; 

 створення підпису, який додається до кінця кожного листа та ін. 
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Рис. 42. Головне вікно MS Office Outlook. 

Групи новин UseNet (телеконференції) 
Групи новин (телеконференції) – це служба мережі Інтернет, яка працює приблизно так 

само, як і електронна пошта, але одержувані листи доступні для загального огляду. Для зручності 

дискусій утворюються різні групи, учасники яких посилають і приймають повідомлення за певною 

тематикою. 

Телеконференції є найбільш економним і поширеним засобом мережі Інтернет для 

спілкування фахівців у конкретній галузі або просто зацікавлених людей. 

У групах новин (newsgroups) можна переглянути перелік надходжень і обрати статтю, яка 

зацікавила користувача. Телеконференції можна створювати в локальній мережі певної 

організації. В них, як правило, відображається спрямованість установи: в академічних мережах 

підтримуються наукові конференції і дошки оголошень з даними для академічних кіл, в 

комерційних мережах надаються дані, якими цікавляться бізнесмени тощо. 

В мережі Інтернет існує кілька десятків тисяч конференцій. Кожна з них має свою назву. В 

тематиці такої великої кількості телеконференцій можна орієнтуватися тільки на основі 

загальноприйнятих правил укладання їх назв. Назви груп новин мають ієрархічну структуру і 

складаються з кількох слів, відокремлених крапками. Перша частина назви будь-якої 

телеконференції – ім'я ієрархії (категорії верхнього рівня), в яку об'єднується велика кількість 

телеконференцій і часто є кілька підрозділів. Наприклад, у всесвітній системі телеконференцій 

Usenet існують такі ієрархії: 
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 соmр (питання, пов'язані з комп'ютерами і програмуванням); 

 news (проблеми організації, роботи і розвитку самої системи телеконференцій); 

 rес (відпочинок, захоплення); 

 sci (наука); 

 soc (соціальні питання); 

 talk (обговорення дискусійних питань);, 

 misc (теми, яких немає у названих вище категоріях). 

Usenet (USEr NETwork) – розподілена у масштабах мережі Інтернет дошка оголошень, що 

використовується як основа груп новин. 

Мережа UseNet була розроблена для використання на комп'ютерах, що функціонують під 

управлінням операційної системи Unix. В таких комп'ютерах відбувається обмін пакетами листів, 

що містять мережеві новини, використовуючи поштовий протокол UUCP передавання сигналів 

звичайними телефонними каналами. Однак в останні роки в усе більшій кількості комп'ютерів у 

мережі UseNet використовуються постійні швидкодіючі з'єднання мережі Інтернет і обмін 

повідомленнями за допомогою протоколу NNTP (Network News Transfer Protocol) – протокол 

передавання мережевих новин. 

Найбільшою системою російськомовних телеконференцій є система relcom, яка об'єднує 

телеконференції, створені насамперед у мережі Relcom і поширені в інших мережах. Українська 

частина телеконференцій починається з позначення ukr. 

Після назви системи (comp, relcom тощо) послідовно перелічуються назви підрозділів, в яких 

зведені телеконференції конкретнішого змісту. Наприклад, телеконференція 

relcom.commerce.food присвячена обговоренню комерційних пропозицій з харчових продуктів, 

тобто належить до конференцій мережі Relcom комерційного напряму. У більшості випадків за 

назвою конференції можна зрозуміти, які питання в ній обговорюються. Наприклад, для багатьох 

користувачів комп’ютера зрозуміло, що у телеконференції relcom.comp.os.windows розглядаються 

питання щодо операційних систем MS Windows. 

Системи оплати за користування системою телеконференцій різні. Наприклад, News-сервери 

багатьох вузлів науково-освітніх мереж надають відомості і послуги безкоштовно, але доступні 

тільки для клієнтів таких вузлів. Іншими словами, існують обмеження на IP-адреси комп'ютерів, з 

яких звертаються до News-серверів із запитами. Отримання публікацій деяких телеконференцій 

абонентами мережі потребує оплати, яка залежить від того: 

 безкоштовні чи ні дані, що надаються; 

 з якого саме News-серверу отримуються дані; 

 який трафік (повний інформаційний потік) у мережі. 

Перелік телеконференцій, що підтримуються конкретним сервером, визначається 

адміністратором сервера і залежить від його ресурсів, від того, до якої мережі належить вузол, від 

кількості зацікавлених у певній телеконференції користувачів вузла. 

Більшість серверів телеконференцій, що належать великим вузлам українських мереж, 

підтримує основні телеконференції всесвітньої системи Usenet, а також російськомовні 

телеконференції системи relcom. На вузлі мережі, який містить News-сервер, можна влаштувати і 

власні телеконференції з тематикою, цікавою для користувачів цього вузла. Поширеними є і 

регіональні групи новин, що підтримуються на вузлах місцевих провайдерів мережі Інтернет, з 

обговоренням проблем, цікавих для абонентів міста або регіону. Наприклад, в телеконференції 

ukr.commerce.money українськими користувачами мережі Інтернет обговорюються різноманітні 

фінансові питання. 
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Українські користувачі мережі Інтернет мають доступ до багатьох російськомовних 

телеконференцій, насамперед системи relcom, телеконференції якої підтримуються на вузлах 

мережі Relcom і на серверах інших національних і закордонних мереж. Вона містить кілька 

підрозділів, найбільш ємні з них – підрозділи commerce і соmр. 

У телеконференціях relcom.commerce.* розміщені комерційні оголошення, пропозиції 

товарів і послуг, оголошення про надання роботи та її пошук тощо. Щоб отримати повні назви 

телеконференцій, замість символу *, який позначає шаблон назви підрозділу, тут можна записати: 

 food – харчові продукти; 

 audio-video – аудіо-, відео-, кіноапаратура; 

 construction – будівельні матеріали; 

 consume – одяг, взуття, косметика; 

 medicine – ліки, медичні послуги і техніка; 

 publishing – торгівля книжками, поліграфічні та видавничі послуги; 

 transport – транспортні засоби; 

 money – кредити, депозити, валюта; 

 stocks – фондовий ринок; 

 jobs – працевлаштування, вакансії; 

 tour – туризм, відпочинок. 

Система relcom.соmр.* містить кілька десятків телеконференцій, у яких обговорюються 

питання розвитку комп'ютерних технологій: 

 os.os2 – операційна система OS/2; 

 os.windows – операційна система MS Windows; 

 virus – комп'ютерні віруси і засоби боротьби з ними; 

 security – комп'ютерна безпека і захист даних. 

Крім того, в системі relcom є й інші цікаві конференції: relcom.education (освіта), 

relcom.games (комп'ютерні ігри), relcom.humor (анекдоти), relcom.music (музика), relcom.politics 

(політика). Для користувачів-новачків мережі існує конференція relcom.newusers. Власні тестові 

електронні повідомлення початківці можуть надсилати до телеконференції relcom.test, не 

перешкоджаючи іншим користувачам. 

Існує кілька російськомовних міжмережевих телеконференцій мереж Relcom і FIDOnet 

(остання характеризується як мережа професійних програмістів). Вони мають назви relcom.fido.* і 

охоплюють широке коло тем – від фахових мережевих питань (relcom.fido.ru.networks) до магії 

(relcom.fido.su.magic). 

У деяких телеконференціях дискусії проводяться під наглядом кваліфікованого фахівця – 

модератора (людина, що взяла на себе обов’язки координатора групи новин). У них користувач 

не може вільно розташувати свою публікацію. Спочатку повідомлення надсилаються модератору, 

який переглядає кожне повідомлення і вирішує, чи доцільно його публікувати. Наприклад, у 

межах системи relcom Асоціацією науково-освітніх організацій RELARN підтримується 

телеконференція relcom.relarn.science, що модерується (наукові публікації і дискусії). 

В Україні поширена ієрархія телеконференцій elvisti.info, в якій надаються дані з різних 

галузей. Ці телеконференції підтримуються News-сервером відомого українського Інтернет-

провайдера ElVisti і мають швидше характер каналу повідомлень, ніж обговорень проблем. 

Робота системи телеконференцій підтримується за допомогою спеціального програмного 

забезпечення News-серверів, що призначені для: 

 надання користувачам даних про наявність телеконференцій і про можливості перегляду їх 

змісту, отримання обраних у них статей; 
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 приймання від користувачів нових статей й повідомлень, що надійшли у відповідь на надіслані 

раніше, і розташовування їх у відповідних телеконференціях; 

 підтримка обміну даними з іншими серверами телеконференцій з метою отримання і 

передавання нових публікацій, тобто ретрансляцію телеконференцій між вузлами. 

Оскільки для роботи з телеконференціями використовується протокол NNTP з сімейства 

протоколів TCP/IP, то сервери телеконференцій іноді ще називають NNTP-серверами. Також 

існують спеціальні програми для перегляду груп новин – NNTP-клієнти (або Newsreader). На 

сьогодні їх є велика кількість. Наприклад, для ОС Windows це програма MS Outlook Express. За 

допомогою NNTP-клієнта користувач в може: 

 переглянути перелік телеконференцій, які підтримуються NNTP-сервером; 

 передплатити деякі з груп новин; 

 отримати обрані статті; 

 переглянути їх і зберегти на диску свого комп'ютера; 

 відповісти на публікацію; 

 надіслати нову статтю до певної телеконференції. 

Часто великими організаціями організовуються свої телеконференції, які доступні тільки в 

локальній мережі установ. Для цього потрібно встановити локальний сервер новин. Принципи 

роботи з локальними групами новин подібні до принципів роботи з телеконференціями 

глобальних мереж. 

Списки розсилань (Mail lists) 
Під списком розсилання розуміють послугу, за допомогою якої розсилають повідомлення 

деякій групі передплатників (на зразок звичайної преси на пошті). 

Списки розсилання (mail lists) – найбільш зручний спосіб регулярного одержання нових 

повідомлень на тему, що цікавить. На розсилання можна підписатися практично на будь-якому 

досить великому й цікавому сайті – і новини сайту будуть приходити електронною поштою, з 

різним ступенем регулярності. Цей сервіс надається тільки через протокол електронної пошти. 

Існують спеціальні сервери розсилань. Серед них можна виокремити сервери Subscribe.ru і 

Mail.ru. 

Розсилання можуть бути публічними і закритими. Закриті розсилання – це інструмент 

спільної роботи, звичайно вони створюються і використовуються в межах якоїсь компанії. Для 

публічних розсилань, як правило, визначені правила передплати і відмови від них. 

Існують сайти, на яких пропонується відповідний веб-сервіс – на таких сайтах будь-хто може 

створити власне розсилання. Звичайно розсилання на цих сайтах не використовуються для 

групового спілкування, а лише в режимі віщання. 

Списки розсилання існують у формі передплати: користувач робить замовлення 

електронною поштою на матеріали на обрану тему і отримує всю кореспонденцію, що її 

стосується. 

Великою популярністю на сьогодні користується сервер розсилань Subscribe.ru. На ньому 

існують матеріали багатьох різних тематик, на які можна підписатись. Через Subscribe.ru 

надаються, як правило, безкоштовні послуги, але серед розсилань зустрічаються і платні, про що 

відповідно повідомляється перед підпискою (Рис. 43). 

Для підписки на розсилання на сервері Subscribe.ru потрібно спочатку зареєструватись на 

ньому. Ця процедура носить стандартний характер: необхідно вказати дані про свою електронну 

поштову скриньку і заповнити анкету передплатника. Після цього на поштову скриньку 

передплатника буде висланий лист, отримання якого необхідно підтвердити протягом певного 
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часу (так на Subscribe.ru реалізовано функцію захисту від автоматичних реєстрацій). Далі можна 

заходити на сервер, вибирати потрібні теми і підписуватись на них. 

 

Рис. 43. Головна сторінка сервера розсилань Subscribe.ru. 

Підписана кореспонденція буде приходити на електронну скриньку на поштовому сервері 

(або у випадку роботи з поштовим клієнтом безпосередньо на комп’ютер користувача) з 

періодичністю, вказаною при підписці на розсилання. 

На головній сторінці сайту Subscribe.ru (Рис. 43) можна побачити тематики розсилань. До них 

належать економіка, бізнес, галузі економіки, комп’ютери, ПЗ, Інтернет, новини, освіта, робота, 

наука, техніка, погода тощо. 

В списки розсилань не допускається втручання користувачів. Тому не слід плутати списки 

розсилань з групами новин. Скоріш за все розсилання нагадують електронні газети. 

Загальні завдання 

1. Зайти на сайт сервера ukr.net (http://www.ukr.net) та створити поштову скриньку. 

2. Занести до адресної книги не менше 5 контактів. 

3. Надіслати з створеної поштової скриньки лист на електронну адресу викладача з вкладеним 

файлом MS Wordpad, що містить дані про створені контакти. 

4. Завантажити поштову програму MS Office Outlook (або іншу поштову програму). 
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5. Створити обліковий запис для поштової скриньки створеної на сайті http://www.ukr.net (дані 

про налаштування поштової програми див. в розділі Допомога поштової скриньки на сайті 

http://www.ukr.net). 

6. Створити контакти для студентів вашої групи. 

7. Створити групи контактів Студенти та Викладачі.  

8. Створити і відправити кілька повідомлень для групи контактів, для окремих контактів. 

9. Розглянути види поточних представлень повідомлень в MS Office Outlook. 

10. Використовуючи програму для Usenet-конференцій налаштувати під’єднання до сервера новин  

(news.univ.kiev.ua або інший) для поштової скриньки зареєстрованої на ukr.net. 

11. Вибрати 5 груп новин, підписатись на них. 

12. Відмовитись від однієї телеконференції (новин). 

13. Завантажити сайт розсилань (наприклад http://www.subscribe.ru). 

14. Зареєструватися на сайті розсилань. 

15. Підписатись на 5 розсилань. 

16. Отримати листи з розсиланнями. 

17. Відписатись від одного з розсилань. 

18. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Що таке поштовий сервер? 

2. Які існують поштові сервери? 

3. Для чого призначені протоколи POP3 та SMTP? 

4. Адреса електронної пошти/ 

5. Що таке адресна книга, контакти? 

6. Для чого створюються групи контактів? 

7. Створення та відправлення листа. Приєднання файлів. 

8. Правила етикету при використанні електронної пошти. 

9. Що таке посвідчення? 

10. Що таке телеконференції? 

11. Які групи телеконференцій існують? 

12. Що таке розсилання? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14. Додаткові послуги глобальної мережі Інтернет. Провайдери 

Тема: Додаткові послуги глобальної мережі Інтернет. Провайдери. 

Мета: Ознайомитися з додатковими послугами мережі Інтернет та способами під’єднання до 

цієї мережі. 

Теоретичні відомості 

Додаткові послуги глобальної мережі Інтернет 
Служба FTP мережі Інтернет 

FTP (File Transfer Protocol) – це протокол передавання файлів, один із перших сервісів мережі 

Інтернет. Служба FTP дає можливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з 

будь-яким комп'ютером мережі.  

Такі файли найчастіше зберігаються в FTP-вузлах. Для звернення до FTP-вузла в адресному 

рядку браузера необхідно набрати URL-адресу вузла з використанням протоколу ftp://, за яким 

іде DNS-ім'я комп’ютера (або його ІР-адреса), а також шлях до каталогу, який містить необхідні 

файли (якщо цей шлях відомо). Наприклад: ftp://ftp.linux.kiev.ua (Рис. 44): 

 

Рис. 44. Вхід на FTP-сервер 

Як правило для отримання доступу до ресурсів необхідно зареєструватися на сервері. Однак 

на деяких FTP-серверах передбачено також анонімний доступ, при якому можна тільки 

переглядати каталоги і завантажувати файли. Тип доступу до даних визначає власник сервера. Як 

«гостьові» ім'я і пароль часто використовуються імена anonymous, ftp, а також адреси електронної 

пошти. 

При роботі з програмою Internet Explorer й анонімному доступі після виконання пошуку за 

URL-адресою можна за допомогою файлового менеджера відкрити вміст каталогу сервера. Далі 

можна змінювати каталоги сервера, переглядати вміст файлів, завантажувати їх із сервера або 

відсилати свій файл на сервер, якщо це дозволено (Рис. 45). 

Для перегляду вмісту файлу досить встановити курсор мишки на його піктограмі та двічі 

клацнути лівою кнопкою мишки. Після перегляду файл можна зберегти, скориставшись послугою 
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Файл → Зберегти як.... Без перегляду файл завантажують, користуючись послугою Файл → 

Копіювати в папку... або відповідною послугою з контекстного меню. 

 

Рис. 45. Вміст FTP-сервера 

Зазначимо, що використання спеціальних програм для роботи за FTP-протоколом 

(наприклад, CuteFTP) надає більше можливостей, ніж використання браузерів. 

Значну частину FTP-архівів складає безкоштовне (freeware) і умовно-безкоштовне (shareware) 

програмне забезпечення для різних типів комп'ютерів і операційних систем, технічна 

документація, архіви періодичних видань тощо. 

В українському сегменті мережі Інтернет також існує багато FTP-серверів. На них 

накопичується вітчизняні дані і розташовується велика кількість файлів, скопійованих із 

закордонних, насамперед американських, серверів. Таке "віддзеркалювання" даних необхідне 

для зменшення трафіку в глобальній мережі. 

Деякі FTP-сервери створюються в локальних мережах установ для внутрішніх потреб, хоча до 

окремих розділів може існувати і анонімний доступ ззовні. 

FTP-сервіс можна використовувати для комерційного поширення програмних продуктів, баз 

даних, моделей, рекламних презентацій, великих за обсягом документів (книг) тощо. До появи і 

швидкого розвитку служби World Wide Web загальнодоступні файлові архіви FTP-серверів були 

основним засобом накопичення і поширення різних даних серед користувачів глобальної мережі. 

Останнім часом, внаслідок інтенсивного розвитку служби WWW мережі Інтернет, 

відбувається поглинання сервісу FTP сервісом WWW. 

Служба Telnet мережі Інтернет 
Сервіс Telnet (віддалений доступ) дає можливість абоненту працювати на будь-якому 

комп’ютері мережі Інтернет як на власному. Наприклад, використовується доступ до віддаленого 

сервера бази даних. Раніше цим сервісом також користувались для складних математичних 

розрахунків на віддалених супер-ЕОМ. Нині у зв'язку зі швидким збільшенням обчислювальних 
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потужностей комп’ютерів така потреба виникає все рідше, але служби Telnet у мережі Інтернет 

продовжують існувати. Часто протоколи Telnet застосовують для дистанційного управління 

технічними об'єктами, наприклад, телескопами, відеокамерами, промисловими роботами. 

Прикладом програми, за допомогою якої реалізується доступ до Telnet-сервісу, може бути Net 

Term. 

Працюючи на віддаленому комп’ютері за допомогою служби Telnet, можна завантажувати 

будь-які наявні в ньому програми-клієнти. Використання Telnet також надає можливість 

передавання файлів, але протокол FTP більш ефективний в цьому випадку і менше завантажує 

процесор. 

Система обміну миттєвими повідомленнями 
Миттєві повідомлення або система обміну миттєвими повідомленнями (англ. Instant 

messenging, скорочено IM) — телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями 

між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило 

через Інтернет).  

Зазвичай і від початку, це були невеликі текстові повідомлення. Але з розвитком у систему 

були додані й інші функції, такі як передавання файлів, зображень, звукових сигналів та 

повідомлень, відео, а також здійснюватись спільні дії, такі як спільне малювання або ігри.  

Для користування цим видом комунікації необхідна клієнтська програма. Клієнтську 

програму системи миттєвих повідомлень часто називають Інтернет пейджером або 

месенджером. 

Обмін повідомленнями може бути або між двома або між кількома співрозмовниками 

(конференція, чат).  

Кожна система миттєвого обміну повідомленнями повинна мати такі складові:  

 Система ідентифікації (адресації) клієнтів. 

 Система обліку стану клієнтів (хто є підключений, а хто ні). 

 Система доставки повідомлень (зазвичай передається повідомлення через комп’ютерні 

мережу, але може наприклад безпосередньо до іншого користувача на тому самому 

комп’ютері). 

Основними службами, що підтримують роботу IM є: 

 ICQ 

 Windows Live Messenger та MSN Messenger 

 AOL Instant Messenger 

 Yahoo! Messenger 

 XMPP-клієнти  

 Skype 

 QIP 

 Miranda IM 

 IRC 

 Spicebird  

 Mail.Ru Агент  

Провайдери 
Способи під’єднання до мережі Інтернет 

Для під'єднання комп'ютера до глобальної мережі Інтернет необхідно: 

 фізично під’єднати комп'ютер до одного з вузлів мережі; 

 мати постійну або тимчасову IP-адресу; 
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 встановити і налагодити потрібне програмне забезпечення – (програми-клієнти тих сервісів, 

послугами яких потрібно буде користуватись). 

 вибрати провайдера, за допомогою якого буде здійснюватись під’єднання до мережі Інтернет. 

Доступ користувачам до мережі Інтернет надають спеціальні організації (юридичні особи), 

що називаються провайдерами. 

Провайдер має постійно ввімкнений сервер, сполучений з іншими вузлами каналами з 

відповідними пропускними характеристиками і засоби для одночасного під’єднання багатьох 

користувачів (багатоканальний телефон, багатопортова плата і т. ін.). Провайдери надають подібні 

послуги на договірній основі, найчастіше орієнтуючись на час роботи користувача або обсяг даних, 

які пересилаються мережею. При укладанні договору провайдер повідомляє клієнтові всі 

атрибути, необхідні для під’єднання та налагодження з'єднання (ідентифікатори – login, паролі, 

номери телефонів тощо). 

Найвідомішими провайдерами в Україні зараз є: ПАО «Укртелеком», ГК «Киевстар», ГК 

«Воля», ГК «Триолан», ЧАО «Датагруп» та інші. Залежно від масштабу і рівня провайдера, його 

спеціалізації та інших факторів набори і кошторис (а також якість) послуг різних компаній можуть 

відрізнятися. 

Існує 2 найпоширеніших способи під’єднання до мережі Інтернет: 

 прямий доступ через виділений (спеціальний) канал зв'язку; 

 доступ за викликом з використанням модему і комутованої телефонної мережі. 

Виділений доступ 
Постійний доступ (з’єднання) через виділений канал (виділену лінію) до глобальної 

мережі Інтернет характеризується під’єднанням комп’ютера або локальної мережі 24 години на 

добу. Цей тип під’єднання досить дорогий. Може реалізовуватись за допомогою таких технологій: 

 з використанням телефонної мережі (однак, сигнали в них передаються не в аналоговому 

вигляді, як на лінії звичайних телефонних проводів, а в цифровому. Такі лінії називаються ISDN-

лініями); 

 з прокладанням власних комунікацій; 

 з використанням радіохвиль; 

 за допомогою супутникового зв’язку; 

 за допомогою модемного зв’язку (Dial-Up). 

Цифрові лінії зв’язку 
ISDN-лінії (Integrated Services Digital Network – цифрова мережа інтегрального 

обслуговування) – сучасні цифрові лінії зв’язку. Використання цих ліній дозволяє передавати 

цифровий сигнал з одного комп’ютера на інший без яких-небудь перетворень зі швидкістю 

більше, ніж 112,5 Кбіт/с. При під'єднанні до вузла провайдера через виділену ISDN-лінію модем не 

потрібний, але в цьому випадку необхідною є наявність спеціального ISDN-адаптера, який би 

зв'язував комп'ютер з таким периферійним каналом зв'язку. На жаль, радіус дії стандартних 

абонентських ліній ISDN досить малий – всього лише 1 км. Ще одним стримуючим фактором на 

шляху впровадження ISDN є висока вартість станційного та абонентського устаткування. 

На сьогодні існує ціле сімейство технологій xDSL (Digital Subscriber Line). До них відносяться 

такі технології: 

 HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) – високошвидкісна цифрова абонентська лінія. 

Швидкість передавання даних через такі лінії в обох напрямках не перевищує 2 Мбіт/с, 

дальність зв’язку біля 4,5 км; 

 SDSL (Single line  Digital Subscriber Line) – високошвидкісна цифрова лінія через одну фізичну 

пару. Швидкість передавання даних до 2,3 Мбіт/с, максимальна дальність зв’язку 3 км; 
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 ADSL (Asymmetric data rate Digital Subscriber Line) – асиметрична високошвидкісна абонентська 

лінія. Швидкість передавання даних у бік абонента – до 8 Мбіт/с, у бік мережі – до 1 Мбіт/с, 

дальність зв’язку до 5,5 км. 

Безпровідні під’єднання 
Для віддалених районів, сільської місцевості прокладання мідних проводів потребує значних 

затрат. Тому в цьому випадку доцільно використовувати безпровідні технології зв’язку. 

Стандарт ІЕЕЕ 802.11b (RadioEthernet) описує організацію безпровідного зв’язку в такому 

режимі, в якому абоненти мають рівноправний доступ до загального каналу. В мережі 

RadioEthernet використовуються частоти 2,4-2,4835 ГГц, що забезпечує стабільний зв’язок із 

швидкістю до 11 Мбіт/с. Безпровідний доступ отримав назву Wi-fi (від англ. Wireless Fidelity). 

Донедавна існував тільки варіант стандарту 802.11b. На теперішній час створено інші стандарти, 

завдяки яким швидкість обміну в безпровідникових мережах сягнула 300 Мбіт/с. 

Завдяки розповсюдженню безпровідних мереж у великих містах з’явилось багато публічних 

точок доступу (хот-спотів). Хот-споти – це точки, в радіусі дій яких можна під’єднатись до 

безпровідної комп’ютерної мережі, враховуючи наявність на комп’ютері або ноутбуці відповідного 

безпровідного мережевого адаптера. В ідеальному випадку використання безпровідних точок 

дозволяє під’єднуватись з відстані 300-400 м. В реальній ситуації відстань обмежена потужністю 

антени і стінами, які екранують сигнал. 

Іншим способом безпровідникового під’єднання є супутниковий Інтернет, який 

характеризується 2-ма основними схемами роботи: 

 симетрична; 

 асиметрична. 

У випадку симетричного під’єднання клієнт здійснює передавання запиту на отримання і 

приймання даних через супутник. Але такий спосіб доступу є надзвичайно дорогим, як в частині 

клієнтського устаткування, так і у вартості обслуговування, і застосовується, в основному, у тих 

випадках, коли його використання є або єдино можливим, або більш дешевшим, порівняно з 

використанням провідників або радіоканалів (наприклад, у важкодоступних районах з 

нерозвиненою інфраструктурою зв’язку). 

В разі асиметричного під’єднання із супутника здійснюється лише приймання даних, в той 

час як передавання запитів здійснюється через наземні канали зв’язку, через існуючого 

провайдера мережі Інтернет, наприклад, використовуючи модем. 

Віддалений доступ 
Віддалений доступ (dial-up з’єднання, ІР-з’єднання, що комутується, тимчасове 

з'єднання, доступ за викликом) до мережі Інтернет – це спосіб, за допомогою якого модем 

клієнта через звичайну телефонну лінію зв’язується з модемом, встановленим на комп’ютері 

провайдера. Модем – пристрій, за допомогою якого здійснюється передавання даних між 

комп’ютерами з використанням телефонних ліній. Функції модему – перетворення цифрових 

(дискретних) сигналів, з якими працює комп'ютер, на аналогові (неперервні) сигнали, при їх 

передаванні через телефонні лінії, і навпаки, перетворення аналогових (неперервних) сигналів на 

цифрові при прийманні неперервних сигналів з телефонної мережі та передавання їх після 

перетворення до запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера. При цьому швидкість передавання 

даних в таких мережах невисока (максимально 56 Кбіт/с). 

Після встановлення зв’язку комп’ютер клієнта стає частиною мережі Інтернет, і на час 

з’єднання клієнт стає повноправним користувачем мережі Інтернет, якому доступні всі послуги. На 

сьогоднішній день цей спосіб під’єднання до мережі Інтернет досить поширений. Він значно 

дешевший, ніж з’єднання через виділений канал, на відміну від якого має порівняно невисоку 

швидкість обміну повідомленнями і низьку якість зв'язку. 
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Після під’єднання комп’ютера до мережі Інтернет користувач може користуватись всіма її 

послугами та інформаційними ресурсами, які не обмежені провайдером. 

Загальні завдання 

I. Робота з службою (послугою) FTP: 

1. Знайти кілька FTP-серверів в мережі Інтернет. Записати їх адреси. 

2. Вказати, які дані доступні на FTP-серверах. 

3. Навести порівняльні характеристики знайдених FTP-серверів. 

II. Робота з службою (послугою) IRC (Internet Relay Chat – трансляція розмов в Інтернет) або 

Chat (розмова): 

4. За допомогою пошукової системи Google або іншої пошукової системи знайти сайт який надає 

послугу Chat. 

5. При потребі зареєструватися, та ввійти в чат. Ознайомитися з інтерфейсом та властивостями 

чату. 

6. Вийти з чату. 

III. Робота з Інтернет-пейджером: 

7. Завантажити програму ICQ (або QIP). 

8. Ознайомитися з інтерфейсом програми. З’ясувати призначення програми. Зареєструватися та 

підключитися до мережі. 

9. Додати декілька контактів (однокурсників або знайомих). 

10. Обмінятися декількома повідомленнями з однокурсниками. 

11. Завантажити програму Skype та провести аналогічні дії, як із програмою ICQ (або QIP). 

IV. Дізнатись наступні дані про провайдерів (див. варіант індивідуального завдання) Інтернет: 

12. Чи є гостьовий вхід у провайдера (якщо є, то вказати адресу сайту, логін, пароль і телефон 

дозвону); 

13. Чи дозволяє цей провайдер укладати контракт на послуги Інтернет, які умови контрактної 

основи (яким чином, де і коли можна укласти контракт, що для цього потрібно), описати 

тарифні плани при підключенні на контрактній основі; 

14. Чи є можливість підключення до Інтернет з використанням високошвидкісних ліній, в т.ч. і на 

постійній основі (якщо є, то описати, які це лінії, швидкість, умови підключення, оплата); 

15. Які існують у провайдера номінали Інтернет-карток, ціни, описати тарифні плани, додаткові 

можливості (бонусна система і т.п.); 

16. Чи надає провайдер послугу CallBack, якщо надає, то з якими умовами; 

17. Які додаткові послуги надає провайдер: 

 робота з поштою: вказати адресу SMTP-сервера; 

 дізнатись, чи надаються послуги протоколу РОР3 (якщо так, то вказати адресу); 

 чи надаються послуги сервера новин (якщо так, то вказати адресу, порт); 

 чи можна створити поштову скриньку, її параметри, якщо так, то з якими умовами; 

 чи можна розмістити за допомогою провайдера свою власну Web-сторінку, умови, ціни; 

 чи надається хост-сервіс, які умови, ціни. 

18. Зберегти веб-сторінки з даними про відповідного провайдера на диску. 

19. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Індивідуальні  завдання 

№ 

п/п 

Назва 

провайдера 
Адреса сайту провайдера 

Назва 

провайдера 
Адреса сайту провайдера 

1 Adamant http://www.adam.kiev.ua/ Webber http://www.webber.net.ua/ 
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№ 

п/п 

Назва 

провайдера 
Адреса сайту провайдера 

Назва 

провайдера 
Адреса сайту провайдера 

2 Альфаком http://www.alfacom.net/ DiaWest http://www.diawest.com/ 

3 Віадук-

Телеком 

http://www.viaduk.net/ Світ Онлайн http://www.svitonline.com/ 

4 Інтерком http://www.intercom.net.ua/ Optima 

Telecom 

http://www.optima.com/ 

5 Інтерстрада http://www.istrada.net.ua/ Ukrtelecom http://www.ukrtelecom.ua 

6 Інек http://www.inec.kiev.ua/ Express http://mycard.net.ua/ 

7 Інфоком http://www.ukrpack.net/ Astral http://www.astral-on.net/ 

8 Монолит http://www.ua.net/ ABC http://www.abc.ua/isp/ 

9 Навігатор 

Онлайн 

http://www.naverex.net/ Дешевше.Net http://deshevshe.net/ 

10 Релком 

Україна 

http://www.ts.kiev.ua/rus SilverCom http://www.silvercom.net/ 

11 Lucky Net http://www.lucky.net/ Сітел http://www.sitel.com.ua/ 

12 ElVisti http://www.elvisti.kiev.ua/ SurfMax http://www.surfmax.com.ua/ 

13 Global 

Ukraine 

http://www.gu.net/ UkrSat http://www.ukrsat.com 

14 IP Telecom http://www.iptelecom.net.ua/ UkrNet http://isp.ukr.net/ 

15 Zeos http://www.zeos.net/ TopNet http://www.topnet.ua/ 

Контрольні запитання 

1. Які є служби мережі Інтернет? 

2. Охарактеризувати принципи адресації в глобальних мережах. 

3. Для чого призначена служба управління віддаленим комп’ютером? 

4. Для чого призначена служба передавання файлів в мережі Інтернет? 

5. За яким протоколом працює служба передавання фалів в мережі Інтернет? 

6. Які є системи обміну миттєвими повідомленнями? 

7. Назвіть найвідоміших провайдерів мережі Інтернет в Україні. 

  

http://www.kievisp.com/prov.shtml?provider=SilverCom
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №15. Хмарні технології 

Тема: Хмарні технології. 

Мета: Ознайомитися з хмарними технологіями. 

Теоретичні відомості 

Хмарні технології 
Хмарні технології — це парадигма, що передбачає віддалене опрацювання та зберігання 

даних. 

Хмара — це деякий ЦОД (дата-центр, сервер) або їх мережа, де зберігаються дані та 

програми, що з’єднуються з користувачами через Інтернет. 

Використання хмарних технологій дозволяє споживачам використовувати програми без 

установки і доступу до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, що має доступ до мережі 

Інтернет. За допомогою цих технологій можна вести значно ефективніше управління 

підприємством за рахунок централізації управлінських та облікових відомостей, опрацювання, 

пропускної здатності та надійності зберігання даних. 

Простим прикладом хмарних технологій є сервіси електронної пошти, наприклад, Gmail, 

Meta і т.д. Потрібно всього лише підключення до Інтернет, і можна відправити пошту, при цьому 

додаткового програмного забезпечення або сервера не потрібно. 

Хмарні технології являють собою загальний термін для всього, що включає в себе надання 

послуги хостингу через Інтернет. Ці послуги, в цілому, можна розділити на три категорії (Рис. 46): 

 Програмне забезпечення як послуга (SaaS – англ. software as a service). 

 Платформа як послуга (PaaS – англ. Platform as a Service). 

 Інфраструктура як послуга (IaaS – англ. Infrastructure as a Service). 

 

Рис. 46. Хмарні технології. 

Прикладами використання хмарних технологій можуть бути Google Apps для навчальних 

закладів та Office 365 для навчальних закладів. 

Google Apps для навчальних закладів. Сервіс Google Apps для навчальних закладів об’єднує 

окремі служби, за допомогою яких співробітникам одного навчального закладу можна 

ефективніше спілкуватися та співпрацювати з співробітниками свого або іншого навчального 

закладу (Рис. 47). Ці служби є простими в налаштуванні, не потребують додаткового 

обслуговування і ними можна користуватися безкоштовно. Адміністратори веб-сайтів (веб-

порталів) можуть за власним вибором поєднувати окремі служби для розміщення даних на сайті, а 

також для спілкування та співпраці. 

Окремо слід звернути увагу на службу Google Диск, за допомогою якої користувачі можуть 

створювати документи, таблиці, форми, презентації та малюнки, співпрацюючи з іншими 

користувачами в реальному часі безпосередньо у вікні web-браузера. Всі ресурси (документи, 

таблиці, форми, презентації та малюнки) розміщені в службі Google Диск можна опублікувати в 

глобальній мережі Інтернет. 
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Рис. 47. Google Apps for Education. 

Office 365 для навчальних закладів. За допомогою Office 365 для навчальних закладів можна 

надати для викладачів, інших співробітників та студентів можливість безкоштовно працювати з 

електронною поштою, створювати веб-сайти, редагувати та зберігати документи в глобальній 

мережі Інтернет, обмінюватися миттєвими повідомленнями та проводити веб-конференції (Рис. 

48). Як і в сервісі Google Apps для навчальних закладів в Office 365 для навчальних закладів є 

аналогічна служба для роботи з різними документами – це служба OneDrive (SkyDrive). У службі 

OneDrive кожному користувачу надається певний обсяг вільного місця для зберігання даних в 

«хмарі», які синхронізуються з даними на персональному комп’ютері користувача. 

Використовуючи службу OneDrive можна надавати спільний доступ до документів для інших 

користувачів. 

 

Рис. 48. Office 365 для навчальних закладів. 
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Загальні завдання 

I. I. Служби Google. 

1. Створити обліковий запис користувача (зареєструватися) в пошуковій системі Google 

(http://google.com.ua). (Якщо обліковий запис користувача в цій системі створений, то це 

завдання можна пропустити). 

2. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою електронної пошти (Gmail). 

3. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Календар. 

4. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою YouTube. 

5. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Карти. 

6. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Диск. 

 Робота з папками. 

 Робота з текстовими документами. 

 Робота з електронними таблицями та формами. 

 Робота з електронними презентаціями. 

Примітка: Наповнювати або конвертувати документи можна даними з попередніх 

лабораторних робіт. 

7. Ознайомитися та продемонструвати роботу з іншими службами Google (1-2 служби за 

вибором). 

II. II. Служби Microsoft. 

8. Створити та налаштувати обліковий запис Microsoft (live.com). (Якщо обліковий запис 

користувача в цій системі створений, то це завдання можна пропустити).  

9. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Пошта. 

10. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Люди. 

11. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Календар. 

12. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою OneDrive: 

 Робота з папками. 

 Робота з текстовими документами. 

 Робота з електронними таблицями  

 Робота з формами. 

 Робота з електронними презентаціями. 

Примітка: Наповнювати або конвертувати документи можна даними з попередніх 

лабораторних робіт. 

13. Ознайомитися та продемонструвати роботу з іншими службами Microsoft (1-2 служби за 

вибором). 

14. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Контрольні запитання 

1. Що таке хмарні технології? 

2. Які служби пропонуються в Google? 

3. Які документи можна створювати за допомогою служби Google Диск? 

4. Які сервіси (служби) використовуються в обліковому записі Microsoft? 

5. Які документи можна створювати за допомогою служби OneDrive? 

  

http://google.com.ua/
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ДЛЯ ЗАМІТОК 


