розділі 7 розглянуто роль мережевих технологій у бізнесі. У
розділі 8 наводяться дані про інформаційну безпеку на рівні
користувача. Дано рекомендації із захисту інформації від
несанкціонованого доступу.
Кожен розділ містить у собі лекційний матеріал, додатковий
матеріал, тести. Додатковий матеріал виділений дрібним
шрифтом, він призначений для поглибленого вивчення. У
розділах 1, 2, 5 і 7 наведено завдання для самостійної (індивідуальної) роботи. Усі завдання згруповані за темами розділів, і
відповіді на них можна знайти в тексті розділу. Завдання в
лабораторних роботах розроблені для двох рівнів складності,
другий рівень - складніший.

РОЗДІЛ 1.
КОМП'ЮТЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ
1.1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
1.1.1. Передумови створення

З моменту появи ЕОМ виникло питання про передачу
даних між окремими комп'ютерами і раціональним розподілом
ресурсів ЕОМ.
Перші ЕОМ були дуже складні в експлуатації і мали дорогі
апаратні компоненти, були відсутні єдині стандарти побудови
ЕОМ. З розвитком апаратної і програмної бази комп'ютерів
удосконалювалися і мережеві технології. Спочатку були
створені системи передачі даних спочатку в комерційних,
військових і наукових цілях, потім сфера застосування мереж
розширилася.
Вданий час використання комп'ютерних мереж с йевід'ємною частиною нашого життя, область їхнього застосування
охоплює всі сфери людської діяльності
1.1.2. Історія виникнення і розвитку

Розвиток комп'ютерних мереж пов'язаний як 3 розвитком
власне ЕОМ, що входять до складу мережі, так і з розпитком
засобів телекомунікації!Роботи ЗІ створення комп'ютерних мереж почалися ще в 60х роках XX століття. Прообразом комп'ютерних мереж були
системи телеобробки даних (СТД), побудовані на базі великих
(а пізніше і мініЕВМ).
Засобом передачі даних використовувалася існуюча
телефонна мережа. Основними елементами СТД є модеми,
абонентські пункти і пристрої комутації. Система СТД
оперувала тільки аналоговими сигналами.
Основні вади СТД:
• невисока швидкодія (9600 біт/с, реально 2400 біт/с);

• можливість передачі даних по каналу зв'язку водночас
тільки з однією швидкістю.
Напрямки удосконалення СТД і перехід до мереж:
• розробка цифрових телефонних комутаторів;
• використання вперше в 70-х роках у США комунікацій
кабельного телебачення, що дають змогу вести широкополосну
передачу;
• розробка високошвидкісних шин для забезпечення
взаємодії декількох великих ЕОМ;
• реалізація розподіленої обробки даних.
До середини 80-х років, з появою ПЕОМ усі означені
тенденції розвитку мереж стали зближатися, що призвело до
розробки сучасних комп'ютерних мереж.

Об'єднання комп'ютерів у мережу дає змогу спільно
використовувати дороге устаткування - диски великої ємкості,
принтери, основну пам'ять, мати загальні програмні засоби і
дані. Основним призначенням мережі є забезпечення простого,
зручного і надійного доступу користувача до розподілених
загальносітьових ресурсів і організація їхнього колективного
використання при надійному захисті від несанкціонованого
доступу, а також забезпечення зручних і надійних засобів
передачі даних між користувачами мережі.
Комп'ютерні мережі класифікуються за такими ознаками:
Спосіб організації

Межі географічного
поширення

1.1.3. Використання комп'ютерних мереж

І

І

штучні

реальні

І

І

локальні

регіональні

І
глобальні

Розглянемо, хто і для чого використовує комп'ютерні
мережі.
Мережі
дія організацій

Мережі для індивідуальних
користувачів

(Соціальний

• поділ і управління ресурсами підприємства;
> підвищення надійносі і
функціонування ПІДІірисмсін;! іа рахунок дублювання
інформаційних ресурсі»;
V ПІДМЩЄННЯ економічної

> Доступ ДО віддаленої інформації (news, WWW, eCOmmerce, finance PA, cnewspapcr);
> спілкування
і і
іми
ЛЮДЬМИ (news, e-mail, video
conference, мучеї, екскурсії,

> нанесення збитку репутації людей;
V- мережа не знас державних кордонів;
> використання
ресурсів
організації в особистих цілях;
V анонімки.

навчання);
гнучкої організації роботи > розваги.

вфсКТИВНОСТІ

іа

рахунок;

в плин

Масштаб
підрозділу

і

і

Мережі відділі»

Мережі кампусів

І
корпоративіні

Швидкість
передачі

ІІИЗЬКОШВИДКІСНІ

середи ьошвидкісні

високошвидкісні

ДО 10 Мбит/с

до 100 Мбит/с

понад 100 Мбит/с

Тип середовища
передавання

інформаційних систем;

• засіб спілкування і ш'жку;
> підготовка персоналу.

1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Під комп'ютерною мережею розумітимемо сукупність
іиасмо.шлежних через канали передачі даних комп'ютерів, що
забезпечують користувачів засобами обміну інформацією і
колективним використанням ресурсів мережі: апаратних,
програмних та інформаційних.
6

І

±
дротові

бездротові

Коаксіальні, на ЗВИТІЙ
парі, ОПТОВОЛОКОННІ

і передачею інформації
по радіоканалах »
інфрачервоному

Спосіб управління
однорангові
Топологія
(тип зв'язку)

«кліпп-сервер»

лінійний

п п п г

Дерево
Зірка

В
ana

Кільце

Розглянемо класифікацію докладніше.

подібна
Змішана

н-я

Штучні мережі (псевдомережі) дають змогу зв'язувати
комп'ютери разом через послідовні або рівнобіжні порти і не
потребують додаткових пристроїв. Основна вада - низька
швидкість передачі даних і можливість з'єднання тільки двох
комп'ютерів.
Реальні мережі дають змогу зв'язувати комп'ютери за
допомогою спеціальних пристроїв комутації і фізичного
середовища передачі даних. Основна вада - потреба додаткових
пристроїв. Надалі, вживаючи термін "комп'ютерна мережа",
матимемо на увазі реальні мережі.
Локальні мережі (LAN - Local Area Network; Л О М локальні обчислювальні мережі) зв'язують користувачів одного
чи декількох прилеглих приміщень будинків одного підприємства, установи. Локальні мережі набули дуже широкого
поширення, оскільки зазвичай майже 80-90% інформації
циркулює поблизу джерел її створення, і лише 10-20% інформації, що опрацьовується, пов'язано з віддаленими взаємодіями.
Локальні мережі можуть мати будь-яку структуру, але
найчастіше комп'ютери в локальній мережі пов'язані єдиним
високошвидкісним каналом передачі даних. В якості каналу
може використовуватися, зокрема, коаксіальний або оптичний
кабель. Відстані між ПК у локальній мережі щонайбільше - до
10 км, а при використанні радіоканалів зв'язку - до 20 км. Як
правило, в локальних мережах канали є власністю організацій,
що спрощує їх експлуатацію.
Регіональні (міські) мережі (MAN - Metropolitan Area
Network) поєднують користувачів міста, області, невеликих
країн. В якості каналів зв'язку найчастіше використовуються
телефонні лінії. Відстані між вузлами мережі становлять 101000 км.
Глобальні мережі (WAN - Wide Area Network) поєднують
користувачів, розташованих по усьому світі, і часто використовують супутникові канали зв'язку, що дозволяють з'єднувати
вузли мереж зв'язку і ПК, що знаходяться практично на будьякій відстані один від одного.
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Мережі відділів використовуються невеликою групою
співробітників в основному з метою поділу дорогих периферійних пристроїв, додатків і даних; мають один-два файлових
сервера і не більше тридцяти користувачів; звичайно не
розділяються на підмережі; створюються на основі якої-небудь
однієї мережевої технології; можуть працювати на базі
однорангових мережевих ОС.
Мережі кампусів поєднують мережі відділів у межах
окремого будинку чи однієї території площею в кілька
квадратних кілометрів, при цьому глобальні з'єднання не
використовуються. На рівні мережі кампуса виникають
проблеми інтеграції і управління неоднорідним апаратним і
програмним забезпеченням.
Корпоративні мережі поєднують велику кількість комп'ютерів на ВСІХ територіях окремого підприємства. Для корпоративної мережі характерні:

• масштабність - тисячі користувальницьких комп'ютерів,
СОТНІ Серверів, величезні обсяги збережених і переданих ПО
лініях зв'язку даних, безліч різноманітних додаткін;
• високий рівень кеОДНОріДНОСТІ
ТИПИ комп'ютерів,

комунікаційного устаткування, операційних систем і додатків
різні;
• використання глобальних зв'язків

мережі філій з'сдпу-

ються ВЗ ДОПОМОГОЮ телекомунікаційних засобів, у тому числі

телефонних каналів, радіоканалів, суііутпикового зв'язку.
Функціональні МОЖЛИВОСТІ мережі визначаються тими
послугами, що вона падає користувачу. Для реалізації кожної :t

послуг мережі [доступу користувачів до цієї послуги розробляється спеціальне програмне забезпечення. Вданий час поширені
дві концепції побудови такого Програмного забезпечення.
У першій концепції мережеве програмне забезпечення
орієнтоване на падання багатьом користувачам ресурсів пешюго
загальнодоступного головного комп'ютера мережі, що називається файловим сервером. Цю назву він одержав тому, що
основним ресурсом головного комп'ютера є файли. Це можуть

бути файли, що містять програмні модулі чи дані. Файловий
сервер - це найзагальніший тип сервера. Звісно, ємність дисків
файлового сервера повинна бути-більшою, ніж на звичайному
комп'ютері, тому що він використовується багатьма комп'ютерами. У мережі може бути кілька файлових серверів. Можна
назвати й інші ресурси файлового сервера, надані в спільне
використання користувачам мережі, наприклад, принтер, модем,
пристрій для факсимільного зв'язку. Мережеве програмне
забезпечення, що керує ресурсами файлового сервера і надає
до них доступ багатьом користувачам мережі, в основному,
розміщається на файловому сервері; на комп'ютерах користувачів (робочих станціях) встановлюється тільки невелика
оболонка, що забезпечує інтерфейс між програмами, що
звертаються по ресурси, і файловим сервером.
В другій концепції, що називається архітектурою «клієнтсервер», програмне забезпечення орієнтоване не тільки на
колективне' використання ресурсів, але і на їхню обробку за
місцем розміщення ресурсу по запитах користувачів. Клієнт
комп'ютерної мережі - персональний комп'ютер (робочії
станція), що має доступ до спільно використовуваних ресурсів
іншого комп'ютера (чи мережі). Сервер комп'ютерної мережі
- комп'ютер, що надає спої ресурси для спільного використання.
Програмні системи архітектури «клієнт-сервер» складаються з двох частин: програмного забезпечення сервера і
програмного забезпечення користувача-клієнта. Робота цих
систем організується таким чином, що програми-клієнти
виконуються на комп'ютері користувача і посилають запити до
програм и-сервера, що працює на комп'ютері загального доступу.
Основна обробка даних робиться потужним сервером, а на
комп'ютер користувача посилаються тільки результати
виконання запиту.
У локальних мережах невеликих організацій широке
поширення одержали однорангові мережі. Такі мережі просто
поєднують можливості всіх ПК, які при цьому абсолютно
рівноцінні, тобто мають однаковий ранг. У залежності від
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спрямованості потоку інформації в одноранговій комп'ютерній
мережі будь-який комп'ютер може бути або сервером (що надає
ресурси), або клієнтом (споживачем ресурсів).
1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
1.3.1. Вимоги до комп'ютерних мереж

Якість роботи мережі характеризують такі властивості:
продуктивність, надійність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і масштабованість.
До основних характеристик продуктивності мережі відносяться: час реакції, що визначіться як час між виникненням
запиту до якого-иебудь мережевого сервісу й одержанням
відповіді на нього; пропускна здатність, що відбиває обсяг
даних, переданих мережею в одиницю часу, і затримка передачі,
що дорівнює інтервалу між моментом надходження пакета па
вхід якого-небудь мережевого пристрою і моментом його ПОЯВИ
на виході ЦЬОГО пристрою.

Для оцінки надійності мереж використовуються різні
характеристики, у тому числі: коефіцієнт готовності, що означає
частку часу, протягом ЯКОГО система може бути використана;
безпека, тобто здатність системи захистити дані від несанкціонованого доступу; ВІДМОВОСТІЙКІСТЬ

здатність системи

працювати в умоиах підмовлення деяких її елементні.
Розширюваність означає можливість порівняно легкого
додавання ОКреМИХ елементів мережі (користувачів, комн'іс)
терів, додатків, сервісів), нарощування довжини сегментів
мережі і заміни існуючої апаратури потужнішою.
Масштабованість означає, що мережа дає змогу нарощувати
кількість вузлів і протяжність зв'язків у дуже широких межах,
при цьому продуктивність мережі не погіршується.
Прозорість - властивість мережі ховані від користувача
деталі свого внутрішнього устрою, спрощуючи тим самим його
роботу в мережі.
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Керованість мережі передбачає можливість централізовано
контролювати стан основних елементів мережі, виявляти і
розв'язувати проблеми, що виникають при роботі мережі,
виконувати аналіз продуктивності і планувати розвиток мережі.
Сумісність означає, що мережа здатна містити в собі
найрізноманітніше програмне й апаратне забезпечення.
1.3.2. Модель OSI
Міжнародною організацією стандартів затверджені певні
вимоги до організації взаємодії між системами мережі.
Ці вимоги одержали назву OSI (Open System Interconnection) - «еталонна модель взаємодії відкритих систем».
Відповідно до вимог еталонної моделі, кожна система
мережі повинна здійснювати взаємодію через передачу кадру
даних. Відповідно до моделі OSI створення і передача кадру
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за допомогою 7-ми послідовних дій, що одержали
назву «рівень обробки». Кожен рівень має заздалегідь заданий
набір функцій, які він повинен ипконати для того, щоб зв'язок
міг відбутися.
Прикладний рівень - це найближч и й до користувача рівень
OSI. На цьому ріпні спроба користувача одержати доступ ДО

середовища перетвориться в запит, що. передається на більш
низький рівень. Цей запит проходить послідовно по шести
інших рівнях, передається на інші робочі станції чи сервер і
знову піднімається по всіх рівнях нагору до прикладного. Тобто
прикладний рівень це набір мережевих сервісів таких як ftp чи
e-mail, з якими працюють як додатки так і користувачі.
Представницький рівень приймає запит від прикладного і
передає на наступний рівень, при цьому маскує розходження,
рі неї 11) Переводить дані в числовий формат тієї машини якій вони
призначені Так само на цьому рівні можлива компресія даних і
шифрування з метою захисту від несанкціонованого доступу.
Сеансовий рівень. Для ідентифікації комп'ютерів у мережі
використовуються умовні імена або числові коди. Здійснюється
координація зв'язку, забезпечена можливість встановлення
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активної на момент зв'язку сторони. Тобто на даному рівні
нідбувається управління діалогом між вузлами мережі.
Транспортний рівень. На цьому рівні є засоби для впорядкування, нумерації, буферизації пакетів. Тут контролюється
в якому порядку пакети будуть передані в мережу.
Мережевий рівень займається маршрутизацією пакетів,
доставкою пакета будь-якому вузлу в мережах довільної
топології. Рівень вибирає оптимальний режим і включає його до
складу пакета, як довідку для проміжних вузлів маршруту. При
прийомі пакета відповідно відбувається видалення цих даних.
Канальний рівень. Іноді його називають рівнем даних. Він
відповідає ця ПОСЛІДОВНІСТЬ передачі. Рівень складається з двох
ієрархічних підрівнів: логічний контроль зв'язку, цей нідрівень

здійснює прийом і передачу пакетів повідомлень користувачам;
контроль доступу до середовища, він здійснює контроль доступу
до фізичного середовища і займається контролем мережі
Фізичний рівень - СИГНЯЛИ Перетворюються В електричні
імпульси, рівень можна так само умовмо відвести до апаратного
забезпечення. Так само на цьому рівні ВИЗНВЧаютьСЯ характерне
тики фізичного середовища і параметри електричних сигпаліи.
1.3.3. Компоненти комп'ютерної мережі
Для організації комп'ютерної мережі необхідна паяшіість:
• мережевого програмного забезпечення;
• фізичного середовища передачі даних;
• комутуючих пристроїв.
Мережеве програмне забезпечення складається з двох
найважливіших компонентів;
1) мережевого програмного забезпечення, встановленого па
коми'ютерах-клієнтах.
2) мережевого програм ного забезпечення, встановленого на
комп'ютерах-серверах.
Мережева операційна система зв'язує всі комп'ютери і периферійні пристрої в мережі, координує функції всіх комп'юте13

рів і периферійних пристроїв у мережі, забезпечує захищений
доступ до даних і периферійних пристроїв у мережі.
Приклади мережевих ОС: Netware, Nowell Inc., LAN Server,
IBM Corp., VINES, Banyan System Inc., Windows NT, Windows
XP, Unix, Linux, FreeBSD.
Фізичне середовище передачі даних визначає: швидкість
передачі даних у мережі; розмір мережі; необхідний набір служб
(передача даних, мови, мультимедіа і т.д.), які необхідно
організувати; вимоги до рівня шумів і перешкодозахищеності;
загальну вартість проекту, що включає покупку устаткування,
монтаж і подальшу експлуатацію.
Комутуючі пристрої призначені для зв'язку сегментів
мережі. До них відносяться:
• лінії зв'язку: кабельні (кручена пара, коаксиал, оптоволокно); бездротові (радіо-, супутникові (для глобальних
мереж));
• трансівер (transceiver) установлюється безпосередньо па
кабелі і живиться від мережевої карти комп'ютера. З мережевою
каргою трансівер з'єднується інтерфейс ним кабелем AUI (Attachment Unit Interface);
• повторювані (repeater) з'єднують сегменти, що ви кч)])і кто
вують однакові або рипі ТИПИ НОСІЯ, ПІДНОВЛЮЮТЬ сигнал,
збільшуючи дальність передачі, передають інформацію в обох
напрямках. Використання повторювача дозволяє розширити
мережу, побудовану з використанням коаксіального кабелю;
• концентратор (hub) - це повторювач, що має кілька портів
і з'єднує кілька фізичних ліній зв'язку. Концентратор завжди
ЗМІНЮЄ фізичну топологію мережі, але при цьому залишає без
аміни її логічну топологію. Якщо на який-небудь його порт
надходить повідомлення, він пересилає його на всі інші;
• міст (bridge) розділяє фізичне середовище передачі мережі
на частини, передаючи інформацію з одного сегмента в іншій
тільки в тому випадку, якщо адреса комп'ютера призначення
належить іншій підмережі;
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• комутатор (switch) за своїм призначенням не відрізняється від моста, але має вищу продуктивність, тому що міст у
кожен момент часу може здійснювати передачу кадрів тільки
між однією парою портів, а комутатор одночасно підтримує
потоки даних між усіма своїми портами;
• маршрутизатор (router) розділяє фізичне середовище
передачі мережі на частини ефективніше за міст чи комутатор.
Він може пересилати пакети за конкретною адресою, вибирати
кращий шлях для проходження пакета і багато іншого. Чим
складніша і більша мережа, тим більше вигоди від використання
маршрутизаторів.
1.3.4. Передача даних у мережі

Для передачі Інформації по комунікаційних лініях дані
перетворюються В ЛаНЦЮЖОК біТІВ, ЩО ЙДУТЬ ОДИН &а одним. При

передачі даних їх розділяють на окремі пакети, що передаються
ПОСЛІДОВНО о д и н за о д н и м .

Пакет МІСТИТЬ у собі: а д р е с у

відправника, адресу одержувача, дані, контрольний біт. Для
правильної, а отже, ПОВНОЇ і беЗПОМЙЛКОВОЇ передачі даних
необхідно дотримуватися погоджених і встановлених правил.
Усі вони обумовлені В протоколі передачі даних.
Протокол передачі даних вимагає 'такої Інформації.
Синхронізація - механізм розпізнавання початку блоку
даних і його кінця.
Ініціалізація встановлення з'єднання між взаємодіючими
партнерами.
Блокування - розбивка Інформації, що передається на
блоки даних сірого визначеної максимальної довжини (включаючи розпізнавальні знаки початку блоку і його кінця).
Адресація забезпечує Ідентифікацію різного використовуваного обладнання даних, що обмінюється один з одним
інформацією під час взаємодії.
Виявлення помилок - установка бітів парності і, отже,
обчислення контрольних бітів.
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Нумерація блоків дозволяє установити помилково передану інформацію чи втрачену.
Управління потоком даних служить для розподілу і
синхронізації інформаційних потоків. Так, наприклад, якщо не
вистачає місця в буфері пристрою даних чи дані не досить
швидко обробляються в периферійних пристроях (наприклад,
принтерах), повідомлення і / чи запити накопичуються.
Після переривання процесу передачі даних використовують
методи відновлення, щоб повернутися до певного положення
для повторної передачі інформації.
Дозвіл доступу займається розподілом, контролем і
управлінням обмеженнями доступу до даних.
1.3.5. Архітектура мережі

Архітектура мережі визначається її топологією і методом
підключення кабелю, а також використовуваним протоколом
комунікацій.
Найбільш поширені наступні архітектури:
- Ethernet,
- Token ring,
- ArCNET,
- FDDI.

Лабораторна робота №1
Локальні мережі. Мережеві можливості Windows 98
Ціль роботи: вивчити основи роботи ЛОМ, з'ясувати, як
сконфігурована мережа інституту, познайомитися з програмою
WinPopup.
і. Методичні вказівки.
Для роботи в локальних мережах під управлінням Windows98 необхідно установити наступні компоненти:
1) драйвер для мережевої карти;
2) протоколи - сукупність правил і угод, що описують, як
програми взаємодіють одна з одною;
3) клієнти - компоненти мережі, що надають можливості
обміну інформацією :t іншими комп'ютерами в мережі і
використання доступних ресурсні мережі;
4) служби дозволяють робити файли, принтери та інші
ресурси доступними для інших комп'ютерів.
Відразу після завантаження Wimlows!)8 мережеве програмне, забезпечення (мережевий клієнт) продонує вікно, через
яке користувач реєструється її мережі, указавши епос мережеве
ім'я і пароль. Якщо вікно закрите без уведення пароля, то
доступу до мережі не буде.
Щоб одержати відомості про параметри даної ЛРМ погрібно
відкрити діалогове вікно Мережа (наприклад, команда Властивості контекстного меню папки Мережеве оточення). Дане вікно
містить відомості про конфігурацію і управління мережі.
Вкладка Конфігурація містить:
• с п и с о к КЛІЄНТІВ м е р е ж і , м е р е ж е ш і х п./ілг, п р о т о к о л і в і

служб (якщо такі маються в наявності), установлених на
комп'ютері;
• інформацію про спосіб входу в мережу;
• можливість включення і відключення режиму спільного
доступу до папок чи принтерів.
Вкладка Ідентифікація. Для ідентифікації комп'ютера в
рамках мережі Windows98 використовуються наступні поняття:
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ім'я комп'ютера (по цьому імені буде здійснюватися звертання
в мережі; ім'я повинне бути унікальним, до 15 символів без
пробілів); робоча група (до неї належать комп'ютери, між якими
найчастіше здійснюється обмін даними; перш ніж створювати
чи змінювати групу, порадьтеся з викладачем чи адміністратором мережі); опис комп'ютера (необов'язковий параметр,
використовується для введення додаткових відомостей).
Вкладка Управління доступом. На даній вкладці можна
вибрати спосіб управління доступом до загальних ресурсів.
Якщо застосовується управління доступом на рівні користувачів, натисніть кнопку Додати для вказання користувачів,
разом з якими слід використовувати принтер чи папку. Якщо
застосовується управління доступом на рівні ресурсів, шшдиться пароль для доступу до папки чи принтера.
Доступ до комп'ютерів, що входять до мережі, і принтері ІІ
забезпечується через папку Мережеве оточення па робочому
столі Windows98. У списках, що відкриваються ЧГерез папку
Мережеве оточення, відображаються ресурси комп'ютерів,
включених в однорангову мережу Windows98. Для доступу до
ресурсів конкретного комп'ютера мережі досить двічі клацнути
на його значку.
Через папку Мережеве оточення користувач може працювати з усіма доступними йому мережевими ресурсами так само,
як через папку Мій комп'ютер піп може працювати з локальними ресурсами. Крім того, мережеві ресурси доступні
користувачу в Провіднику Windows і вікнах відкриття і
збереження документів у додатках, розроблених для ни копан і ія
в середовищі Windows.
Щоб ресурс (компонент іншого комп'ютера) став доступний,
погрібно оголосити його загальним ресурсом. Для цього в папці
Мій комп'ютер чи Провіднику потрібно вибрати даний ресурс,
вибрати команду Доступ у меню Файл, на вкладці Доступ
вибрати параметр Загальний ресурс, а потім вибрати тип доступу
і ввести паролі. Якщо вкладка Доступ відсутня, необхідно
включити служби загального доступу до файлів і принтерів.
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Щоб ресурс став доступний не тільки в Windows-додатках,
необхідно підключити мережевий диск (наприклад, команда
Підключити мережевий диск контекстного меню папки
Мережеве оточення).
Для спілкування користувачами в мережі може бути
використана програма WinPopup.exe. Працюючи з нею,
користувач може відправляти повідомлення як на один
конкретний комп'ютер, так і всій робочій групі.
2. Завдання.
Рівень 1
1. Ввімкнути комп'ютер, увести пароль для входу в мережу.
Як перевірити, чи підключений комп'ютер до мережі?
2. Переглянути, які ресурси Вашого комп'ютера доступні
для мережевого використання.
3. Призначити повний доступ без пароля до всіх дисків
комп'ютера.
4. Створити файл, що буде містити відомості про конфігурацію й ідентифікацію нашого комп'ютера.
5. Зберегти даний файл (ім'я файлу Лабораторна робота 1)
у папку Студенти\Груііа\П|)ілниіце комп'ютера EDUCATION.
6. Л;\ допомогою програми WinPopup (знайти програму,
використовуючи програму Знайти меню кнопки Пуск) ніднрл
вити повідомлення про готовність на комп'ютер EDUCATION.
Рівень 2

1. Ввімкнуто комп'ютер, увести пароль для входу в мережу.
Як перемірити, чи підключений комп'ютер ДО мережі?
2. Переглянути, які ресурси Вашого комп'ютера доступні
для мережевого використання.
3. Призначити ПОВНИЙ доступ без пароля до всіх дисків
комп'ютера.
4. Підключити в якості мережевого ДИСК Е: комп'ютера
EDUCATION. Довести, що цей ресурс доступний у DOS.
5. За допомогою програми WinPopup (знайти програму,
використовуючи програму Знайти меню кнопки Пуск) відправити повідомлення про готовність на комп'ютер EDUCATION.
19

Індивідуальна робота
Відповідно до варіанта підготувати повідомлення, що висвітлює питання. Як джерела інформації рекомендується використовувати інформаційний ресурс http://www.citforum.ru.
Можна освоїти основні поняття і прийоми роботи в WWW,
вивчивши п, 4.1 даного посібника і виконавши лабораторну
роботу №4.
і. Чим можна пояснити той факт, що глобальні мережі
з'явилися раніше, ніж локальні?
2. Поясните використання терміна «мережа» у наступних
пропозиціях:
• мережа підприємства включає мережу Ethernet і мережу
Token Ring;
• маршрутизатор - це пристрій, що з'єднує мережі;
• щоб одержати вихід у Internet, необхідно одержати в
постачальника послуг Internet номер мережі.
3. Що спільного і у чому відмінність між взаємодією
комп'ютерів у мережі і взаємодією комп'ютера з периферійним
пристроєм?
4. Як розподіляються функції між мережевим адаптером і
його драйвером?
5. Назвіть головні вади типологій типу «Загальна шина»,
«Зірка», «Кільце».
6. Що стандартизує модель OSI?
7. Чому в моделі OSI сім рівнів?
8. Яка організація розробила основні стандарти мереж
Ethernet і Token Ring?
9. Назвіть найчастіше використовувані характеристики
продуктивності мережі?
10. Поясніть значення деяких мережевих характеристик,
назви яких поміщені в англомовному написанні: availability;
fault tolerance; security; extensibility; scalability; transparency.
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Тести для самоконтролю
1. Яке поняття визначає фраза «сукупність взаємозв'язаних через канали передачі даних комп'ютерів, що забезпечують
користувачів засобами обміну інформацією і колективним використанням ресурсів мережі: апаратних, програмних і інформаційних»?
а) мережа
б) локальна мережа
в) глобальна мережа
г) комп'ютерна мережа
2. Які ресурси можна спільно використовувати?
а) диски
б) Принтери
в) програмні
г) дамі
3. У якому порядку, починаючи :І найменшої по ступені
географічного Поширення, СЛІД розташувати мережі?

а) регіональні
б) локальні
н) глобальні
4. Який комп'ютер споживає мережеві і к ч-у pen?
а) КОМП'ЮТер-КЛІеНТ

б) комп'клгєр-сермр
5. Для роботи и локальних мережах під управлінням
Windows<)8 необхідно установити наступні програмні компоненти: протоколи, клієнти, служби. Що ще треба установити?
а) драйвер
б) адаптер
в) інтерфейс
г) ресурс
6. Що відбудеться, якщо при реєстрації в мережі Windows98 закрити вікно без уведення пароля?
а) доступу до мережі не буде
б) на Робочому столі не буде папки Мережеве оточення
в) нічого не відбудеться
г) завантаження Windows98 призупиниться
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РОЗДІЛ 2.
ІНФОРМАЦІЙНА СУПЕРМАПСТРАЛЬ INTERNET

2 . 1 . ОСОБЛИВОСТІ INTERNET

Серед світових телекомунікаційних мереж особливе місце
займає мережа Internet, що є сьогодні найбільшою і такою, що
найдинамічніше розвивається глобальною інформаційною
системою. Відмінною особливістю Internet є висока надійність:
при виході з ладу частини комп'ютерів і ліній зв'язку мережа
буде продовжувати функціонувати. Така надійність забезпечується тим, що в Internet немає єдиного центра управління,
і тому, якщо виходять з ладу деякі лінії зв'язку чи комп'ютери,
то повідомлення можуть бути передані по інших лініях зв'язку,
тому що завжди є кілька шляхів передачі інформації.
Користувачі Internet (як окремий комп'ютер, гак і локальна
мережа) підключаються до глобальної мережі через комп'ютери
спеціальних організацій, що називаються постачальниками
послуг (провайдерами) Internet. Провайдери мають безліч ліні й
для підключення користувачів і високошвндкісні лінії для
зв'язку з іншою частиною Internet. Всі організації, зв'язані між
собою самими швидкісними лініями зв'язку, утворять базову
час гину мережі (хребет). Якщо провайдер підключений
безпосередньо до хребта Internet, то в наданій ним послузі
швидкість передачі інформації буде максимальною.
У дійсності різниця між користувачами і постачальниками
послуг Internet досить умовна. Будь-який користувач, що
підключив свій комп'ютер чи локальну мережу до Internet і
встановив необхідні програми, може надавати послуги підключення до мережі іншим користувачам.
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2.2. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ

Проект Internet починався близько ЗО років тому в результаті
«проби об'єднати мережу міністерства оборони США ARPAnet
(Advanced Research Project Agency net) з різними радіо- і
су путниковими мережами. Спочатку з цією мережею працювали
військові і науково-дослідні організації, і лише близько десяти
І хжів тому вона перетворилася в швидкозростаюче і багатогранне
співтовариство комп'ютерних користувачів і постачальників
інформації.
У 1972 році з'явився перший додаток, розроблений Рейем
Томліпкопом електронна пошта(е-ійаіі).Наприкінці70-Зсбув
розроблений стек ПРОТОКОЛІВ для мережевої взаємодії TCP/IP.
1983 рік - ARPAnet цілком перейшла па стек протоколів TCP/
IP. У середині 80-х була створена Nl'Snct (мережа Національного

наукового фонду США), основу мережі скліли 5 суперевм. 1987
рік - створений NFSnet Backbone (балона частина або хребет
мережі). А 1988 року до NFSnct приєднуються Канада, Данія,
Фінляндія, Франція, Норвегія і Швеція. У 1990 році була
ліквідована ARPAnet.
Спочатку мережа Internet була наповнена в основному
текстовою інформацією. Однак наприкінці 80-х учений Тім
Бернес Ді з Європейської лабораторії фізики елементарних
часток (CERN) ВИПУСТИВ МОВу ГІпертексТОВОЇ розмітки, для
якого був розроблений lnternet-ОГЛЯДач (браузер) Mosaic. Так
народився HyperText Markup Language (HTML), браузери ii у
1991 році служба World Wide Wei) (Всесвітня павутина). До
винаходу HTML інформація представлялася як фрагментований набір графічних зображені., звукових файлів, текстових
документів і in. HTML об'єднав усі ці елементи.
Хоча сьогодні ПОНЯТТЯ Internet І WWW фактично тотожні,
однак розвиток World Wide Web стало можливим лише після
створення HTML. Адже WWW - це спроба представити всю
інформацію в Internet у вигляді безлічі іїпертекстових
документів, зв'язаних між собою посиланнями.
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Internet розвивається стрімкими темпами. За даними
компанії eMarketer, світова аудиторія Internet за підсумками
2001 року становила 445,9 млн. чоловік, а до 2004 року,
прогнозують аналітики, чисельність користувачів глобальної
мережі зросте до 709,1 млн. чоловік. За даними Української
маркетингової групи ( U M G , www.umg.com.ua), які вона
обнародувала у вересні 2001 року, загальне число українців, що
користуються Internet, становить 1 млн. 60 тис.
2.3. СТРУКТУРА
Із самого початку Internet проектувався і створювався як
децентралізоване комунікаційне середовище, у міру збільшення
його популярності виникла необхідність як формалізації
процесів управління, що зачіпають всю систему в цілому, так і
в розробці механізмів, що регулюють відносини із соціальними
інститутами. Це і призвело до створення організаційних центрів
Internet.
Поле діяльності організаційних структур може бути спрямоване як усередину (управління процесами, що виникають у
рамках самого Internet), так і зовні (формування і підтримка
взаємин Internet і суспільства). Розгля немо і іай важл ивіші 3 таких
організацій.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names andNumbers)
www.icann.org
Перша серед рівних організацій Internet, координаційний
вузол іїсіх ініціатив управління, що роблять вплив на життя
Мережі. Основна діяльність - рішення питань і усунення
конфліктів, пов'язаних з розподілом адресного і доменного
простору Мережі.
До складу організації входять три підрозділи: ASO (Address
Supporting Organization) займається питаннями, пов'язаними
з простором IP-адрес; DNSO (Domain Name Supporting Organization) працює з доменною системою DNS; і, нарешті, PSO
(Protocol Supporting Organization) відповідає за стандарти і
протоколи Internet.
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('сред досягнень ICANN - реформа системи реєстрації DNSімен (раніше доменні імена другого рівня могла реєструвати
пише компанія Network Solutions Inc., тепер ці функції можуть
миконувати і незалежні реєстратори) і розробка механізмів
рішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із захопленням
доменних імен (кіберсквоттингом).
IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
www.iana.org
Організація, що займається технічними питаннями,
пов'язаними з розподілом IP-адрес, адмініструванням доменних
імен першого рівня (top level domain names) і присвоєнням
різних числових параметрів і атрибутів (номерів портів,
ключових слів, позначення кодувань і Ін.).
IETF (Internet Engineering Task Force)
www.ietf.org
Співтовариство IETF координує зусилля розробників,
Вацікавлених в еволюційному розвитку Мережі, і створює
специфікації і стандарти ключових lnlcnict-технологііі.
Документи, у яких описані стандарти і Специфікації,
називаються RFC (Request For Comment); незважаючи пате,

що вони носять винятково рекомендаційний характер, більшість
RFC стали стандартом Де-факто для всіх рйзроблювачів
Internet-додатків. Саме і! цих документах описуються такі
важливі для Мережі стандарти, як протокол І ГП'І\ архітектура

системи доменних імен DNS, поштові протоколи PQP3, ІМЛР
і SMTP, і багато інших.
IETF входин» до складу PSO, одного з підрозділів ICANN.
W3C (World Wide Web Consortium)
www.w3.org
Сайт W3C - основний для кожного Web-розробника. Саме
ЦЯ організація визначає розвиток Всесвітньої Павутини,
< і ворюючи і підтримуючи стандарти, пов'язані з численними
Web-технологіями.
Учасники консорціуму працюють над такими важливими
in сучасної Мережі специфікаціями, як HTML, XML, XSLT,
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CSS, DOM, URI і багатьма іншими. В даний час найбільша
частка активності W3C пов'язана з технологіями XML, що
вважаються ключовим елементом наступного етапу розвитку
World Wide Web.
Організація, що бажає стать членом консорціуму, зобов'язана сплачувати членські внески в розмірі 50 тисяч доларів у
рік, але це зупиняє не багатьох. У W3C входять такі монстри
ринку програмного забезпечення, як Microsoft, Sun і IBM, і саме
бачення подібних корпорацій де-факто визначає напрямки
еволюції Web.
W3C також входить до складу PSO.
ISOC (Internet Society)
www.isoc.org
Це представництво Internet-співтовариства. У число задач
цієї організації входить лобіювання (у тому числі і політичне)
інтересів користувачів I n t e r n e t , просування Мережі як
позитивного фактора у світовому співтоваристві, формування
умов для відкритого обговорення і розпитку Internet-технологій
і інші соціальні функції.
EFF (Electronic Frontier Foundation)
www.eff.org
Організація, що декларує як свою мету захист фундаментальних громадянських прав в областях, пов'язаних із
застосуванням високих технологій, у тому числі і пов'язаних з
Internet-активністю.
SpamCon Foundation
www.spamcon.org
Ціль цієї організації - протидія спаму, що заполонив
сучасний Internet (небажана комерційна поштова кореспонденція).
Сайт SpamCon - прекрасне джерело інформації з даної
проблеми. На його сторінках можна знайти порадник крристувача по боротьбі зі спамом, опис законодавчих ініціатив, що
просуває організація, спрямованих на рятування користувачів
I n t e r n e t від реклами, яка щодня надходить до поштових
скриньок.
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RIPE (Reseaux IP Europee)
www.ripe.net
Один із трьох регіональних Internet-реєстраторів, що
розподіляє адресний простір IP між зацікавленими організаціями.
2.4. МЕРЕЖЕВІ З'ЄДНАННЯ INTERNET
Щоб стати користувачем Internet, треба звернутися до
провайдера, що забезпечує доступ до мережі. Хоча мережа
Internet нікому не належить, і власне за використання Internet
клієнт нікому не платить, за сам доступ до мережі необхідно
платити провайдеру, що надає ці послуги. Підключення до
Internet за допомогою провайдера означає, що користувач за
допомогою свого модему встановлює з'єднання з комп'ютером
провайдера, що і зв'язує клієнта з Internet. У більшості випадків
модем клієнта для підключення иикористонус звичайну
телефонну мережу.
Найбільш популярні 2 варіанти підключеним до Internet,
1. Постійне підключення, щодня, 24 години на добу, що
дозволяє працювати з Internet у будь-який час і часто використовується для підключення локальної мережі до Internet.
Постійне підключення здійснюється :іа допомогою ниділепої
ЛІНІЇ з в ' я з к у , ЩО Забезпечує ВИСОКУ ШВИДКІСТЬ п е р е д а ч і

інформації. Цей тип підключення ДОСИТЬ дорогий.
2. IP-з'єднання, що комутується, (dial-up з'єднання). Це
основний спосіб підключення до Internet. За допомогою цього
.і'сднання модем клієнта черга звичайну телефонну лінію
зв'язується з модемом, установленим на комп'ютері провайдера.
Після установки зв'язку комп'ютер клієнта стає частиною
Internet, і на час з'єднання клієнт стає повноправним користуп.ічем Internet, якому доступні всі послуги без винятку.
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2.5. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ АПАРАТНОГО
(І ПРОГРАМНОГО) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПРОВАЙДЕРА
2 . 5 . 1 . Вибір архітектури комп'ютера
Оптимальний домашній комп'ютер для Internet — це
комп'ютер, здатний працювати з Web-браузером, а також
супутніми мультимедійними і спеціальними додатками. Тобто
мова йде про комп'ютер, апаратна конфігурація якого відповідає
системним вимогам з боку таких програм, як Microsoft Internet
Explorer (браузер), Macromedia Flash (відеоефекти), Real Player
(потокове відео і звук), Windows Media Player (універсальний
програвач мультимедійних файлів, включаючи МРЗ, WMA і
MPEG-2), Microsoft FrontPage (створення і редагування Webсторінок), Microsoft Outlook (органайзер з ІМАР-поімтоним
клієнтом), аналогів перерахованих програм і інших додатків.
2.5.2. Вибір модему
Для сполучення комп'ютерів І:І середовищем передачі даних
модем (назва складається з двох сліп модулятор/демодулятор)
. перетворить цифрові сигнали в аналогові сигнали, придатні для
передачі по телефонних лініях. А його «напарник» на іншому
кінці лінії робить зворотну операцію перетворюючи (демодулюючи) вхідний сигнал у ного цифровий еквівалент. Усі ці
дії описуються спеціальними протоколами, що визначають тип
модуляції, швидкість передачі даних і багато чого іншого.
Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) поступово розробим
і впровадив кілька протоколів передачі даних. Серед них: V.34
(33,6 Кб/с) і V.90 (56 Кб/с до користувача і 33,6 Кб/с - від
нього). Наприкінці 2000 року був також прийнятий стандарт
V.92 (56 Кб/с до користувача і 48 Кб/с - від нього).
На передачу модемом сигналу по лінії, що комутується,
впливає безліч факторів, серед яких загасання, шум, імпульсні
перешкоди, нелінійні перекручування, луно-сигнали і затримка
в каналі передачі інформації.
У таких умовах модему буває важко підтримувати максимальну швидкість. Тому багато пристроїв автоматично
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Вибирають найбільш придатну в даний момент швидкість і
протокол зв'язку. Саме з цієї причини драйвери сучасних
Модемів підтримують багато ранніх протоколів передачі даних.
Але навіть якщо взяти у вітчизняній телефонній мережі
практично ідеальну лінію - це ще не буде гарантувати роботу
модему V.90 на максимальній швидкості. Справа в тім, що через
і имструкції діючих вітчизняних АТС не усі з них можуть
ибезпечити швидкість передачі даних 56 Кб/с. Електронні
(цифрові) і, при гарних умовах, координатні (аналогові) АТС
цілком це забезпечують, але в Україні установлені вони далеко
не скрізь (табл. 2.1).
Таблиця 2.1. Типи АТС.
Ча видом ко- Цифрові
мутованого
сигналу
Аналогові
способом

Електронні АТС, які комутують як аналогові, так і цифрові сигнали за
допомогою електронних схем. Електронну АТС, яка іабсчпечуе- комутацію цифрових потоків, зазвичай називають цифровом. Навіть при
середині якої:11 німії даній, імогу перелапати дані її шнидкіспоМ) Кб/с
мі.і in ігмриіші АТС, які комутують аналоговий сигнал за ДОПОМОГОЮ
геркошшмх реле. Не іаііснісчуіои. швидкість передачі S(> Kfi/c
координатні АТС, що комутують ананоіоііпії сигнал За допомогою механічних електромагнітних контактів. Мри високій якості абонентське!
лінії можуть забеэпечува і її швидкість 56 Кб/с_
_ _ __
декаДНО-КрОКОВІ АТС, які комутують АНаЛОГОВИЙ сигнал 3* допомогою
декадно крокових шукачі». Швидкості іншії VI,ft Кб/с малоймовірні

У той же час це не означає, що для певної частини
ористувачів межею стане 33,6 Кб/с. Ситуацію трохи полегшує
іе одна категорія протоколів протоколи стиску (V.42 bis і
MNP-5) і корекції помилок (MNP-3, MNP-4 і V.42).
Користуналмінцькі модеми ПО конструктивному ни конанню
можна розділити па внутрішні (інтерфейс Р С І ) і зовнішні
( н >рожчі, передбачають підключення до портів COM, LPT, USB).
Внутрішні модеми сьогодні робляться у вигляді звичайної
І'СІ-карти розширень для ПК, і в такий спосіб не вимагають
додаткового місця на робочому столі. Застосування внутрішнього модему буде виправдано, коли немає необхідності
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підключати його постійно до інших ПК, а також коли з'єднання
з провайдером досить якісне, і немає необхідності частого
настроювання модему в ході його роботи.
У залежності від конкретної моделі, внутрішній модем
різною мірою використовує ресурси ПК, у тому числі і
процесорні, що також необхідно враховувати.
Вартість внутрішніх модемів у залежності від виробника
знаходиться в межах $15-30. На українському ринку така
продукція представлена компаніями Acorp, D-Link, Genius,
Lucent, Motorola, Planet і З COM.
Зовнішні модеми випускаються в окремому корпусі, мають
вбудований чи винесений блок живлення (USB-модеми
живляться від USB-шини), а також додаткові органи управління
на корпусі (регулятор голосності, скидання і т.д.). Такий
пристрій незамінний, коли модем потрібно підключати по черзі
до різних комп'ютерів, або коли установка внутрішнього модему
спричинить значне споживання ресурсів конкретного ПК. Але
необхідно буде виділити місце на робочому столі, що передбачає
охолодження модему.
Вибір серед таких пристроїв більш ніж багатий як за цінам и
($35-200), так і по виробниках: Acorp, D-Link, GVC, IDC,
Motorola, Planet, Tainet, 3 COM і ZyXEL.
Отже, при виборі модему слід звернути увагу на наступні
параметри:
• ШВИДКІСТЬ передачі модему;
• стандарт модемного зв'язку;
• конструкція модему;
• використання новітніх технологій (перевірка пропускної
здатності телефонної лінії).
2.5.3. Вибір провайдера
При виборі провайдера слід порівняти такі характеристики:
• пропускна здатність каналу, по якому ваш провайдер
працює з зовнішнім світом, і рівень завантаження цього каналу;

зо

• ступінь завантаженості модемів провайдера;
• якість модемів і підтримка нових технологій модемного
нГязку;
• ціна підключення, щомісячна абонентська плата і вартість
І години роботи в режимі on-line;
• якість телефонних каналів АТС, що обслуговує даного
провайдера;
• рівень технічної підтримки користувача.
Після вибору провайдера, з ним рекомендується укласти
договір. Крім того, провайдер повинен видати набір інформації,
І;І допомогою якої настроюється підключення до Internet:
• номер телефону модему, що вас обслуговує;
• ваше ім'я користувача (login);
• вхідний пароль (password);
• тип протоколу (SLIP чи РРР)/тип віддаленого сервера;
• ім'я хоста й ім'я домсчіа провайдера;
• імена поштових серверів і сервера новин;
• ІР-адреса DNS-сервера провайдера;
• НОМер Телефону служби технічної підтримки;
• необов'язкові параметри, наприклад, 1Р-безнека.

Р

Якщо провайдер Кадає нам статичну І Р-адрссу, то будуть
отрібні додаткові дані:
• IP-адреса нашого комп'ютера;
• значення маски ІР-мсрежі.
2.5.4. Програми дозвонювання

Більшість користувачів Internet звертається до Мережі по
и ісфонних каналах через модем. Тому першою програмою, з
якою зіштовхується користувач, Є програма ДОЗВОНЮВанНЯ до
11 рі івайдера Internet-послуг. При родно, що можна скористатися
і і.шдартною утилітою Dial-up Connection, але вона має деякі
обмеження. Нижче розглянуті найбільш популярні утиліти.
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Таблиця 2.2. Програми дозвонювання
Advanced Dialer
http://www.DVSoft.com/

ConnectPal Professional
http://www.connectpal.com/

Dialer 2000
http://www.techloeic.qc.ca/
dialer2000/

Internet Connection
Benchmark
http://www.bvzantine.nl
/icb

Це одна з кращих програм у даній категорії. Вона підтри- І
мує дозвонювання по декількох номерах, автоматичний
повтор набору у випадку обриву зв'язку, протокол з'єднань, статистику, облік часу, проведеного в режимі online,
і т.п. Після того як з'єднання встановлене, Advanced Dialer
може запускати програми - браузер, програму читання
електронної пошти і т.п., з'єднуватися і від'єднуватися по
заздалегідь заданому розкладу, періодично звертатися до
провайдера (ping) для підтримки активного з'єднання і т.п. j
Програма дозвонювання, що володіє широким набором >
корисних функцій. Серед них - автоповтор набору, підрахунок витрат, можливість роботи з декількома настрою- і
ваннями (іменами користувачів і паролями), можливість
запуску програм після установки з'єднання (до 5 програм)
і періодичне звертання до провайдера для підтримки активного з'єднання. Також відзначимо функції для обчислення витрат для одного і більше провайдерів і можливість
автоматичної перевірки поштових скриньок.
Програма являє собою інтегрований набір утиліт для дозвонювання і здатна відображати продуктивність з'єднання в графічному вигляді, виконувати синхронізацію системного таймера (через tinic-ccpucp), підтримувати з'єд-і
п.шия активним і виконувати ряд інших функцій. Програма веде статистику з'єднань, облік швидкості передачі,
підрахунок часу, проведеного в режимі on-line, і дає змогу
виконувати деякі інші операції типу вимикання комп'ютера після завершення з'єднання.
Дана утиліта аналізує Internet-з'єднання між вашим комп'ютером і одним з декількох Web-ссрверів. Результати
відображаються и спеціальному вікні. Підтримуються
найчастіше використовувані модемні і кабельні швидкості
з'єднання.

Лабораторна робота №2
Підключення до Internet: вибір комп'ютерної техніки і
провайдера
І І,і./і і) роботи: підібрати оптимальну конфігурацію комп'ютер
і модем для підключення в Internet, вибрати провайдера.
І. Методичні вказівки.
Для аналізу ринків комп'ютерної техніки і провайдерів
на використовувати Web-ресурси.
Донецькі комп'ютерні фірми
Комп'ютерна фірма СКІФ
hup \vww.skifs.com.ua/
• Фірма НЕП
htlp 'www.neD.donbass.com/
ІнфоКОМ
І

.

І

І

Р

/

/

w

w

w

.

s

k

i

f

.

n

e

t

/

l

n

l

o

k

o

m

ІII14) "Вектор"
hltp7/www. vector, donctsk.ua/
\ Г "Техніка"
liiii>7/www.texnika.donbass.com/
Фірма Sky Computer!
http //www.skv.donbass.com/
Асоціація СПАРК
http://www.spark.donbass.coni/
АТЛАНТИДА ЕНТЕРПРАЙЭ
http: //www.ae.donetsk .ua/
('питал
liitp //www.sintal.donbass.com/
ПІЦ "КИС"
www.kis.donetsk.ua/
і <>|інорація AMI
Mill '/anii.com.ua/
VII.COMP
www.eto.dn.ua/
І .імп'ютерний центр "Номінал"
http //www.nominal.ru/

lomin.Ki пропий i q m
>DIPT
http://www.clonbass.net/
IN IS
http://www.ints.net/
III II
httD://www.incp.net/
ELIS TELECOM
http://www.etcl. dn.ua/
> GBON
htto://www.aeon.donetsk.ua/
• NI-TI.UX
http://www net lux cur/
•DORIS
hltp://www skil.net/
A 1ST
hl1r>://www.aist.nel/
• Vcltonl.ink Donetsk
lillr)://wwwvclton iloni'lsk ua/
• WH1.KOM NliT
http://www.cn,dn.ua/
> ICM (МвкіТвка)
http://www. icm.dn.ua/
> Макіївка Online
http://www.il 'an/.il.clonetsk.ua

• III 1 СОЛ
hltp

/www.intsol.dn.ua/

IntcrSoft
htlp
www.irjsoft.donbass.coni/
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Щоб переглянути прайс, його звичайно потрібно завантажити. Після того, як ви клацнули мишею на гіперпосиланні, що
посилається на файл, браузер починає працювати. У діалоговому вікні, що відкрилося, ви можете зробити вибір: або зберегти
файл на диску, або відкрити його. Якщо ви завантажуєте файл
із неперевіреного джерела, вам слід зберегти його і потім
перевірити за допомогою антивірусної програми. Звичайно,
потім цей файл потрібно розпакувати WinZip чи WinRar.
При виборі комп'ютерів, модемів, провайдерів слід звертати
увагу на додаткові аспекти: гарантія, технічне обслуговування,
спільні акції і т.п.
1. Завдання.
Рівень 1
1. Використовуючи Web-ресурси, скачати прайси трьох
провайдерів у папку Студенти\Група\Прізвище комп'ютера
EDUCATION.
2. Створити звіт, що містить порівняльні характеристики
наданих провайдерами послуг. Вибрати оптимальне рішення
для dial-up ( що комутується) з'єднання.
3. Зберегти файл :І ІМ'ЯМ Лабораторна робота 2.xls.
Рівень 2
1. Використовуючи Web-ресурси, скачати прайсы трьох
комп'ютерних фірм у папку Студенти\Група\Прізвищс
комп'ютера EDUCATION.
2. Створити звіт, що містить порівняльні характеристики
модемів. Вибрати оптимальний модем для його використання
в домашніх умовах.
3. Зберегти файл з ім'ям Лабораторна робота 2.xls.
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Самостійна робота №1
Установка і настроювання модему
I І,і /п> роботи: вивчити самостійно основні дії при установці
і підключенні зовнішнього модему; інсталювати драйвер
іему.
І. Методичні вказівки.
I1 сред початком робіт з підключення зовнішнього модему
Перевірте наявність наступних компонентів:
• модем;
• телефонний шнур для ПІДКЛЮЧЄННЯ модему до телефонної
шиї, па обох кінцях шнура ПОВИННІ бути ВИЛКИ рознімання RJ-11;
• кабель стандарту RS-232C ДЛЯ підключення до ПОСЛІДОВНОГО порту комп'ютера;
• джерело живлення;
• додаткові комплектуючі для голосових модемів;
• носій із драйверами модему [телекомунікаційним програмним забезпеченням (якщо це передбачено постачанням).
Однією з голошиїх переваг ЗОВНІ
ЬОГО модему с простота
його підключення до II К. ІІа задній панелі розташовані
< івичайно) наступні рознімання:
• ВИМИКаЧЖИВЛеННЯ (ЗнаїШСОМ «Power», «Мережа»,«I/O»);
• рознімання для ПІДКЛЮЧЄННЯ шнура під блоку жиіілеппя.

Шнур від блоку живлення підключається до рознімання на
ісмі з написом «AC IN» чи «Мережа»;
• рознімання для підключення кабелю и стандарті RS-232C.
Чнрсз це рознімання модем кабелем З'ЄДНУЄТЬСЯ 8 одним з
in іс іідовних портів комп'ютера;
• розетка для підключення телефонного проводу (розетка
і написом «Line», «Wall», «TELCO»). Цим проводом модем
інується з телефонною розеткою, встановленою у вашому
Приміщенні;
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• розетка для підключення паралельного телефонного
апарата (розетка з написом «Phone»).
Процес підключення модему до комп'ютера складається з
наступних етапів.
1. Вимкніть ПК.
2. Вставте один кінець кабелю RS-232C у відповідне
рознімання на задній панелі модему, другий кінець кабелю
підключіть до рознімання послідовного порту вашого комп'ютера.
3. Перевіривши, що вимикач живлення модему встановлений у положення «відключене», вставте рознімання шнура
живлення у відповідне гніздо модему. Вставте вилку блоку
живлення в мережеву розетку 220 В.
4. З'єднаєте модем з телефонною мережею (обидва рознімання RJ-11 однакові), тому підключіть один кінець до рознімання
«Line», а інший - до розетки, встановленої в приміщенні.
5. Якщо ви хочете використовувати паралельний телефон
на вашому столі, ТО підключіть його до розетки модему з
написом «Phone».
6. Унімкміть комп'ютер і модем.
Якщо ваш модем мас функцію автоконфігурації plug-andplay, то після того як ви встановили модем і включили ПК і
модем, операційна система Windows знайде наш модем. У процес
завантаження комп'ютера па екран буде- виведене повідомлення
про цю подію, слідом за яким з'явиться діалогове вікно з назвою
знайденого устаткування.
Автоматична інсталяція драйверів модему
1) Перевіривши наявність у нас дискет (чи CD-ROM) із
драйверами З комплекту постачання модему, можна приступати
до установки драйверів, використовуючи драйвери виробника.
Якщо ваш модем випущений досить відомим виробником, то його
марку з великою імовірністю можна знайти в списку модем і в,
драйвери для яких уже стандартно включені в постачання Windows. Якщо марка установлюваного вами модему не зазначена в
списку устаткування Windows, і у вас відсутні встановчі дискети
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і'.і іі перами для цього модему, можна тимчасово викориі н тупати драйвери так званого стандартного модему.
2) 15ам буде запропоновано вставити дискету (чи CD-ROM)
і раіі верами модему. Виконавши це, дійте за вказівками
Програми інсталяції. У вікні Установка з диска вкажіть місце
рм 11 мінування драйвера вашого модему, при необхідності
ці регляду файлової структури дисків скористайтеся кнопкою
Огляд.
3) У наступному діалоговому вікні виберіть у списку ваш
модем.
А) Потім буде запитано номер порту для модему, і Майстер
установки завершить свою роботу.
Інсталяція драйверів модему вручну
1) Перейдіть у вікно Панель управління, клацніть значок
Модеми, підтвердіте, що ви будете встановлювати драйвери
нручну.
2) У вікні Установка нового модему, шіберіть потрібну
|жу модему або виберіть установку з диска.
3) У наступному вікні вкажіть порт, до якого приєднується
іем. Як правило, зовнішні модеми комплектуються кабелем
і ія підключення до порту COM2.
4) Після натискання кнопки Далі почнеться установка
драйверів модему, що завершиться появою діалогового вікна,
їм повідомляється про закінчення процесу інсталяції.
11.11 ікнувши кнопку Готове, ви підтвердите завершення
процесу роботи Майстра установки НОВОГО модему.

2. Завдання.
Ни конати завдання відповідно до варіанта.

І

1. Перевірити, який модем програмно встановлений на комп'ютері.
2. Установити вручну модем Standard 56000 bps X2 Modem.
3. Що таке драйвер? Відповідь збороти у файл Самостійна робота l.doc папки Студенти\Груііа\Прішиіцс комп'ютер» EDUCATION.
4. Звіт про виконання самостійної роботи представити в наступному вигляді:
(••даній 1-3 - письмово; завдання 4 - рочдруківка файлу Самостійна робота
l.doc. Титульний лист виконується стандартно.
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Продовження таблиці

о.
CQ

CQ

те

'Б.
я
а

со

1. Перевірити, який модем програмно встановлений на комп'ютері.
2. Установити вручну модем Стандартний модем 33600 біт/с.
3. Перелічіть основні модемні протоколи. Відповідь зберегти у файл
Самостійна робота l.doc папки Студенти\Група\Прізвище комп'ютера
EDUCATION.
4. Звіт про виконання самостійної роботи представити в наступному
вигляді: завдання 1-3 - письмово; завдання 4 - роздруківка файлу Самостійна
робота l.doc. Титульний лист виконується стандартно.
1. Перевірити, який модем програмно встановлений на комп'ютері.
2. Установити вручну модем Стандартний модем 56600 бод V90.
3. Чим займається Міжнародний союз електрозв'язку? Відповідь зберегти
у файл Самостійна робота l.doc папки Студенти\Група\Прізвище
комп'ютера EDUCATION.
4. Звіт про виконання самостійної роботи представити в наступному
вигляді: завдання 1-3 - письмово; завдання 4 -роздруківка файлу Самостійна
робота l.doc. Титульний лист виконується стандартно.
1. Перевірити, який модем програмно встановлений на комп'ютері.
2. Установити вручну модем Стандартний модем 9600 бод.
3. Чим займається програма E-Dialer? Відповідь зберегти у файл
Самостійна робота l.doc папки Студенти\Група\Прізвиіцс комп'ютера
EDUCATION.
4. Звіт про виконання самостійної роботи представити в наступному
піп ляді: завдання 1-3 - ПИСЬМОМ; мЬДаННЯ 4 роздрук!ВМ файлу Самостійна
робота l.doc. Титульний лисі виконується стандартно,
1. Перевірити, який модем програмно встановлений на комп'ютері.
2. Установи ги вручну модем Стандартний модем 300 бод.
3. Які дії потрібно викопти, щоб установити другий модем? ВІДПОВІДЬ
зберегти у файл Самостійна робота l.doc папки Студснти\І"рунаМІріівищс
комп'ютера EDUCATION.
4. Звіт про виконання самостійної роботи представити и наступному
вигляді: завдання 1-3 - письмово; завдання 4 роздруківка файлу Самостійна
робота l.doc. Титульний лист виконується стандартно.

Тести для самоконтролю

І Що з перерахованого є відмінними характеристиками
Intel net?
а) висока надійність
б) доступ до ресурсів у реальному часі
в) будь-який користувач може надавати послугу
підклю-чення до мережі іншим користувачам
2. Розташуйте одну за одною наступні події?
а) розробка стека протоколів TCP/IP
б) об'єднання ARPAnet з різними радіо- і супутниковими мережами.
в) поява e-mail
г) створення NFSnet
д) ліквідація ARPAnet
3. Яка організація є власником Internet?
а) IANA
б) ICANN
в) ISOC
г) мережею Internet ніхто не володіє

5. Яка швидкість передачі даних для наступні» протоколів?

a)V.34 1)33,6 Кб/с
б) V.90 2) 56 Кб/с до користувача і 4Н Кб/с від нього
и) V.92 3) 56 Кб/с до користувача і 33,6 Кб/с, Від нього
6. На які параметри слід звернути увагу при виборі
М.У?

а) швидкість передачі модему
б) стандарт модемного зв'язку
в) конструкцію модему
г) на тип телефонної лінії
7. Провайдер - це?
а) організація, що надає доступ до Internet
б) два модеми, об'єднаних лініями зв'язку
в) тип підключення
г) людина, що підключає до мережі
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РОЗДІЛ 3.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ INTERNET

3 . 1 . IP-АДРЕСА. КОМУТАЦІЯ ПАКЕТІВ. TCP/IP
Internet має деякі характеристики пошти, телеграфу і
телефону. Так само як у телеграфі, у Internet використовується
цифрова передача інформації. Як у телефонній мережі кожному
телефону привласнюється телефонний номер, так кожному
комп'ютеру в I n t e r n e t привласнюється свій номер, що
називається ІР-адресою.
Кожна машина в мережі Internet має свою унікальну ІРадресу. IP-адреса - 32-бітне число, що прийняте записувати у
виді 4 чисел, розділених крапками. Наприклад:
193.124.243.76
128.8.2.1
Кожне десяткове число тут може набувати значення від 0
до 255.
Будь-яка IP-адреса складається з двох частин: адреси
мережі (ідентифікатора мережі, Network ID) і адреси хоста
(ідентифікаторе хоста, Host ID) у цій мережі. Завдяки такій
структурі IP-адреси комп'ютерів у різних мережах можуть мати
однакові номери. Ллє оскільки адреси мереж різні, ці комп'ютери ідентифікуються однозначно і не можуть бути поплутані
один З одним.
З поняттям IP-адреси тісно зв'язане і поняття хоста (host).
Найчастіше це поняття ототожнююсь з поняттям комп'ютера,
підключеного до Internet. У загальному випадку під хостом
розуміється будь-який пристрій, що використовує протокол
TCP/IP для спілкування з іншим устаткуванням. Тобто крім комп'ютерів, це можуть бути і маршрутизатори, і концентратори і
т.д. Ці пристрої також володіють своїми унікальними ІР-адресами
- як і комп'ютери вузлів мережі і комп'ютери користувачів.

40

їли того, щоб визначити ідентифікатор мережі від іденти|І,І хоста, застосовується спеціальне 32-бітне число, що
ним "і І.ОІ маскою підмережі (subnet mask). Маска підмережі
і п .і і пиж собою набір з 4 чисел, розділених крапками, як і
• і іч;і II '-адреса. Маска підмережі застосовується також для
того поділу великих IP-мереж на ряд підмереж меншого
шибу.
І Інйбільш глибока аналогія існує між Internet і поштою:
Інформація передається у вигляді окремих пакетів. Якщо
І ні її к» передати довге повідомлення, воно розбивається на
рібне число шматочків, і кожний л них забезпечується
і іросами одержувача, відправника і деякою службовою
Інформацією. Кожен пакет Передається no Internet неналежно
• іх інших, і, у принципі, пакети можуть надходити різними
і іршрутами. Після прибуття пакетів па місце а них збирається
і ше повідомлення. Це називається комутацією пакетів.
Мережа проектувалася таким чином, щоб для роботи в ній
іуло потрібно ніякої інформації про конкретну структуру
ісжі. Для передачі інформації 3 мережі комп'ютер джерело
пцавдані в певний «конверт», указубав на цьому «конверті»
11 и 11.1 «тну адресу комп'ютера приймальника і передавав пакет,
що ни йшов у результаті цих дій, у мережу.
Протокол IP, що с вдалим способом організації зв'язку між
іонсім різними комп'ютерами (які, до того ж, можуть працювати
|'і

пі і управлінням різних операційних систем), Є основою
ін'іотерних мереж.
Важливість протоколу [Рйкоснови Internet підкреслюється
ппченням: «Internet
це всі мережі, що використовують
|||
сол IP, що кооперуються для формування єдиної мережі
ористувачів». О д н а к слід помітити, що В даний час
ють способи підключення до Internet і не IP-мереж. Тому
м н" и'ііе визначення не зовсім коректне.
Якщо на пошті сортувальний п у н к т п е р е в а н т а ж е н и й
Ім н
ю, то лист усе рівнЬ дійде до адресата, але із затримкою.
І '"і і мі так само в I n t e r n e t перевантаження позначається у
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вигляді збільшення часу відгуку і нарівно лягає на всіх
користувачів.
Internet при роботі під Windows використовує протокол
TCP/IP (два тісно зв'язаних протоколи). Цей протокол
регламентує, як слід розбивати довге повідомлення на пакети,
як повинні бути улаштовані пакети, як контролювати прибуття
пакетів до місця призначення, що робити у випадку помилок і
інші деталі.
Важливе достоїнство комутації пакетів - це легкість
об'єднання в єдину мережу різних по швидкості каналів зв'язку.
У зв'язку з цим якість вашого підключення до Internet може
варіюватися в дуже широких межах.
3.2. ПОРТИ І СЛУЖБИ

IP-адреса дає змогу точно ідентифікувати комп'ютер, але в
ряді випадків цьоґо недостатньо. Справа в тім, що на кожнім
вузлі можуть бути запущені найрізноманітніші служби Internet,
що забезпечують передачу електронної пошти, файлів, гіпертекстової інформації і Т.П. Кожна служба використовує свій
протокол прикладного рівня.
Для упорядкування роботи кожної служби відведений окремий порт, що представляє собою число від 0 до 65534. Для наіібільш популярних служб зареєстровані стандартні номери портів.

Так, для FTP це 21, для HTTP - 80, SMTP - 25, РОРЗ - 110.
Однак це усього лише загальноприйняті значення за замовчу плі і
пям, тому власник вузла може настроїти ці служби на роботу із
зовсім іншими портами. Часто це дає змогу легко вирішувати
деякі проблеми, наприклад, забезпечити підтримку різних
кодувань кирилиці в Web. Для реалізації цього досить передбач 11ти автоматичне перекодування документа на сервері в залежності
від того, з яким портом спілкується клієнтський додаток.

3.3. ГЛОБАЛЬНІ ІМЕНА І ПОКАЖЧИКИ РЕСУРСІВ

V більшості комп'ютерів у Internet є власне ім'я, а не тільки
11' адреса. Служба, що забезпечує переклад імен комп'ютерів у
ічіп 11'-адреси, називається Доменною Службою Імен (DNS).
комп'ютера записується як кілька слів, розділених
і |і.піками, наприклад:
si u dent.group.institute
I \fi відображає ієрархічну, чи доменну, структуру служби
І >NS. У нашому прикладі student - це ім'я комп'ютера в домені
І|І\ гоїо рівня group, institute, що належить домену першого рівня
institute. Адміністратор, що відповідає л'л домен першого рівня
Institute, зареєстрував домен другого рівня group.institute і
Передав туди все повноваження па реєстрацію нових імен у
межах цього домену. У спою чергу адміністратор домену
тчір.institute зареєстрував ім'я studentgtvupJnstitute за певною
IIі адресою. Така структура служби DNS забезпечує, :і одного
ОКу, унікальність імен комп'ютерів у межах усього Internet, аз
міного боку, чіткий поділ адміністративної відповіла; ості.
DNS - це особлива служба Internet, чому що вона вико
щетовується всіма Іншими службами, від WWW до Telnet.
Іереклад імен DNS у ІІ'-адрссп відбувається автоматично.
Хоча не існує особливих правил, як називати домени, у
1

і.и іосуванні ДОМЄНІВ першого рівня склалася певна практика.
Нони розділяються па географічні іі організаційні домени.

Таблиця 3.1 • Домени першого рівня

ill
ІІ

МІ
II. 1

Ilk
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()ргнні'кі

Географічні
Канада
Німеччина
Франція
І'осія
Україна
СІНА
Великобританія

Введені v К" і роки
(ЧИН
комерційні
. e d u - освітні
. g o v - урядові
. m i l - ВОЄННІ
.net

•org-

-

організації, що забезпечують роботу мережі
пскомерційні

ІІІІІІІ

Ннсдсіп і 2001 р.

,

.info загальні
.hi/, бізнес

.name приватні особи
.museum МуэеТ
.aero - авіаіндустрія
.coop - ділове співробітництво
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У назвах доменів дозволяється використовувати тільки
латинські букви, цифри і знак «тире».
У загальному випадку число складових доменного імені
може містити від двох і більше частин. Але найчастіше доменне
ім'я компанії складається з трьох складових, де перша частина
- ім'я хоста, друга - ім'я домену компанії, і остання - ім'я домену
чи країни ім'я одного з 12 спеціальних доменів. Так, якщо ваша
компанія називається «ABCD», те швидше за все Web-сервер
фірми буде названий www.abcd.ua чи www.abcd.com.ua чи
www.abcd.com чи abcd.com (www у доменному імені не є
частиною домену другого рівня. Це - «безкоштовний додаток»
до домену другого рівня, «www» є доменом третього рівня в
домені другого рівня. Домени третього рівня не вимагають
реєстрації. Будь-який домен третього рівня створюється
самостійно власником домену другого рівня).
3.4. УНІФІКОВАНИЙ ПОКАЖЧИК РЕСУРСІВ
11 ри роботі з браузером для одержання інформації необхідно
вказати адресу необхідного ресурсу в адресному полі браузера
з використанням спеціального формату - URL.
Формат адреси називається LJRL (Uniform Resource Locator - уніфікований покажчик ресурсу). Однак останнім часом
термін URL часто вживають у розумінні просто адреси, а не його
формату.
На самому початку адреси обов'язково указується відповідний протокол ( h t t p , ftp), а потім після роздільників (://)
указується IP- чи DSN-адреса. До адреси можна включати
просто складені імена доменів, доповнювати їх іменами файлів
(у тому числі повними з указівкою каталогів).
3.5. ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО INTERNET
Особливих складнощів при підключенні одного комп'ютера
до Internet немає, але при підключенні комп'ютерів, об'єднаних
у локальну мережу, виникає проблема. Купити для кожного
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ера модем і телефонну лінію - дуже дорого. Вирішити
и му допомагають спеціальні утиліти (програми), що
ІІОТІІ доступ до Internet через один комп'ютер всім іншим
іи'кггерам мережі.
До таких засобів відносяться проксі-сервери - програмиі ргднпки, ЩО встановлюються на комп'ютері локальної
і і і цо має доступ до Internet. Завдання проксі - перенаправі 11 и пакети HTTP і FTP до Internet і перевіряти (і, якщо треба,
і у пати) права доступу клієнта. Проксі-сервери створені для
іулярних служб Internet. Крім того, існує універсальний
і і сервер, що називається Socks. З його допомогою можна
п і к >чити до Internet такі програми, як ICQ, IRC і т.д.
Деякі з проксі-серверів оснащені брандмауером, що дає
і v захистити локальну мережу від вторгнень ззовні.
Іиичайно, він працює на рівні IP-адрес і номерів портів
111
колу TCP/IP. З його допомогою можна забороі піти достуі і
• Internet до сервера локальної мережі і, таким чином,
породити його від нападу хакерів.
Однією з переваг використання гіроксі-сервера прискоі я доступу в Internet. Ц<¥ стає можливим завдяки тому, що
і ті ізсайтів.уже відвіданих користувачем, зберігаються якийсь
у кеші проксі-сервера.
Робота програм, що забезпечують загальний доступ у
Internet, побудована на наступних принципах:
• трансляція мережних протоколів (Network address IransI її ion - NAT) - це технологія, що перетворить пакети, послані з
що з комп'ютерів ЛВС таким чипом, що вони виглядають
начебто їх відсилає проксі-сервер. Надіслані у відповідь
і і п розсилаються внутрішнім ПК у ЛОМ;
• призначення портів (Porl mapping) забезпечує доступ до
ірнних служб, захищеним за допомогою NAT;
• фільтрація пакетів (Packet filtering) є базовим модулем
пгки будь-якого брандмауера. Використовуючи дані з пакета
і і и і як І Р-адреси джерела і приймача, тип мережевого протоколу
її і ), нін або дозволяє проходження пакетів, або блокує їх;

П|
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• верифікація пакетів (Packet verification) - це настроювання до фільтра пакетів, має захищати ЛОМ від атак, впродовж
яких атакуючий фальсифікує IP-адресу джерела пакета.
У таблиці 3.2 розглянуті програмні продукти для «роздачі»
Internet, що працюють під ОС Windows.
Таблиця 3.2.
Засоби загального доступу в Internet у порівнянні
Програмний
продукт
URL (www.)
Рочроблювач
Ціна, $

Функції:
NAT
Proxy сервер
Proxy cache
Port mapping
Port 111 lei ing
І Іідіримка осн.
протоколів
Обсяг для інсталяції, МИ

МуРгоху 3.0

Win 98/Ме

WinGate 4.4

sw-home.f2s.com
Dmitry Silchenko

microsoft.com

_wjngite ; com__
Qbik New
Zealand Ltd.
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Microsoft

Безкоштовно

входить в ОС

-

+-

і

Тільки HTTP

+

0,4

о.(>

і
-

+
+

WinProxy 4.0

winproxy.com
Ositis
S o f t w a r e , Inc.
60

+
і

і

і

і

t

і

+

+

f

II
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її.itmp.мирна робота №3

Експрес-установка доступу до Internet
Мі п. роботи: установити доступ до Internet, використовуМайстер підключення, вивчити можливості настроювання.
І. Методичні вказівки.
Якщо наш комп'ютер з Windows 98 ще жодного разу не
рок шлися для підключення до Internet, то програма Майстер
(чсііня до Інтернету запуститься автоматично при виклику
якого додатка, якому для роботи потрібно підключення до
Мережі. Крім того, Майстер підключення можна запустити,
іііііінши команду Пуск\Програми\Стандартні\ Зв'язок\
III п мочення до Інтернету.
При найпершому запуску Майстра підключення до
III і ериету спочатку запуститься невелика програма, що запитує
параметри набору номера з даного місця на міську лінію.
У першому вікні Майстер поставить запитання про те,
пі можливостями для організації доступу до Internet ни
ідісте. Якщо ви уклали договір із про на і іде ром, то це означає,
11н-ба вибрати друге положення перемикача і маги дані про
іс ім'я користувача і т.д., отримані від провайдера.
Наступне вікно мас уточнюючий характер. Виберіть
її" юження перемикача, що відповідає підключенню через
ічальника послуг Internet.
і.і іі відзначте потрібний спосіб підключення потелефонI 111 • і ї або через локальну мережу.
1
її що ви вперше підключаєтеся до Internet і хочете створити
шання, то установіть перемикач у положення, що вказує

можливість. Якщо ж у вас уже є раніше створені з'єднання,
і 'і 11. лі списку потрібне.

Нас гупне вікно досить важливе - погрібно ввести дані про
і' м ісфону доступу провайдера, а також код вашого міста,
ірити в списку, що розкривається, країну. Якщо провайдер
11 ІІСЯ в тім же місті, що і ви, зніміть прапорець набору
• м ш и і міста.
4 6
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У новому вікні слід увести ваші ім'я користувача і пароль у
тому вигляді, у якому вони отримані від провайдера. Оскільки
ці дані можуть містити в собі заголовні і малі літери, цифри й
інші символи, будьте уважні, щоб увести їх правильно, особливо
при введенні пароля, оскільки в цьому полі з міркувань
таємності показано лише зірочки.
У наступному вікні треба вказати, чи будуть використовуватися додаткові настроювання при встановленні з'єднання з
провайдером. До таких настроювань відносяться: тип з'єднання
( Р Р Р чи SLIP), необхідність ручної реєстрації на комунікаційному сервері за допомогою термінального вікна чи автоматизація цього процесу за допомогою файлу-сценарію, указівка ІРадрес вашої машини і сервера DNS провайдера вручну.
У наступному вікні ви привласнюєте ім'я новому з'єднанії к>.
У наступному вікні Майстер підключення до Інтернету
поставить запитання про необхідність відразу ж далі настроїти
обліковий запис електронної пошти, служби новин і служби
каталогів LDAP. Ви можете ствердно відповісти па ці питання і
указати відповідні дані, що одержали ВІД провайдера.
Майстер підключення копфігурує параметри для найзагальнішого випадку, щоб допастроїти деякі властивості
з'єднання потрібно:

1) викликати контекстне меню віддаленого з'єднання (папка
Віддалений доступ);
2) на вкладці Тип сервера залишіть установленим ТІЛЬКИ
два прапорці: Програмне стискання даних і TCP/IP;
3) якщо ваш провайдер вимагає явної вказівки адреси
сервера DNS, натисніть кнопку Настроювання T C P / I P ;
4) користуючись перемикачами Адреса IP призначається
сервером/Адреса IP вводиться вручну, уведіть значення ІРадреси нашого комп'ютера, якщо ви володієте власною
(статичною) IP-адресою, або дайте зробити це серверу, якщо ви
користуєтеся динамічною ІР-адресою;
5) якщо вимагає ваш провайдер, то вкажіть IP-адресу DNSі/чи WINS-сервера вашого провайдера, користуючись перемикачем Адреси вводяться вручну;
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в) встановіть прапорець Використовувати стискання
• тиків IP для того, щоб підвищити швидкість роботи з
ІІріноколу TCP/IP;
] і встановіть прапорець Використовувати стандартний
ні по.і для віддаленої мережі, якщо ви хочете, щоб системні
мі піп Windows 98 автоматично направляли весь ваш потік
Ійііііх по протоколу T C P / I P прямо на той маршрутизатор (чи
иікаційний сервер), через який локальна мережа підклю" м і ні Internet;
натисніть двічі ОК для завершення конфігурування
І< І' 11* і установок віддаленого сервера.
11 ісля того, як виконані всі дії по установці і настроюванню,
і на приступити до з'єднання.
І Двічі клацніть по значку віддаленого з'єднання, з'явиться
нове вікно Установка зв'язку.
1
Нведіть Ім'я користувача і Пароль.
3. Перевірте, чи правильно зазначений помер телефону
Іфонайдера і виберіть місце з'єднання в списку, що розкриться, Місце виклику. За допомогою кнопки Параметри
на викликати діалогове вікно Властивості з'єднання.
Тепер усе готове для початку з'єднання 3 Internet. Зали
Ній ІОСЯ лише натиснути кнопку Підключитися (не забудьте
п. мути модем).
У результаті успішного встановлення з'єднання буде видане
п Підключене до
,у який відображається швидкість
іення і тривалість сеансу зв'язку :І мережею. Якщо ви
і і'їите прапорець, що пропонує мінімізувати це вікно, то при
пишці зв'язку, воно буде представлено значком двох
іаиих комп'ютерів на системній панелі інструментів. Для
• щоб перервати сеанс зв'язку з Internet, у вікні Підключено
/Ю
натисніть кнопку Відключитися.
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2. Завдання.
Рівень 1
1. Настроїти підключення до Internet вручну, якщо відомо
таке:
Номер телефону: 310-24-15, вихід на місто 9
Login: lab
Пароль: 45Rb;f
З'єднання: Ваше прізвище
2. Які типи доступу до Internet передбачені Майстром підключення? Відповідь зберегти у файл Лабораторна робота 3.doc
папки Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
Рівень 2
1. Настроїти підключення до Internet вручну, якщо відомо
таке:
Номер телефону: 310-24-15
Login: lab
Пароль: 45Rb;f
З'єднання: Ваше прізвище
Тип підключення: РРР
Адреса IP призначається сервером
DNS: 10.10.10.13
2. Як змінити деякі параметри доступу до InternetV
Відповідь зберегти у файл Лабораторна робота 3.doc папки
Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
Тести для самоконтролю
і. Проведіть аналогії між поштою, телеграфом, телефоном
і характеристикою Internet.
а) пошта
1) номер
б) телеграф
2) цифрова передача даних
в) телефон
3) інформація передається пакетами
2. Що з перерахованого не є ІР-адресою?
а) 0.0.0.0
б) 14.28.140.2.
50

•і. 12.4.150
• і і 3.28
Між мережевий протокол - це
і • пеціальна програма, що перетворить передані дані
і умова, що перевіряється при одержанні даних по мережі
і шість правил передачі даних
і)модем
І Що регламентує протокол TCP/IP?
і» м < і ід розбивати довге повідомлення на пакети
б) ІК повинні бути улаштовані пакети
І) ік контролювати прибуття пакетів до місця призначення
і Який із записів не являє собою URL (повний формат)?
;і) http://www.ft.ca/
б) www.ft.ca/
н) http://www.ft.ca/index.htm
і) ftp://ft.ca/index.zip
і І Функцією якої програми є прискорення доступу до
ГІ ІІСІ ?

а) проксі
б)брандмауер
н) DNS
г) кеш
7. Які IP-адреси утворять одну мережу?
І

6

І

)

)

1

1

9

9

2

2

.

1

.

1

6

6

8

8

.

.

1

1

7

7

4

4

.

.

1

1

0

1

н) 192.168.175.12
г) 192.169.174.13
0193.168.174.15
І1 кий із записів не може бути DNS-адресою?
.і) fdr.rom.com
6)ru2001.py
и) ru_2001.ru
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РОЗДІЛ 4.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ INTERNET
У Internet є ряд протоколів, що пропонують різноманітний
сервіс. Таким чином, говорячи про прикладні протоколи, сервіси
Internet, служби, послуги і можливості, ми говоримо про одне й
те саме.
4 . 1 . ВСЕСВІТНЯ ПАВУТИНА WWW
Останнім часом найбільш популярною системою в Internet
стала WWW- World Wide Web (Всесвітня Павутина). Дана
система поєднує в собі безліч можливостей (наприклад,
передачу текстів, графічних зображень, звуків, відео). Всі
інформаційні об'єкти зв'язуються єдиною структурою, в основу
якої покладене поняття гіпертексту, тобто безлічі окремих
текстів, що мають посилання один на одного. Ці тексти також
називаються документами, чи статтями Web-сторінками.
Оскільки система WWW дозволяє використовувати не тільки
тексти, але і звук, графіку, то гіпертекстовиіі документ
перетворився в гіпермедіа-документ.
Web-сторінки створюються за допомогою спеціальної мови
HTML (Hyper Text Markup Language - мова розмітки гіпертексту) і передаються по мережі по протоколу HTTP (Hyper
Text Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту).
Гіпермедіа-документи зберігаються на WWW-cepiicpax
(Web-серверах) мережі Internet. Для роботи з гіпермедіадокументами розроблено багато різних програм-клієнтів, що
називаються програмами перегляду WWW чи браузерами
(browsers (англ.) - «переглядачі» книг). Програми перегляду
дають змогу за відомою точною адресою викликати потрібні
користувачу документи, накопичувати їх, сортувати, поєднувати, редагувати, друкувати. Приклади таких програм: Netscape
Navigator, Internet Explorer, Opera.
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І чи |імедіа-документи (в окремому випадку, гіпертекстові)
і и. і шерпосилання. Такі посилання встановлюють зв'язок
Юкументамн. При активізації посилання (натиснувши
ПО ній), браузер звертається до об'єкта, на який указує
І посилання. Переконатися в тому, що даний елемент є
'''' і • иланням, можна навівши на нього покажчик миші: якщо
гро і порився у вказівний палець, - то це і є гіперпосилання.
І > 111 к ю з цілей системи WWW була розробка стандартного
N обу вказання посилань на доступні в Internet ресурси,
PCX овного для будь-якого типу ресурсів. Для рішення цієї
ЩІ і іуло введене ПОНЯТТЯ URL.
4.2. ЕЛЕКТРОННА ПОШТА E-MAIL
І кктронна пошта (E-mail) /юніші час залишалася найіиренішим і дешевим видом мережевих послуг. Як засіб
і пі повідомлень вона практично не відрізняється від
іймої пошти, але діє значно швидше. Принцип роботи з
•мронною поштою дуже схожий па роботу зі звичайною
В< Ііонденцією. При реєстрації в мережі кожен користувач
є там «поштову скриньку». У ДІЙСНОСТІ поштова
ІИНЬка є просто підкаталог па диску вузлОВОГО комп'ютера
і користувач має право читати файли в цій області. За
іомогою спеціальної програми (поштового клієнта) ко'•і підготовляє лист і «кладе» ЙОГО В папкудля вихідних
'•
Після цього користувач з'єднується 3 «поштовим
ііпіям», що розташовується па комп'ютері постачальника
Internet, і обмінюється поштою: Пересилає підготовлені
іі одержує кореспонденцію, що прийшла па адресу
ми іунача. Остання міститься в папці для вхідної пошти,
Цінованої на комп'ютері користувача. Пересилання листів
Штоного відділення по мережі Internet здійснюються без
н травника. Відправлений лист попадас до поштового
|| Н пня одержувача, для одержання цієї кореспонденції
і І'І повинен підключитися до свого поштового Відні, і Гак, зокрема, здійснюється пересилання файлів за
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допомогою протоколу U U C P . Тривалий час це був єдиний
протокол. В даний час використовуються два протоколи SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) і POP (Post Office Protocol), що
є стандартними протоколами Internet, побудованими на базі
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:
<ім'я користувача>@<доменне ім'я>,
де <ім'я користувача> - ім'я, на яке зареєстровано поштову
скринька; <доменне ім'я> - ім'я поштового сервера.
Провайдер призначає адресу електронної пошти, що буде
нашим особистим ідентифікатором у Internet.
Кожна електронна поштова адреса унікальна.
Приклади e-mail адреса:
dichPtcc-online.com
Education@iinail.in
frodo@bag_en(l.morder.com
Отже, щоб одержувати і відправляти електронні повідомлення, необхідно маги доступ до електронної пошти через
Internet, доступ до самого Internet і програмне забезпечення для
роботи з e-mail. Поштовий клієнт - програма, встановлена на
комп'ютері і призначена для відправлення й одержання e-mail.
Поштові клієнти входять до складу Web-браузерів Netscape
Communicator і Internet Explorer. Але існує безліч інших
поштових клієнтів. Наприклад, у складі ОС Windows 98 - це
Microsoft Exchange, у пакеті Microsoft Office - Outlook Express,
програми інших фірм - TheBat!, Pronto, Eudora.
При виборі поштового клієнта слід оцінювати такі параметри:
• зручність інтерфейсу;
• наявність адресної книги;
• здатність кодувати і декодувати вкладені файли;
• можливість перевірки орфографії.
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• гри способи роботи з поштою: offline, online і disconІЧІМІ \ першому випадку (offline) поштовий клієнт зчитує
і і і інера, зберігаючи її на локальному комп'ютері. Далі
і її і ці пі ітися пошту, видаляти чи групувати листи локально,
іііму ік мас необхідності в зв'язку із сервером. В другому
і (online) пошта зберігається на сервері і всі операції з
D ииробляються безпосередньо на ньому ж. В останньому
(disconnected) пошта залишається на сервері, але при
' і іншому комп'ютері створюється резервна копія, з якою
к 11.ся робота клієнта. Для способів online і disconnected
і меціальні алгоритми синхронізації, що важливо, якщо
• inn і'уиач використовує кілька комп'ютерів для роботи зі
і к і Ш ГОЮ

»

І і 11 ІІ'І'І іпе доступу цілком підійде протокол POP, однак, для
иіпх методів, що зручніше при роботі з декількома
II їм і ерами, логічніше протокол ІМАР (Interactive Mail AcMiotocol).
І і ГРУПИ НОВИН USENET

I

\ Internet дуже популярні групи новин UseNet, що іноді
11> телеконференціями. Ця служба працює приблизно
і. як і електронна пошта, але одержувані листи доступні
и г л іьпого огляду. Для зручності дискусій утворюються
n групи, учасники яких посилають і приймають повідомі іенною тематикою.
Мі режа UseNet була розроблена для використання па
отсрах, що працюють під операційною системою Unix. Такі
піерп обмінювалися пакетами ЛИСТІВ, що містять мережеві
ні ічікористовуючи поштовий протокол U U C P по
тич іелефонних каналах. Однак, в останні роки усе більше
ЮТсріп у мережі UseNet використовують можливості
ііхи і пидкодіючих з'єднань мережі Internet і обмінюються
н 11 и ями за допомогою протоколу NNTP - Network News
і І 'і мі с)col (Протокол передачі мережевих новин).
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В даний час поширюється більше десяти тисяч груп новин,
що охоплюють широкий спектр тем. Ім'я групи новин, як
правило, складається з декількох частин, розділених крапками.
При читанні імені зліва-направо його частини поступово
звужують коло розглянутих питань у цій групі. У групах мережі
UserNet перша частина імені позначає рівень ієрархії, до якої
відноситься дана група. Установлено сім рівнів ієрархії:
с о т р - обговорення питань комп'ютерної тематики;
misc - обговорення спеціальних тем;
news - обговорення проблем, пов'язаних із самими групами
новин;
гес - кіно, спорт і інші захоплення;
sci - геми, пов'язані з наукою;
soc - соціальні і культурологічні питання;
talk - розмови на загальні теми.
Щоб одержати доступ до груп новин, необхідно мати
спеціальну програму. Програма читання груп новин - це

програма, за допомогою якої користувач «відвідує» групи новин,
ЧИТАЄ і підправляє повідомлення. За допомогою такої програми
ви встановлюєте зв'язок із сервером новин (це з'єднаний з
Internet комп'ютер, через який користувачі одержують доступ
до груп новин), передплачуєте необхідні групи новин і
переглядаєте повідомлення, послані іншими учасниками. Потім
ви можете відповісти їм або почати нову дискусію, відправивши
своє питання чи нове повідомлення.
Практично всі браузери мають у своєму складі програми

читання груп новин.
Перш ніж читати повідомлення груп новин і відсилати свої
відповіді і повідомлення, потрібно встановити зв'язок із
сервером новин. Ваш провайдер повинен надати адресу
свого сервера новин. Ця адреса виглядає приблизно так:
news.internet.com. Його необхідно ввести при настроюванні
програми читання вашого браузера або за допомогою Майстра
підключення до Інтернет, тільки після цього можливе з'єднання
із сервером.
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Після підключення до сервера новин, можна починати
завантаження списку всіх доступних груп новин, використовуючи
відповідну команду. Завантаження списку груп новин займе кілька
хвилин, по закінченню завантаження програма читання покаже всі
доступні групи новин. Знайшовши в списку необхідну групу
новин, їх слід передплатити. Передплата означає внесення цікавих
для вас груп новин до спеціального списку, завдяки чому доступ
до потрібних конференцій значно полегшується.
4.4. СПИСКИ РОЗСИЛАННЯ MAILLIST
Під списком розсилання розуміють механізм, що дозволяє
розіслати постове повідомлення деякій групі передплатників.
Існує розсилання як віщання (хазяїн посилає інформацію,
передплатники одержують) і як групове спілкування (перед
платники спілкуються один з одним). 15 останньому випадку в
розсилання Є групова адреса - повідомлення, послані на нього,
одержують усі передплатники. Хазяїн розсилання (модератор)
визначає права учасників - хто може тільки читати розсилання,
а хто і писати в нього повідомлення.
Розсилання можуть бути публічними і закритими. Закриті
розсилання
це інструмент спільної роботи, зиичаііпо ноші
створюються і керуються усередині якоїсь компанії. Для
публічних розсилань, як правило, визначені правила передплати
і відмови від неї (підписки), а також спілкування в них.
Існують саЙТЫ, ЩО пропонують ВІДПОВІДНИЙ Web-сервіс па таких сайтах будь-хто може створити власне розсилання.
Звичайно розсилання па цих сайтах не мають на указі групове
спілкування, а Працюють тільки в режимі віщання.
4.5. ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ FTP
FTP (File Transfer Protocol - протокол передачі файлів) це засіб, що дає змогу переглядати архіви файлів документів і
програм у Internet, здійснювати копіювання будь-яких файлів
як з віддаленого комп'ютера на свій так і навпаки.
Клієнти FTP - CuteFTP, FAR.
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4.6. ОДЕРЖАННЯ ПОСЛУГ МЕРЕЖІ ЧЕРЕЗ ВІДДАЛЕНИЙ
КОМП'ЮТЕР TELNET

Використовувати в мережі Internet ресурси віддаленого
комп'ютера дає змогу програма Telnet - протокол віддаленого
термінального доступу до мережі. За допомогою Telnet
комп'ютер користувача підключається до віддаленого комп'ютера, що входить до складу Internet. При цьому всі команди, що
вводяться на комп'ютері користувача, виконуються системою
віддаленого комп'ютера.
Працюючи на віддаленому комп'ютері за допомогою Telnet,
можна запускати будь-які наявні в ньому програми-клієнти.
Telnet дає змогу передавати і файли, але протокол FTP більш
ефективний і менше завантажус процесор.
4.7. РОЗМОВА В INTERNET ICQ, IRC

ICQ (I seek you - я шукаю тебе) служба, що дає змогу
користувачам мережі обмінюватися повідомленнями в реальному часі, а також оріа пілону нити чат (chat-бесіда), передавати
файли і багато чого іншого.
Клієнт служби - програма ICQ.
IRC (Internet Relay Chat - бесіда через Internet) - служба,
що схожа на UseNet, але обмін повідомленнями в ній ведеться

без затримок.

Клієнт служби

програма mIRC.

4.8. WAP
Відкритий протокол і технічний стандарт Wireless Application Protocol (WAP) розроблений з ініціативи фірми Unwired
Planet (Phone.com). Його широке застосування привело до того,
що можна обмінюватися інформацією через Всесвітню мережу
безпосередньо з мобільних телефонів, без посередництва
комп'ютера. WAP збагачує набір таких послуг мобільного
зв'язку, як телефонія і короткі текстові повідомлення (SMS).
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Треба відзначити, що по протоколі WAP на мобільний
телефон зміст Web-ресурсів безпосередньо не передається. У
Internet інформація представлена у вигляді HTML-сторінок,
робота з якій припускає швидкі комунікації, могутні процесори,
великі екрани й обсяги пам'яті комп'ютерів. Те, чим не
володіють звичайні мобільні телефони. Тому для WAP
використовується спеціалізована мова розмітки - Wireless
Markup Language (WML), більш простий і строгий, ніж HTML.
Нині в Україні вже існують сотні WAP-сайтів. Найпопулярніші: wap.gala.net, wap.kyevstar.net, wap.prostir.com.00
Для знаходження інформації в «мобільному» секторі
Internet виникла потреба в пошукових системах. WAPJAG
(www.wapjag.com) нині є найбільшим каталогам по WAPресурсах і також найбільш популярною пошуконоіо машиною.
Поки доступна лише англійська версія цього порталу, однак
розроблювані незабаром обіцяють русифікований варіант.
Кращим серед росіян «Wap-пошуковцем» у даний час вважається Яндекс (wap.yandex.ru). В українському секторі можна
відзначити портал wftp.uaport.net, розроблений компанією
KlVisti. Один \л самих насичених інформацією українських
WAP-ресурсІВ уже сьогодні ДОСТУПНИЙ російською і англійською мовами.
І Іайбільш корисні І зручні послуги WAP, зв'язані з доступом
до електронної пошти. Завдяки їм користувач може і! будь-який
момент переглянути свіжу кореспонденцію на дисплеї мобільного телефону. Останнім часом така послуга з'явилася it
Найбільших безкоштовних серверів (wap.mail.ru, wap.imail.ru,
wap.newmail.ru).
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Лабораторна робота №4
Реалізація мережевих технологій:
сервіс WWW мережі Internet
Ціль роботи: одержати основні поняття про WWW; освоїти
основні прийоми роботи щодо WWW (переміщення по
гіперпосиланнях, уведення URL, основи навігації, копіювання
інформації).
1. Методичні вказівки
Після установки з'єднання із сервером провайдера, для
роботи з WWW необхідно запустити браузер (стандартними
способами Windows).
Інтерфейси браузерів - гранична простота і лаконічність.
Розглянемо основні елементи вікна браузера (на прикладі
Netscape Navigator, Internet Explorer).
Нлемош

Опис

І'ядок
іаголопка

Служить для відображення заголовка документа, що переглядапься

Рядок меню
II.III. II.
інструменті»
Лдрссмміі рядок

Містить імена команд, посту

їх при роботі і браузером

Містить кнопки, що дозволяють швидко одержувати доступ до часто використовуваних команд
У Netscape Navigator називається Адреса чи Мережевий вузол, а
и Internet Explorer- Адреса. Служить для відображення Webадреси документа, що переглядаггься. Може використовуватися
для введення І клавіатури UR1.- адреси.

Програмна пікто- Під час завантаженій браузером інформації через Internet чи маграма
люнок піктограма починає рухатися.
Рядок стану

Служить для відображення повідомлень про виконувані браузером
дії.

Відразу після запуску браузера починає автоматично
завантажуватися початкова або стартова сторінка (домашня
сторінка).
Перейти на іншу сторінку можна різними способами:
• за допомогою посилання на якійсь іншій сторінці;
• увівши URL в адресному рядку;
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• вибравши команду Відкрити меню Файл;
• використовуючи закладки - спеціальне меню з адресами
сторінок Web.
При введенні URL у вікно слід пам'ятати:
• URL чуттєві до регістра символів;
• не повинно бути пробілів;
• крапки і слеші повинні стояти в потрібних місцях, у Web
використовується звичайний слеш (/), а не зворотний (\), як у
DOS;
• розходження між розширеннями .html і .htm;
• назва протоколу http:// можна не набирати;
• завершення введення підтверджується натисканням
клавіші <Enter>.
Для навігації по WWW можна використовувати і кнопки
Панелі Інструментів:
Назад (Back) - повернутися па останню 3 переглянутих
сторінок;
Уперед (Forward)- переглянути сторінку, що ии переглядали ДО того, ЯК натиснули кнопку Назад;
Зупинити (Stop)- зупинити завантаження;
Обновити/ГІерсзавантажити (Refresh/Reload)- при одер
жаппі повідомлення про неможливість відкрити яку-небудь
Web-сторінку, щоб переконатися, чи завантажено останній
варіант сторінки;
Додому (Home) - щоб повернутися на сторінку, що
З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ВСЯКИЙ раз при з а п у с к у браузера.

Скопіювати частину сторінки можна стандартними для
Windows способами. Зберегти малюнок можна викликавши
його контекстне меню (команда Зберегти малюнок як).
Зберегти сторінку цілком можна скориставшись командою
Зберегти як.
Завантаживши яку-небудь сторінку Web, можна побачити
набір незрозумілих символів, це значить що кодування на
сервері не збігається з кодуванням, встановленим в браузері.
Щоб перемінити це, потрібно скористатися командами меню
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браузерів: пункт Вид кодування меню Вид для Internet Explorer
і пункт Encoding меню View для Netscape Navigator.
2. Завдання.
Рівень 1
1. Запустіть браузер.
2. Завантажте сторінку: http://www.management.com.ua
3. Що таке кодування? Установіть кодування Кирилиця
К0І8. Що відбулося?
4. Збережіть сторінку, фрагмент сторінки і будь-який
малюнок у папку Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
5. Показати способи переходу на сторінку:
http://www.management.com.ua/stratcgy.shtml
Рівень 2
1. Запустіть браузер.
2. Завантажте сторінку: http://www.management.com.ua
3. Що таке кодуваМЯЯ? Установіть кодування Кирилиця
К0І8. Що відбулося?
4. Як призмами ти сторінку, що завантажено в браузер у

даний Момент домашньою? Виконайте цю дію.
5. Збережіть сторінку, фрагмент сторінки і будь-який
малюнок у папку Студенти\Група\Прізвище комп'ютера

EDUCATION.

адрес сторінок, чи просто додати посилання па погрібні сторінки
Internet Explorer

Ціль роботи: вивчити інтерфейс браузера, вивчити основні
настроювання, навчитися користуватися довідковою системою.
і. Методичні вказівки.
Од-ним з найбільш популярних браузерів у даний час є
Microsoft Internet Explorer. У ньому є безліч засобів, що роблять
перегляд документів Мережі зручним і простим. Гарна
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Інструментів, розмір шрифту і кодування, використовувані для
сторінки, що переглядається, виконати перехід на інші, раніше
завантажені сторінки, а також перейти до тексту мовою ІITML,
що описує дану сторінку.
Обране - за ДОПОМОГОЮ команд цього розділу можна
Сформувати спої папки для збереження необхідних у робочі

Лабораторна робота №5
Використання і настроювання

інтеграція з пакетом MS Office також сприяє вибору саме цього
браузера як для роботи в Internet, так і для ефективної
організації intranet, коли необхідно працювати з електронними
документами різних форматів.
Вікно Internet Explorer має вигляд типовий для додатка
Windows. Воно містить у собі головне меню, панель інструментів і робочу область, що і використовується для перегляду
завантажених Web-сторінок.
Розглянемо можливості головного меню, відкривши при
цьому, що багато його команд можна викликати, використовуючи кнопки панелі інструментів.
Файл - тут зосереджені команди для роботи з документами,
що навантажуються у вікно браузера (відкриття і збереження
Web-сторінок у файлах, друк завантаженої сторінки на
принтері, установка параметрів сторінки для друку і т.д.).
Правка цей розділ меню, цілком звичний для користувачів
Windows, що включає команди виділення, копіювання, вставки
і пошуку.
Вид пропонує команди, ЩО дають змогу настроїш панелі

у вигляді пунктів ЦЬОГО розділу меню.
Сервіс
розділ включає команди роботи з електронною
поштою, а також Дає змогу настроювати різні параметри fnternei
Explorer.
Довідка - забезпечує доступ до довідкових матеріалів по
виконанню різних операцій за допомогою браузера, як локальних, так і розміщених у Internet.
У багатьох випадках користувачам не досить просто
переглянути вміст Web-сторінки. Часто буває необхідно
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зберегти посилання на сторінку, саму сторінку чи її окремі
фрагменти у файлі, мати роздруківку. Усі ці операції досить
просто виконати за допомогою команд Internet Explorer.
Часом після завантаження Web-сторінки у вікні браузера
відображається зовсім незрозумілий набір символів. Це досить
розповсюджена проблема, для рішення якої необхідно знати, як
правильно відобразити сторінку в кодуванні будь-якою мовою.
На більшості Web-сторінок міститься інформація, на
підставі якої оглядач може установити необхідне мовне
кодування - мова і набір символів.
Internet Explorer може і сам визначити відповідне мовне
кодування при включеній функції автоматичного вибору. Якщо
за допомогою функції автоматичного вибору не вдається
визначити правильне мовне кодування, то її можна вибрати
вручну. Для вибору мовного кодування досить:
1. У меню Вид вибрати команду Кодування, потім Додатково
і вибрати відповідну мову.
2. Якщо з'яниться запит па завантаження компонентів
мовної підтримки, вибрати Завантажити.
Роздрук сторінок
Для гою, щоб надрукувати Web-сторінку, завантажену у

вікно браузера, достатньо:

1. У меню Файл вибрати команду Друк.
2. Настроїти параметри роздруку на власний розсуд.
Щоб надрукувати кадр ИИ елемент Web-сторінки:
1. Клацну ти правою кнопкою миші кадр чи елемент
сторінки.
2. Вибрати з контекстного меню команду Друк чи Друк
кадру.
Настроювання параметрів друку виконується в такий
спосіб:
1. У меню Файл вибрати команду Параметри сторінки.
2. У групі Поля вказати розміри полів.
3. У групі Орієнтація установити значення Книжкова для
вертикального розташування сторінки чи значення Альбомна
для горизонтального розташування.
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Збереження Web-сторінок
Щоб зберегти завантажену сторінку на комп'ютері, досить:
і. У меню Файл вибрати команду Зберегти як.
2. Вибрати папку, у яку потрібно помістити сторінку.
3. У поле Ім'я файлу увести відповідне ім'я.
4. У поле Тип файлу вибрати тип файлу.
Примітка. Щоб зберегти усі файли, необхідні для наступного
відображення даної сторінки, включаючи малюнки, кадри і таблиці
стилів, виберіть тип файлу Веб-сторінка, цілком. У цьому випадку
збережуться усі файли у відповідних форматах;.
Щоб зберегти сторінку у вигляді одного файлу, виберіть
варіант Веб-архів. Однак цей тип файлу доступний тільки в
тому випадку, якщо на комп'ютері встановлений додаток Outlook Express 5 чи більш пізня версія.
Щоб зберегти тільки активну НТМ L-сторінку, виберіть Вебсторінка, тільки HTML. Вибір цього типу файлу приведе до
збереження інформації, що міститься на завантаженій сторінці,
але ири цьому не збережуться малюнки, звукові ефекти і т.н.
Щоб зберегти тільки текст,--що міститься на активній сторінці,
виберіть Тільки текст. Вибір цього типу файлу призведе до
збереження Інформації в звичайному текстовому форматі.
Настроювання параметрів, що визначають особливості
роботи додатка, виконуєтьсяааДОПОМОГОЮ команди Властивості
оглядача з меню Сервіс. Діалогове вікно команди містить шість
вкладок, призначених для настроювання різних груп параметрів.
Вкладка Загальні дає змогу вибрати початкову Wol>сторіяку, що буде автоматично завантажуватися при запуску
браузера, настроїш термін збереження використаних посилань
у спеціальній папці - Журналі, підібрати придатний шрифт,
кольори для оформлення гіперпосилань і т.п.
Вкладка Підключення - використовується для різних
установок зв'язку. На ній можна установити підключення через
проксі-сервер (proxy-server), що використовується для фільтрації і проміжного збереження пакетів, переданих між Internet і
локальною мережею. Якщо в організації є прокси-сервер, то
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користувачам необхідно проконсультуватися з адміністратором
мережі про параметри, встановлюваних на даній вкладці.
Вкладка Програми - надає можливість вибору додатків, що
будуть автоматично запускатися у випадку звертання до
електронної пошти, групам новин і ін.
Вкладка Безпека - забезпечує необхідний рівень безпеки
при роботі з Web-сторінками, що мають активний зміст вмонтовані в сторінку елементи Active, власне кажучи,
програми, включені в сторінку. Якщо походження сторінки не
викликає довіри, то рекомендується підвищити рівень безпеки,
відмовившись від завантаження таких елементів. При цьому для
різних зон (Internet, intranet) можна встановити відмінні один
під одного два рівня безпеки.
Вкладка Зміст - у певному розумінні доповнює настроювання вкладки Безпека, але З погляду змісту завантажуваних з
Internet сторінок і файлів. Тут можна встановити обмеження на
Завантаження сторінок і файлів з певних вузлів чи сторінок з
небажаним ЗМІСТОМ (насильство! порно і т.п.). Обмеження може
маги па увазі доступ по паролю або повна заборона.
Вкладка Додатково
дає змогу включати і відключати
опції, що забезпечують підтримку режимів безпеки (робота з
файлами, що зберігаються па диску користувальнії никого
комп'ютера, перевірка наявності сертифікації вузлів Internet і
т.д.). Крім того, тут же задаються режими відображення графіки,
ЗВУКОВОГО супроводу і ВІдеоклІПІВ, па які с посилання в поточній
Web-СТОрІНЦІ. Відключення перегляду цих елементів різко
прискорює завантаження сторінок, що особливо важливо при
до( тупі is I nternet за допомогою модему і не занадто могутньому
комп'ютері.
2. Завдання.
Рівень І
1. Запустити додаток Internet Explorer і вивчити в його
довідковій системі, як додати посилання в папку Обране, як
створити папку в папці Обране. Відповідь зберегти у файлі

66

Лабораторна робота 5.doc папки Студенти\Група\ПрІзвище
комп'ютера EDUCATION.
2. Завантаживши в браузер Web-сторінку на свій вибір,
виконати наступні операції: у папці Студенти\Група\Прізвище
комп'ютера EDUCATION створити папку Лаб_раб_5; у цій
папці створити документ Microsoft Word; скопіювати в цей
документ текст і малюнок з Web-сторінки; зберегти Webсторінку у файлі так, щоб згодом її можна було переглядати,
відкривши цей файл; роздрукувати Web-сторінку, вказавши в
колонтитулах поточну дату, ім'я і прізвище.
Рівень 2
1. Запустити додаток Internet Explorer і вивчити в його
довідковій системі, як настроїти Журнал для збереження
посилань, що використовувалися протягом визначеного терміну,
як ВІДКЛЮЧИТИ графіку для ПрЙСКОренНЯ відображення WcbСТОрІнок. ВІДПОВІДЬ зберегти у файл Лабораторна робота 5.doc
папки Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.

2. Настроїти браузер для особистого використання в
локальній мережі. Адреса проксі-сервера 192.168.184.251 порт
3128.
Лабораторна робота №6
Електронна пошта. Безплатні поштові скриньки

Ціль роботи: вивчити поняття e-mail, зареєструвати
безплатну скриньку, навчитися складати листи і вкладати
файли.
1. Методичні вказівки.
Для того щоб працювати з e-mail, необхідно обзавестися
поштовою скринькою - спеціальною папкою з обмеженим
доступом на поштовому сервері. Поштова скринька буде
однозначно визначатися за допомогою спеціального імені, так
званого логина (login). Доступ же до цієї скриньки для перегляду
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кореспонденції, що надійшла, буде відбуватися по паролю,
відомому тільки власнику.
Електронна пошта - це обмін поштовими повідомленнями
з будь-яким абонентом мережі Internet. Зазвичай, ця послуга
надається провайдерами автоматично. Але в ряді випадків може
виникнути необхідність у безкоштовній електронній пошті.
Наприклад, ваш провайдер надає вам підключення до мережі
Internet, але не дає можливості відправляти і приймати пошту.
Чи, скажімо, потрібна була додаткова поштова адреса. На
сьогоднішній день існує величезна кількість серверів, що
надають безкоштовну поштову скриньку всім бажаючим.
Переваги тут значні.
По-перше, ця адреса не залежить ні від чого. Можна скільки
завгодно змінювати Internet-провайдера і навіть місце прожинання і це ніяк не відіб'ється на вашій адресі в мережі.
По-друге, ця адреса не залежить від місця вашого перебування. Можна користатися нею знаходячись де завгодно,
головне мати доступ у мережу.
По-третє, ця адреса може бути практично вічною. З нею
нічого не станеться, поки ни нею регулярно користуєтеся.
По-четверте, що найважливіше, приміром, фізично знайти
./подину за такаю адресою набагато важче, ніж за номером
телефону. Просто знаючи цю адресу — практично неможливо.
Тобто мати справа з електронною адресою безпечніше.
По-п'яте, усі ваші листи зберігаються в одному місці — на
сервері, і ДО них можна одержати доступ не тільки з дому.
У безкоштовного поштового сервісу є, звичайно, свої вади.
Ви не зможете зателефонувати в службу підтримки. Хазяїни
сервера не несуть відповідальності за перебої і проблеми.
При реєстрації потрібно буде придумати пароль доступу до
скриньки. Тут треба подумати, щоб його було легко запам'ятати,
але важко підібрати. Також, звичайно, рекомендується придумати секретне питання, що вам задасть сервер, у випадку якщо
ви забудете пароль. Це має бути таке питання, на яке зможете
відповісти тільки ви. Придумуйте однозначні питання.
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Основні характеристики поштових серверів
1. Назва. Має сенс реєструвати адресу на сервері з найбільш
простою і короткою назвою, наприклад Au.Ru. Тоді легше її
запам'ятати і продиктувати.
2. Розмір — розмір поштової скриньки в мегабайтах. Чим
більше, тим краще. Має бути не менше 10Мб. Якщо розмір
досить великий, можна не переживати, що за час вашої
відпустки вам пришлють стільки листів, що скринька переповниться і перестане приймати кореспонденцію.
3. Переадресація — можливість перенаправляти усі вхідні
листи на іншу адресу електронної пошти.
4. Зворотна адреса — можливість зазначити зворотну
адресу (reply-to), відмінну від вихідної, на яку відправлятиметься ВІДПОВІДЬ на ваш лист (при натисканні reply у поштовій
програмі одержувача).
5. Автовідповідач — настроювання автоматичної відповіді
на вхідні листи.
6. Підпис — автоматично додається в кінці кожного нового
листа повідомленая, наприклад наше ім'я і телефон, Webсторінка.
7. Фільтри — можливість створювати правила сортування
ВХІДИОІ кореспонденції и залежності від того, хто відправник чи
одержувач, який розмір листа і т.п.
8. Додатки (до N) до X Мб - можливість підправляти з
кожним листом до N додатків сумарним обсягом до X Мб.
9. Забір пошти — МОЖЛИВІСТЬ питомаї ігшо одержувач и
попі ту Э інших РОРЗ-серперін (Й), де у пас с скриньки, у дану

шухляду.
10. Багатодоменність - вибір доменного імені при реєстрації
(@domainI.ru,@domain2.ru, і т.д.). Звичайно домп піе ім'я збігається
з назвою сервера, але іноді буває вибір з декількох варіантів.
11. Домашня сторінка — можливість створювати свої
сторінки (web page).
12. Захищений режим — можливість роботи в захищеному
режимі (протоколи HTTPS, SSL за яких інформація, якою ваш
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комп'ютер обмінюється з поштовим сервером шифрується для
запобігання її витоку).
13. Інші послуги, такі як відправлення коротких повідомлень на мобільні телефони, збереження файлів і т.п.
14. Мова — мова інтерфейсу.
15. Неактивність (у місяцях) — максимальний період, у
плині якого допускається не користатися своєю скринькою.
Після закінчення цього періоду скринька знищується.
Крім цих характеристик слід було б додати ще дві: адресна
книга — можливість записати часто використовувані адреси,
щоб заощадити час на їхньому наборі; папки — можливість
(творення нових папок у скриньці крім стандартних SENT і
INBOX. Наприклад, можна створити окрему папку для
листування з конкретною людиною.
2. Завдання.
Рівень 1
1. Зареєструвати на yandexJU і www.freemail.ukr.net власні
поштові адреси.
2. Підготувати текстовий документ, що містить порівняння
ОСНОВНИХ характеристик цих ПОШТОВИХ серверів. Зберегти ЙОГО
у файл Лабораторна робота 6.doc папки Студенти\Група\
Прізвище комп'ютера EDUCATION.
3. Відправити лист, прикріпивши (уклавши) до нього
текстовий документі за адресою p]ducation@dieh.edu.ua. У поле
Гема указати ШБ студента, групу.
Рівень 2
1. Зареєструвати на yandex.ru власну поштову адресу.
2. Підготувати текстовий документ, що містить порівняння
основних характеристик 5 поштових серверів (на ваш вибір).
Зберегти його у файл Лабораторна робота 6.doc папки
Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
3. Відправити лист, прикріпивши (уклавши) до нього
текстовий документ, за адресою Education@dieh.edu.ua. У поле
Тема указати ПІ Б студента, групу.
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Лабораторна робота №7
Настроювання Microsoft Outlook Express
для роботи з поштою і новинами
Ціль роботи: вивчити принципи роботи Outlook Express;
мати уявлення про групи новин; навчитися настроювати Outlook Express
1. Методичні вказівки.
Маючи з'єднання з Internet і користуючись програмою
Microsoft Outlook Express, можна обмінюватися повідомленнями з усіма користувачами Internet і ставати учасником
будь-яких груп новин.
Майстер підключення до Інтсрнету допомагає настроїти
з'єднання :і одним чи декількома серверами електронної пошти
чи серверами новин. Для підключення необхідно мати такі дані,
надані ПОСТачаЛЬНИКОМ послуг Internet чи адміністратором

локальної мережі:

• ДЛЯ Використання облікового запису електронної пошти
необхідно знати ім'я і паролі, для ВХОДУ в систему, а також назви
серверів вхідних і вихідних повідомлень;
• для читання новин необхідно знати назву сервера повий
і, у деяких випадках, ім'я і пароль для входу в систему.
Початкові установки
Додавання облікового запису для ПОДП н чи новин
Для додавання облікового запису вам потрібно одержані у
свого постачальника ПОСЛУГ Internet чи адміністратора
локальної мережі такі дані:
• для додавання ПОШТОВОГО облікової») запису необхідно
знати тип вашого ПОШТОВОГО сервера (РОРЗ, І МАР чи HTTP),
ім'я і пароль для входу в систему, ім'я сервера для вхідної поі і іти
і, для протоколів РОРЗ і 1МАР, ім'я сервера для вихідної пошти.
• для додавання облікового запису новин необхідно знати
ім'я сервера новин, з яким потрібно буде з'єднуватися, і, якщо
потрібно, ім'я і пароль для входу на сервер.
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1. Виберіть Облікові записи в меню Сервіс.
2. У діалоговому вікні Облікові записи в Інтернеті натисніть
кнопку Додати.
3. Виберіть Пошта чи Новини, щоб почати роботу майстра
підключення до Інтернету. Виконуйте інструкції майстра, щоб
настроїти з'єднання із сервером чи поштою новин.
Створення декількох посвідчень
Якщо ви використовуєте свій комп'ютер разом з ким-небудь
(вдома чи на роботі), кожному користувачу можна виділити
окрему поштову скриньку в програмі Outlook Express. У
користувачів будуть окремі настроювання роботи з поштою,
Окремі повідомлення й окремі контакти. Щоб це здійснити,
необхідно створити "посвідчення" для кожного з користувачів.
11 ісля того, як посвідченню задані, можна переходити від одного
до іншого, не виключаючи комп'ютері не розриваючи зв'язок з
Internet
Робота з електронною поштою
Щ о б ВІДПравИТН ПОВІДОМЛенНЯ ПО електронній пошті,
виконайте такі дії:
1. На панелі Інструментів натисніть кнопку Створити

повідомлення,
2. У поле Кому і/чи Копія введіть адреси електронної пошти
всіх одержувачів, розділяючи їх комами чи крапками з коми ( ; ) .
Щоб вибрати одержувачів з адресної книги, клацніть по
значку З книгою, що знаходиться поруч з полями Кому, Копія і
СК у вікні створюваного повідомлення, і виберіть потрібні
адреси.
Щоб можна було використовувати поле СК (сліпа копія),
у меню Вид виберіть Усі заголовки.
3. У поле Тема вкажіть тему повідомлення.
4. Введіть текст повідомлення і натисніть кнопку Відправити
па панелі інструментів створюваного повідомлення.
Читання повідомлені,
Після того, як програма Outlook Express завантажить
повідомлення, після натискання кнопки Доставити пошту на
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панелі інструментів, повідомлення можна читати або в області
перегляду, або в окремому вікні.
1. Клацніть значок папки «Вхідні» на панелі Outlook чи в
списку папок.
2. Для перегляду повідомлення в області перегляду,
клацніть по ньому в списку повідомлень.
Для перегляду повідомлення в окремому вікні, двічі
клацніть по ньому в списку повідомлень.
Робота з групою новин
Щоб користуватися групами новин із програми Outlook
Express необхідно, щоб ваш постачальник послуг Internet надав
вам посилання на сервері новин. Після настроювання облікового
запису сервера новин у програмі Outlook Express ви можете
читати і поміщати повідомлення в будь-яку групу НОВИН даного
сервера.
Оформлення передплати на групу новин
Зручність передплати на групи новин полягав В тому, що
потрібні групи заносяться в список папок і доступ до них
ПОлегшуєтьсл Передплатити дану групу новин можна такими
способами:
• коли ви додаєте сервер новин, програма Outlook Express
ЗЮШТУЄ вас про передплату па групи новин даного сервера.
• виберіть сервер новин у списку папок і натисніть кнопку
Групи новин. Виберіть групу новин, яку слід передплатити і
натисніть кнопку Передплатити. Тут ви можете і відмовитися

від передплаті.
Настроювання програми Outlook Express
Інтерфейс програми Outlook Express може бути настроєний
для ваших потреб.
Настроювання області перегляду
Область перегляду дозволяє переглядати вміст повідомлення, не відкриваючи його в окремому вікні. Клацніть по
повідомленню для відображення його в області перегляду. Для
відкриття повідомлення в окремому вікні клацніть по ньому
двічі.
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Область перегляду можна розташувати як під списком
повідомлень, так і поруч з ним. Для області перегляду можна
задати відображення приховання заголовків повідомлень, а саму
область можна також відображати або ховати.
1. Виберіть Розкладка в меню Вид.
2. Виберіть потрібні параметри в розділі Область перегляду
і натисніть ОК.
Настроювання списку папок, панелі стану і панелей
інструментів програми Outlook Express:
• для відображення чи приховання списку папок, списку
контактів, панелі Outlook, панелі стану чи панелей інструментів
виберіть Розкладка в меню Вид і виберіть потрібні елементи;
• для відображення підкаталогів у списку папок натисніть
«плюс» ( + ) , що знаходиться ліворуч від кожного з основних
пунктів списку пайок (локальні папки, поштовий сервер, сервер
новин і т.п.). Підкаталоги з'являються Під основними пайками
чи серверами. При відображенні підкаталогів значок «плюс»
міняється на «мінус»;
• клацнувши по основній папці (замість позначку «плюс»)

підкаталоги відображаються не під папкою чи сервером у списку
папок, а на основній панелі програми Outlook Express;
• для відображення завантажувального вікна програми
Outlook Express, на якому містяться всі основні функції ЦІЄЇ
програми, а також порада дня, клацніть по пункту Outlook Express угорі списку папок.
і {міна колонок у списку повідомлень
1. У меню Вид виберіть Колонки.
2. Щоб додати колонку, установіть прапорець поруч з
назвою цієї колонки, або виберіть колонку і натисніть кнопку
Відобразити.
Щоб видалити колонку, зніміть прапорець поруч з назвою
цієї колонки, або виберіть колонку і натисніть кнопку Сховати.
Для зміни порядку проходження колонок виберіть потрібну
колонку і натисніть кнопку Нагору чи Вниз.
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2. Завдання.
Рівень 1
1. Вивчивши довідку програми Outlook Express, створіть
власне посвідчення.
2. Настроїти поштовий клієнт для роботи з безкоштовною
поштовою скринькою. Інформацію про тип поштового сервера
(РОРЗ, Ш А Р чи HTTP), ім'я сервера для вхідної пошти і для
протоколів Р О Р З і Ш А Р , ім'я сервера для вихідної пошти
можна довідатися, скориставшись розділами допомоги на сайті
вашої поштової скриньки.
3. Створити новий лист у програмі Outlook Express. Набрати
назву лабораторно! роботи в тілі листа.
4. Створити 2-3 види підписів для різних видів кореспонденції. Вставити підпису лист.
5. Відправте лист за адресою Education@dieh.edu.ua. У поле
Тема вказати ШБ студента, групу (усе в полі Тема має бути
набране латиницею).
6. Для Вашого посвідчення створіть обліковий запис для
НОВИН. Серпе]) поний news.donapex.net.
7. Підписатися на наступні групи новин: donbass.commerce,
donbass.job.

8. Відсортувати повідомлення податі відправлення так, щоб
першими були найостанніші повідомленім.
Ріпещ. 2
1. ВИВЧИВШИ ДОВІДКУ програми Outlook Express, СТВОРИТИ
власне Посвідчення.
2. Настроїти Інтерфейс Програми Для ваших погреб.
3. Настроїти ПОШТОВИЙ КЛІЄНТ для роботи з безкоштовною
ПОШТОВОЮ скрИНЬКОЮ. Інформацію про чип поштового сервера
(РОРЗ, Ш А Р чи HTTP), ім'я сервера для вхідної пошти і для
протоколів РОРЗ і Ш А Р , ім'я сервера для вихідної пошти
можна довідатися, скориставшись розділами допомоги на сайті
вашої поштової скриньки.
4. Підготувати не менш 5 записів в Адресній книзі.
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5. Створити новий лист. Набрати назву лабораторної роботи
і її ціль у тілі листа. Відформатувати текст, використовуючи не
менш 3 різних шрифтів, нумерований чи маркірований списки.
6. Відправити повідомлення за всіма адресами з Адресної
книги.
7. Відправити це повідомлення також і на свою адресу.
8. Відправте лист за адресою Education@dieh.edu.ua. У поле
Тема указати ШБ студента, групу (усі в поле Тема має бути
набране латиницею).
9. Для Вашого посвідчення створити обліковий запис для
новин. Сервер новин - news.donapex.net.
10. Підписатися на наступні групи новин: donbass.commerce,
(lonhass.job.
11. Відсортувати повідомлення по даті відправлення так,
щоб першими були найостапніші повідомлення.
Тести для самоконтролю

1. Адресою електронної пошти в мережі Internet може бути:
) user@at.hosl
) victor®
) xizOI23@DDOHRZ21.l)it.nct
) n®@mgpuflisk
2. Web-Сервер - це:
) головний сервер Internet
) сервер Internet з Web-сторінками
) головний сервер локальної мережі
) поштовий сервер
3. HTML - це:
) спеціальна мова кодування для створення Webсторінок
) спеціальна програма для створення Web-сторінок
) протокол передачі Web-сторінок
) сервер Internet, за допомогою якого можна створити
Web-сторінку
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4. Для завантаження потрібної Web-сторінки досить знати її:
) розмір
) прізвище розробника
) адресу
) дату створення
5. Для зміни кодування при перегляді Web-сторінки в
Internet Explorer досить:
) вибрати в меню Виправлення команду Кодування
) вибрати в меню Сервіс команду Код символів
) вибрати в меню Вид команду Кодування
) вибрати в меню Сервіс команду Настроювання
6. Для роздруківки Web-сторінки досить:
) вибрати в меню Файл команду Роздрук
) вибрати в меню Вид команду Сторінка для роздруку
) скопіювати сторінку в текстовий редактор, 3 якого
виконати роздрук
) вибрати в меню Обране команду На роздрук

7. Для пересилання активної Web-сторінки по електронній пошті досить:
) зберегти ЦЮ Сторінку В окремому фаіі./іі, ЯКИЙ

оформити у вигляді вкладення в повідомлення
) скопіювати текст сторінки і вставити його в текст
повідомлення
) у меню Сервіс вибрати команду Електронна пошта
) у меню Файл вибрати команду Відправити

8.

Після натискання кнопки Назад на панелі Інструментів

додатка Internet Explorer:
) віддаляється активна сторінка
) завантажується попередня сторінка
) обраний об'єкт зберігається в буфері обміну
) завантажується головна сторінка Web-сервера
9. Проведіть відповідність між службами Internet і
протоколами:
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) WWW
) E-mail
) UseNet
. ) WAP

1)WAP
2) H T T P
3)P0P
4)NTTP

10. Виберіть вірні твердження:
) Web-сторінки створюються за допомогою
спеціальної мови HTTP
) адреса електронної пошти записується за допомогою
букв латинського алфавіту і цифр
) під списком розсилання розуміють механізм, що дає
змогу розіслати постове повідомлення певній групі
передплатників
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РОЗДІЛ 5.
ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В INTERNET

5 . 1 . ЩО ТАКЕ ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ.

Пошук інформації в мережі - це послідовність дій, від
визначення предмета пошуку до одержання відповіді на наявні
питання з використанням усіх пошукових сервісів, що надає
сьогодні Internet.
Перелічімо основні переваги використання мережі Internet
при пошуку інформації:
• використання максимально можливого «простору пошуку» інформації. Жоден з існуючих на сьогодні немережевих
ресурсів не володіє тим обсягом Інформації, що представлений
у Internet;
• жодне інше джерело не має таку оперативність і доступністю. Internet надає доступ цілодобово;
• інформацію, отриману через Internet можна легко
переслати своїм колегам для обговорення.
Тільки ці, перераховані, властивості вже показують, що в
більшості випадків собівартість одержання Інформації в мережі
буде очевидно нижче, ніж при її одержанні 3 будь-якого іншого
джерела. А у випадку, якщо Інформація рідковикористовувана
(наприклад, у вузькоспеціалізованій області) чи погрібна
терміново, то Internet може взагалі виявитися єдино можливим
джерелом її одержання.
І якщо великий бізнес може собі дозволити утримання цілих
і інформаційно-аналітичних служб, то для малого бізнесу Internet
виявляється унікальним інструментом інформаційного забезпечення.
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5.2. ПОВНОТА, ДОСТОВІРНІСТЬ І ШВИДКІСТЬ ПОШУКУ

Для того щоб знайдена інформація дійсно відображала
реальне положення справ, пошук повинен задовольняти таким
критеріям:
• повнота охоплення ресурсів;
• достовірність інформації;
• висока швидкість проведення пошуку.
Контроль повноти охоплення ресурсів - досить серйозна
проблема в тому випадку, якщо необхідно не просто знайти якунебудь інформацію про цікавий для вас предмет, а потрібно мати
повне уявлення про предмет пошуку і стан справ по даному
питанню. Для того щоб провести повномасштабний збір інформації, необхідно працювати з усіма відомими каталогами,
пошуковими машинами, базами даних, регіональними телеконференціями, електронними дошками оголошень і аркушами розсилань.
Контроль достовірності інформації. Ще одна важлива і

досить складна частина процесу пошуку. В силу своє! специфіки,

Internet містить достатню кількість застарілої або недостовірної
Інформації. Багато в чому це пояснюється можливістю анонімного розміщення матеріалів, особливо на безкоштовних сервісах.
Н основному, контроль достовірності інформації - це аналітична
робота. І Ірп цьому важливо зробити звірку знайденого фактичного матеріалу, з'ясувати статус документів, одержати інформацію про компетентність автора матеріалу і т.д.
Результати пошуку. Одержавши потрібну інформацію з
мережі, постарайтеся для початку її перевірити.
Якщо це ціпи на товарну продукцію чи послуги, обов'язково
зв'яжіться з продавцем і уточніть їх (а заодно перевірте
наявність необхідної продукції на складі is достатній кількості).
Так само перевіряється будь-яка адресна інформація: хай би
якими можливостями володіла сучасна техніка, але заносять
інформацію в мережу люди, аїм властиво помилятися, виявляти
неакуратність, неоперативність і т.д.
Аналітичну інформацію перевіряють, порівнюючи дані,
отримані з декількох джерел. Таким же способом перевіряють
різноманітні статистичні дані.
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Швидкість проведення пошуку в мережі. Якщо не брати
до уваги технічні характеристики підключення користувача,
вона залежить в основному від двох факторів:
• грамотного планування пошукової процедури;
• досвіду роботи з ресурсом обраного типу.
Особливе значення швидкість проведення пошуку має в
тому випадку, коли інформація швидко оновлюється.
5.3. ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ

Ефективність будь-якого виду діяльності визначається
чітким уявленням того, що, як і в якій послідовності ми
збираємося робити, тобто чітким плануванням робіт. Сказане
повною мірою стосується і процедури пошуку інформації в
мережі Internet.
Розглянемо, з яких етапів складається процес пошуку
інформації: 1) визначення предмета пошуку; 2) складання
списку ключових слів; 3) вибір інформаційного простору; 4)
визначення інструмента для пошуку; 5.) попередній пошук; 6)
аналіз отриманої інформації; 7) ДОДАТКОВИЙ пошук.
5.4. ОСНОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ В МЕРЕЖІ І ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ

Існує два основних методи пошуку інформації в Internet - з
використанням пошукової машини або .ч використанням
каталогу. При цьому сам механізм пошуку В обох випадках

практично однаковий. Розходження виникають на другому етапі.

Для пошукової мавшим - це складання списку ключових слів, а
для каталогу на цьому етапі виробляється визначення тематики
розділів, у яких може знаходитися необхідна інформація.
Слід відзначити, що пошукова машина звичайно робить
сортування документів за принципом релевантності. При
індексації документів пошукові машини вираховують так звану
«вагу» слова на сторінці - співвідношення кількості повторів
на сторінці заданого слова до загальної кількості слів на сторінці
документа. Якщо заданий запит, що складається з декількох слів,
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то більш релевантними будуть документи, у яких сукупна вага
слів буде максимальною. Однак, при підрахунку ваги не
враховується, поруч чи окремо стоять дані слова, і тому немає
гарантій, що в перших документах міститься максимальна
кількість повторень словосполучень. Цілком можливо, що
такого словосполучення там узагалі не буде.
Вибір пошукових інструментів. Цей етап визначає всю
подальшу технологію пошуку -переходити до нього слід тільки
після аналізу попередньо отриманої на попередніх етапах
інформації.
Пошукові машини. За допомогою пошукових машин
завжди легше знайти щось конкретне, і важче - щось загальне і
невизначене. Природно, розмір бази даних пошукової машини
вирішує не все. Для пошукової машини найголовніше релевантность (ВІДПОВІДНІСТЬ запиту) посилань, що видаються,
а па цей показник, крім розміру, впливає структура бази даних
і синтаксис мови запитів.
Каталоги. Саме за допомогою каталогів зручно тукати
інформацію па загальні теми (природа, МИСТЄЦТВО, комп'ютери,
медицина і т.д.). Будь-який каталог мас рубрикатор. Таким
чином, Інформація деякою мірою підсортована. Кожна адреса
постачається анотацією представлений матеріалів. При рішенні
ДОСИТЬ стандартної пошукової задачі саме каталог, а не пошукова
машина виявляються більш прийнятними для початку пошуку.
Багато в чому тип інформаційного, ресурсу, що вимагається,
визначається характером інформації, яку шукають:
• адресна інформація адресні довідники;
• новини - новинні портали й інформаційні агентства,
списки розсилань;
• конкретна інформація - пошукові машини;
• загальні дані - каталоги;
• статистика - сервери статистичних служб, рейтинги.
У таблицях 5.1-5.4 наведені найбільш популярні українські
і закордонні пошукові системи, досліджені особливості їхнього
використання і функціональні можливості.
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Таблиця 5.2.Інформаційно-пошукові системи. Підтримувані оператори
Назва

AND (логічне
И)

OR (логічне
ЧИ)

NOT (логічне
НЕМАЄ)

Google
AltaVista
HotBot
Lycos
Yahoo!
Excite
flndex
Апорт

пробіл
AND/&
AND/&/ +
AND/ +
пробіл/+
AND/ +
&/пробіл/ +
І/ & / + / пробіл
AND/&
знак плюс

OR
OR
OR
OR
OR

Знак мінус
NOT' !
NOT/!
знак мінус
знак мінус
знак мінус

ЧИ/|

НЕМАЄ

OR/1
1

NOT/!
знак мінус

+ (число, запит)
-

| / OR/ ЧИ

! / NOT' HE

-

-

- / ADJ / NEAR /
БІЛЯ
-

Rambler
ПОЗНАЧКА
Uaport
TopPing

& / пробіл / +
/AND/И
-

NEAR (оператор
контекстної близькості)
NEAR,' NEAR

+

Фраза

Маскування

лапки
лапки
лапки
лапки
лапки
лапки
лапки
лапки

Символ
Символ
Символ
Символ
Символ

«*»
«*»
«*»
«*»
«*»

Доп. параметри
+
+
+
+
+
+
+
-

лапки
лапки, фігурні
дужки
лапки

-

+

-

-

+

-

-

-

-

Таблиця 5.3. Інформаційно-пошукові системи. Спеціальний пошук
Назва

Аудіофайли

00
СП

Відеофайли

тільки на
image.
google.com

Google

AltaVista
HotBot
Lycos
Yahoo!
Excite
flndex
Алорт
Rambler
ПОЗНАЧКА
Uaport
TopPing

Графічні зображення

+
+
+
-

+
+
+
-

Адреси електронної пошти

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

-

-

+
+
-

Пошук по розширенню файлу
+

+
-

Пошук по полях

Групи новин

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+

с»

Таблиця 5.4. Інформаційно-пошукові системи. Оцінка

Google

www.google.com

AltaVista

www.altavista.com

HotBot
Lycos

^ww\v. hotbot.com
www.lvcos.com

Yahoo!
Excite
Япёех

www. yahoo, com
www. excite, com
www.vandex.ru

Апорт

www.aD0rt.ru

Rambler

www.rambler.ru

ПОЗНАЧКА
Uaport

meta-ukraine.com
uaport.net

TopPing

www.topping.com.ua
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Наймогутніша на сьогодні ІПС. Забезпечує прекрасні результати при пошуку як англійською, так і російською/українською мовою
Велика кількість проіндексованих документів, могутні і зручні функції пошуку, особливо графічних зображень
Зручний наочний інтерфейс для пошуку'
Прекрасні пошукові можливості, FTP-сервер безкоштовного й умовно-безкоштовного
ПО, додаткові функції
Має велику кількість різних сервісів і якісний кат&іог розсортованих ресурсів
Посередня інформаційна база компенсується якісними пошуковими функціями
Наймогутніша російськомовна пошукова система, безкоштовний e-mail, безкоштовний
хостінг
Існує в повній і скороченій версії, відрізняється наочністю і могутніми засобами пошуку по тематичних рубриках
Гарні пошукові можливості, рейтинг сайтів. актуальна подача новин інформації, безкоштовний e-mail
Зручний і швидкий перегляд результатів пошуку, гарне покриття українських ресурсів
Непогане охоплення українських ресурсів, могутні пошукові можливості, актуальне
представлення новин
Велика кількість Web-ресурсів, рейтинг сайтів, метапошукова машина, однак відсутній
розширений пошук
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2. Завдання.
Рівень 1
1. Законспектувати методичні вказівки. .
2. Навести 5-6 прикладів комерційних Web-сайтів.
3. Адреси зберегти у файл Лабораторна робота 8.doc папки
Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
Рівень 2
1. Законспектувати методичні вказівки.
2. Навести 5-6 прикладів регіональних сторінок комерційних Web-сайтів.
3. Адреси зберегти у файл Лабораторна робота 8.doc папки
Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
Лабораторна робота №9
Пошукові системи в Internet
ЦІЛІ роботи: вивчити можливості пошукових систем;
морішія'і и функціональні можливості різних пошукових систем;
вивчити Інтерфейс пошукових систем.
1. Методичні вказівки
Пошукова система реалізується у вигляді Web-сторінки зі
звичайною адресою, що містить так званий рядок для пошуку і
кнопку Пошук (Search), а також може містити тематичний
каталог ресурсів, посилання на популярні сторінки і т.п. Для
виклику пошукової системи, користувач вводить в адресному
рядку оглядача 1 ntcrnet її адресу. Після завантаження пошукової
системи в рядку для пошуку користувач уводить запит (query),
що являє собою рядок тексту (російською, англійській чи будьякою іншою мовою) - ключову фразу розшукуваних документів
у Internet і натискає кнопку Пошук (Search). Через якийсь час
на екрані з'являється список адрес Web-сторінок, що містить
розшукувані документи, що супроводжуються, як правило,
коментарями. Вибравши будь-яку адресу мишею, можна
перейти до знайденого документа.

Щоб перейти в наступну десятку знайдених документів,
клацніть по відповідному номері (1, 2, 3...) у головному вікні з
результатом пошуку. Звичайно документи з першої десятки
максимально відповідають зробленому запиту.
2. Завдання.
Рівень 1
і. Використовуючи ресурси Internet, скласти реферат на
тему «Пошукова система
(на вибір Яндекс, Рамблер, Апорт,
Позначка)». У рефераті має бути відображено таке: історія
створення і розвитку, особливості використання, функціональні
можливості, достоїнства і недоліки.
2. Результат зберегти у файл Лабораторна робота 9.doc
панки Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
Рівень 2.
1. Використовуючи ресурси Internet, скласти рефератна
тему «Пошукова система
(на вибір Google, AltaVista, HotBot,
Lycos, Yahoo!, Excite)». У рефераті має бути відображено таке:
історія створення і розвитку, особливості ни користання,
фуИКЦІОНаЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ, ДОСТОЇНСТВа і недоліки.
2. Результат зберегти у файл Лабораторна робота 9.doc
папки Студенти\Група\Прізвиіце комп'ютера EDUCATION.
Самостійна робота №2
Правила виконання запитів у пошукових системах
Ціль роботи: навчитися самостійно створювати прості і
складні запити; вивчити мову запитів різних пошукових систем
і. Методичні вказівки.
Існують певні правила при виконанні запитів у пошукових
системах. У різних пошукових системах правила можуть
відрізнятися. Однак, основні дії завжди схожі. Правила
виконання запитів можна завжди довідатися на Web-сторінці
конкретної пошукової системи в розділі Допомога (цей розділ
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може називатися Help, Як шукати, Поради пошуку, Правила
виконання запитів і т.п.). Правила запитів звичайно містять у
собі використання мови запитів для розширеного пошуку.
Пошуковий запит може складатися з одного чи декількох
слів. Складати прості запити можна і не вдаючись у тонкощі
мови запитів. Так, якщо ввести в пошуковий рядок кілька слів
без розділових знаків і логічних операторів, будуть знайдені
документи, що містять усі ці слова.
Однак знання і правильне застосування мови запитів
пошукової машини допоможе зробити пошук більш ефективним.
2. Завдання.
1. Охарактеризувати мови запитів двох пошукових систем
(відповідно до варіанта).
2. Результат зберегти у файл Самостійна робота 2.doc папки
Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION. Оформити звіт про робоїу.
Наріаіп

І і о м і у к о ш І. п і ' І І ' М И

1,

(iooglc

lliipoti

2.

AltiiVisU

TopPing

І.
4.
5.
б.
7.

IlolBnt

Tcla

lycos

l.isl

Yahoo!

Нин нін

ІЛ11ІС

Равлик

ЯІНІСХ

ЛИ 1 Ік- Web

К.

Лпорт

ЛИ Wl

9.

['ам(иісі)

liuroSeck

10.

ІІОІ1ІЛЧКЛ

Galaxy
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Тести для самоконтролю

1. Які критерії повинен задовольняти пошук?
) повнота охоплення
) достовірність інформації
) висока швидкість проведення пошуку
2. Розташуйте послідовно етапи пошуку:
) вибір інформаційного простору
) попередній пошук
) визначення предмета пошуку
) визначення інструмента для пошуку
) складання списку ключових слів
) аналіз отриманої інформації
) додатковий пошук
3. Які з перерахованих пошукових систем можна віднести
до каталогів:
) Google
) Rambler
) Uaport
4. Який буде результат пошуку мри запиті 'рецепти ~
торт'у Япсіех:
) усі документи, що МІСТЯТЬ слово 'рецепти', поруч а
яким (у межах пропозиції) немає слова 'торт'
) усі документи, що містять слово 'рецепти', поруч з
яким (у межах документа) немає слова 'торт'
5. Які ЗМИТИ еквівалентні ланиту лабораторна робота'
у Япсіех:

) 'лабораторна & робота'
) '+лабораторна +робота'
) 'лабораторна {робота'
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РОЗДІЛ 6.
СТВОРЕННЯ WEB-СТОРІНОК
Створення професійної Web-сторінки, безумовно, вимагає
найрізноманітніших знань у таких областях, як Web-програмування, комп'ютерна графіка, дизайн, психологія сприйняття,
реклама і т.д. Проте, дедалі більше і більше людей створюють, і
часом цілком успішно, свої Web-сторінки для самих різних
цілей - професійного спілкування і публікації результатів своїх
наукових чи творчих пошуків, реклами, пошуку друзів.
Організувати публікацію своєї Web-сторінки можна безкоштовно на таких серверах, як yandex.ru, geocities.com і ряді інших.
6 . 1 . ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ WEB-CTOPIHOK
Основою Web є мова розмітки гипертексту (HTML) - набір
керуючих кодів HTML (тегів). Колись практично весь Webінструментарій був представлений лише текстовим редактором.
Ллє HTML стандарт усе більше розвивається, надаючи тим
самим більше можливостей. Сьогодні навіть найбільш ДОСВІД*
мені дизайнери сторінок і Web-майстри користуються спеціалізованими інструментами HTML, тому що неможливо
запам'ятати всі керуючі коди IIТМІ.(теги).
Умовно інструменти створення HTML сторінок можна
розділити на 3 групи.
1. Модулі розширення - це програмні компоненти (plugins), ЩО вмонтовуються в розповсюджені програмні продукти
для конвертування даних, створених у цих продуктах, у HTML
формат. Приклади таких модулів: MicrosoftWord Viewer для
перегляду документів у doc форматі, Microsoft Excel Viewer,
Adobe PDF Viewer для перегляду файлів у форматі PDF.
2. Автономні редактори HTML
Цю групу засобів створення HTML сторінок можна умовно
розділити на дві великі категорії: графічні і програмні редактори.
Працюючи з графічними інструментами, ви маєте справу зі
сторінкою в режимі відповідності (WYSIWIG - What You See Is
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What You Get; Що ви бачите, те й одержите) - вона з'являється
такою, якою буде у вікні браузера. Програма убудована в сторінку,
але схована від автора, що не працює з нею прямо. У свою чергу
програмні редактори виводять на екран як основне представлеї 11 ія
сторінки вихідний текст мовою HTML, надаючи при цьому в
розпорядження автора могутні засоби генерації коду, що рятують
від необхідності писати його вручну.
Приклади засобів: FrontPage (Microsoft), Netscape Navigator Gold, Netscape Communicator (Netscape Communications
Corp.), HoTMeta Pro (SoftQuad Inc.), WebEdit Professional Edition (SmartDesk Inc.).
3. Спеціалізовані засоби створення Web-сторінок
Створення професійних HTML-сторінок вимагає використання спеціальних засобів редагування. Сучасні вимоги,
пропоновані до засобів розробки Web-сайтів, містять у собі:
і. Повну візуальну розробку Web-сторінок.
2. Підтримку каскадних таблиць стилів.
3. Використання сучасних скриптових мов, таких як
JavaScript і т.д.
4. Генерацію Dynamic HTML для різних браузбрів,
5. Засобу наочного дизайну таблиць і фреймів.
6. Динамічне відображення створюваної сторінки і! браузері.
7. Шаблони WWW-сторінок або спеціальні Програми
"майстра" по їхньому створенню.
8. Засоби по керуванню Web сайтом (відстеження зв'язків
і перевірка посилані) між сторінками).
Приклади таких засобів: Dreamweaver (Macromedia),
HomeSite, (Allaire).
6.2. ЕТАПИ РОЗРОБКИ САЙТІВ
При розробці сайту можна виділити наступні основні етапи:
• постановка задачі;
• інформаційне наповнення;
• розробка дизайну;
• побудова сайта;
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• налагодження роботи сайта в мережі;
• (додаткові можливості Вашого мережного ресурсу
(менеджмент)).
Перед тим, як почати розробляти сайт слід володіти
наступною інформацією:
1. Інформація про Замовника
2. Повне найменування
3. Коротке найменування
4. Логотип
5. Девіз
6. Слогани
7. Опис діяльності (продукції, послуг)
8. Статті в пресі
9. Призи, нагороди, сертифікати, дипломи і т.п.
10. Текст звертання керівника
11. Фотографічні зображення: керівника, основних робочих
процесів (іміджеві), продукції/послуг
12. Структурна схема організації з указівкою для кожного
підрозділу: ксрі кпи к (ШБ, назва посади), контактна особа (ШБ,
назва посади), телефон, факс, e-mail, поштова адреса, адреса
офісу
13. Загальні координати організації: керівник (ПІБ, назва
посади), секретар, довідкова, телефони, факси, e-mail, URL,
телек", Телетайп, поштова адреса, адреса головного офісу
1 Регіональні філії
15. Інформація про засновників
16. Основні споживачі товару / послуги: найменування,
коротка характеристика
17. Основні конкуренти:
18. Ціль створення сайту: імідж, вимоги законодавства,
довідкова інформація для клієнтів, засіб залучення нових
клієнтів, робочий інструментарій для працівників компанії,
інше
19. Необхідна для розміщення інформація про партнерів
20. Історія компанії / хроніка досягнень (позитивні
приклади діяльності)
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21. Перелік довідкової інформації, необхідної для розміщення (курси валют, біржові відомості, метеодовідка і т.д.)
22. Перелік офіційних документів, необхідних для розміщення (постанови Уряду, посилання на законодавство,
установчі документи, ліцензії і т.п.)
23. Перелік інформаційних і рекламних матеріалів, необхідних для розміщення (список долучити)
24. Перелік матеріалів для розробки: текстові, графічні,
програмні
25. Інша інформація
Постановка задачі. Із самого початку необхідно визначити,
що потрібно одержати в результаті, тобто з якою метою
створюється сайт. Існує кілька варіантів використання сайта в
ділових цілях, і кожний з варіантів припускає свою структуру і
своє інформаційне наповнення. Тому перш ніж починати
створювати сайт потрібно вирішити, як він буде використовуватися. Якщо мова йде про корпоративний сайт, то його
створення і розробку рекомендується доручити професіоналам.
Наступний крок інформаційне наповнення. Тут існує два
ОСНОВНИХ етапи-розробка структури сайта і підготовка текстових
Матеріалів. Що таке текстові матеріали, узагалі ж, зрозуміло - це
ті рекламні чи інформаційні матеріали, що будуть розміщені на
сторінках ресурсу. Зупинимося докладніше на структурі сайта.
Відкриваючи будь-яку сторінку сервера в Internet, видно
Посилання на інші розділи сервера. Можна виділити головну
сторінку і всі інші. Таким чином, структура сайга - це чіткий
тематичний поділ опублікованих на його сторінках матеріалів.
Добре організована структура значно полегшує життя відвідувачам сайта і допомагає швидко орієнтуватися.
При написанні матеріалів не варто використовувати
спеціальні терміни і професійну лексику. Не усі відвідувачі сайта
добре знайомі з ними. Якщо ж без спеціальної термінології не
обійтися - варто дати зрозуміле пояснення загальнодоступною
мовою. Крім того, потрібно прочитати матеріали кілька разів і
перевірити орфографію.
95

Крім того, необхідно приділити певну увагу заголовкам.
Добре придумати яскраві назви розділів.
6.3. ОСНОВИ HTML
Можна підготувати Web-сторінку, набравши в будь-якому,
навіть найпростішому текстовому редакторі деякі конструкції,
що описують особливості сторінки, за допомогою спеціальної
мови розмітки HTML. На практиці такий спосіб використовується порівняно рідко, оскільки існують спеціальні редактори
для візуалізованої підготовки таких сторінок, а для широкого
кола користувачів-непрофесіоналів є прості прийоми й у
додатках Microsoft Office. Однак уміння працювати з вихідним
текстом H T M L дуже корисно при редагуванні сторінок,
створенні сторінок, розбитих на самостійні частини (фрейми),
а також у багатьох інших випадках.
Для перегляду шіхідного тексту HTML сторінки, завантаженої :t Internet Lxplorer, ДОСИТЬ у контекстному меню вибрати
команду Перегляд у вигляді HTML.
Довідник по HTML
Отже, у представленні HTML Wei)-, чи HTML-сторінка це Певна ПОСЛІДОВНІСТЬ конструкцій МОВИ HTML.
У HTML ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ наступна термінологія:
1. Елемент, чи команда - конструкція HTML, що містин.
дані і ВІДОМОСТІ про ЇХНІЙ формат (усередині можуть міститися

інші елементи).
2. Web-сторінка ~- набір елементів;
3. Теги: стартовий <...>,кінцевий </...> - це маркери
елемента. Іноді термін/mv (ані./і. tag-ярлик, мітка) використовують для елементів чи команд.
4. Атрибути - властивості елемента, розташовані після
стартового тега (по суті, перемінні з визначеними або довільними значеннями).
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Основні елементи
<!—текст коментаря--> чи
<СОММЕ1ЧТ> текст коментаря </COMMENT>

Коментарі

Теги початку і кінця докумен- <HTML>
та
</HTML>
Тут допускається вкладення елементів HEAD, BODY,:
PLAINTEXT
Заголовна частина (не виво- <HEAD>
диться на Web-сторінці)
</HEAD>
Елемент для заголовка вікна <TITLE>
браузера, розміщається в еле- </TITLE>
менті <HEAD>
Теги, між якими розташову- <BODY>
ється тіло HTML-документа, </BODY>
те, що розробляє автор і відо- Деякі з припустимих атрибутів елемента BODY:
бражається браузером.
background = «шлях до файлу фон»
bgcolor = «ім'я або число для кольору фону»
text = «ім'я або число для кольору тексту»
bgproperties • «fixed» (указують для фіксації малюнка
фону)
link • «ім'я або число для кольору гіпсріюсилання»
vlink - «ім'я або число для кольору використаного гіперпосилання»
Племен і н
заголовків, <Н1>
рівні і і по (> визначають різні </Н1>
розміри і конфігурацію символів
<Н6>
</Н6>
Припустимий атрибут - вирівнювання:
align = «center»(«lcft», «right», «justify»)
Виділений абзацу тексту (кі<P>
нцевий геї необов'язковий)
</P>
1 Іринустимий атрибут - вирівнювання
Горігюіігнлі.іііі

liniti

<HR>
</HR>
Деякі з припустимих атрибутів:
size = «товщина в пикселях»
width ' «довжина в пикселях»
color - «ім'я або число для кольору лінії»
align = «center»

Перехід на новий рядок
(мас тільки стартовий тег)

<BR>
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Продовження таблиці
Визначення шрифту

<FONT>
</FONT>
Припустимі атрибути:
size = «розмір шрифту» приймає значення від 1 до 7 (за
замовчуванням 3) для відносних значень задають ? п
face = «ім'я шрифту»
color = «ім'я або число для кольору»

Визначення
курсивного <І>
накреслення символів
</!>
Визначення
напівжирного <В>
накреслення символів
</В>
Гіперпосилання
<А>
</А>
Деякі з припустимих атрибутів:
href - «адреса посилання»
пяте «ім'я закладки»
Елемент
зображені»

для

вставки

їмо
Деякі І припустимих атрибутів:
sre = «адреса чи ім'я файлу з зображенням»
alt «альтернативний текст»
align • «1с(Ъ>(«right»)
width « «ширина в пикселях»
height «висотан пикселях»

H T M L - документ мас певну структуру. Ось приклад
найпростішого документа мовою HTML:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Test 1</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<Hl>Hello, PC World!</Hl>
</BODY>
</HTML>
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Лабораторна робота №10

Створення власних Web-сторінок
Ціль роботи: навчитися створювати Web-сторінку, використовуючи можливості спеціальних сайтів, Microsoft Word;
одержати поняття про структуру сайта, про формування
посилань.
і. Методичні вказівки.
Створення Web-сторінки, використовуючи спеціальні
сайти.
У Internet існують такі сервіси, що дозволяють улаштувати
прямо в Мережі «майстерню» і, як з конструктора, «зібрати»
свій власний сайт, опублікувати його, прописати в пошуковій
системі і в міру розвитку сайта одержувати під нього практично
необмеженим простір.
Сайт www.boom.пі надає кожному користувачу можливість
побудувати свій сайг па 50 Мб дискового простору. Можливе
коло тем для персональних сторінок по обмежене. Прн цьому
створення сайта Не вимагає спеціальних павичок. Розміщення
персональних сторінок на сервері Boom.пі ЗОВСІМ безкоштовне,
11 є ((бмежується і час використання наданого дискового простору.
Створення web-сторінки засобами Microsoft Word
Word дозволяє зберегти будь-який документ у форматі
ІITML, тим самим, перетворивши його в Web-сторінку. Отже,
можна створити і відредагувати документ, використовуючи
Стандартні прийоми Word, розташувавши текст і малюнки на
екрані па спій розсуд. При збереженні звичайного документа
Word (з paciiinpeiiHM.doc) як HTML-файлу він перетворюється
у формат НТМ (розширення .htm). Таким чином, Word сам
будує потрібний HTML-код для вихідного документа.
Надалі його можна переглядати вже за допомогою браузера.
Однак потрібно враховувати, що не всі особливості форматування документа Word можуть бути підтримані відповідними
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HTML-кодами. Це означає, що остаточний варіант (документ
HTML) може виглядати в браузері трохи інакше, ніж вихідний
документ Word.
Збереження у форматі Web-сторінки
Отже, для перетворення документа у Web-сторінку досить
виконати наступні операції.
1. Підготувати файл у редакторі Word.
2. Виконати команду Зберегти як Web-сторінку з меню
Файл.
3. У вікні вибору кодування вибрати - кирилиця.
У підсумку відбудуться наступні зміни:
1. У вікні редактора з'явиться панель інструментів Web.
2. Автоматично буде встановлений режим перегляду, що
відповідає команді web-документ із меню Вид - без розбивки
на сторінки, лінійки.
Використання Майстра і шаблонів
Можливий дуже простий шлях створення досить професійних Web-сторінок - це використання Майстра чи шаблонів.
У цьому випадку без усяких попередніх дій після запуску Word
потрібно виконати наступне:
1. У меню Файл вибрати команду Створити.
2. У діалоговому вікні вибрати вкладку Web-сторінки.
3. Двічі клацнути значок придатного шаблона або Майстра
Web-сторінок.
При виборі шаблона відразу буде сформована відповідна
сторінка. Якщо ж Майстер обраний, то в ході діалогу будуть
уточнений вид сторінки, її структура, зміст і оформлення.
Робота з гіперпосиланнями
В усіх додатках, що входять до складу пакета Microsoft Office, можна використовувати гіперпосилання, що можуть
указувати на найрізноманітніші об'єкти:
1) інші документи MS Office;
2) фрагменти того ж документа - наприклад, можливо
гіпертекстовий зміст документа, де кожен елемент є гіперпосиланням;
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3) на Web-сторінки Internet чи intranet - забезпечує
автоматичний запуск браузера з завантаженням відповідної
сторінки;
4) довільні файли, розміщені на FTP-серверах;
5) адреси e-mail - при виборі гіперпосилання такого виду
автоматично запускається поштова програма для створення
повідомлення даному адресату.
Створення гіперпосилання
Для створення зв'язків і формування гіпертексту необхідно
проаналізувати, гіперпосилання якого типу будуть найбільш
придатними для даної Web-сторінки (графічні, анимовані чи
текстові) і що саме вони повинні зв'язати.
Засоби Word дозволяють організувати наступні переходи
по гіперпосиланню:
1) до початку іншого документа;
2) усередині даного документа;
3) у пеВне місце Іншого документа.
Для двох останніх випадків попередньо необхідно зробити
в потрібних місцях документа закладки - спеціальні МІТКИ, ЩО
будуть використовуватися при формуванні гіперпосилань. Для
створення закладки досить:
1. Установити курсор у тім місці, де повинна бути створена
закладка.
2. Вибрати в меню Вставка команду Закладка.
3. Вказати в діалоговому вікні зрозуміле ім'я закладки.
Після того, як Підготовлені закладки, необхідно підготувати
фрагменти тексту (наприклад, На головну сторінку, у початок
сторінки, до змісту і т.п.) і малюнки, що будуть використовуватися як гіперпосилання. Потім можна приступити безпосередньо до створення гіперпосилань.
1. Виділити текст чи малюнок.
2. Вибрати в меню Вставка команду Гіперпосилання.
3. Вказати в діалоговому вікні (у залежності від типу
переходу): ім'я іншого файлу чи URL (абсолютний чи відносний
шлях до файлу, мережеву адресу чи адресу Internet), при
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необхідності переходу у визначене місце документа - закладку
в рядку Ім'я об'єкта.
Примітка. Відносне гіперпосилання показує положення
документа, на який робиться посилання, щодо документа, що
містить це посилання. Абсолютне гіперпосилання містить
повний шлях, включаючи й ім'я дисковода (для файлів).

2. Завдання.
Рівень 1
Зайти на сайт www.boom.ru, зареєструватися і створити
свою власну Web-сторінку. Створити Web-сторінку відповідно
до вимог: структура (головна сторінка повинна містити
гіперпосилання на 3 додаткові сторінки, додаткові сторінки
повинні містити гіперпосилання на головну сторінку); гіперпосилання (фрагмент тексту, малюнок).

Редагування Web-сторінок
Редактор Microsoft Word цілком може використовуватися
для редагування Web-сторінок. При відкритті документа HTML
він автоматично перетворюється у формат Word. А при
збереженні він знову конвертується у формат HTML.
Щоб відкрити документ HTML для редагування за допомогою Word досить виконати наступне.
1. Вибрати в меню Файл команду Відкрити.
2. У діалоговому віїші, і цол'я пилося, у поле Тип файлів вибрати
зі списку Web-сторінки (документ І I'I'MLy MS Office 97).
3. Вибрати потрібний файл у списку файлів.
А. Клацнути на кнопці Відкрити.
Для внесення змін у документі, що відкрийся, можна
використовувати звичайні команди редагування і форматування.
Завершення роботи з документом відбувається звичайно.
5. Вибрати ІІ меню Файл команду Зберегти чи клацнути по
кнопці Зберегти стандартної панелі інструментів.
Документ буде автоматично збережений у форматі 11TML.
Примітка. Можна також підкріпи Wcb-c горіїїку в редакторі Word

Рівень 2
Створити засобами Word Web-сторінку відповідно до вимог:
структура (головна сторінка повинна містити гіперпосилання на
З додаткові сторінки, додаткові сторінки повинні містити
гіперпосилання на головну сторінку); гіперпосилання (фрагмент
тексту, малюнок). Зберегти її в папку Студенти\Група\
Прізвище\Лаб_робота_10 комп'ютера EDUCATION.

і безпосередньо л додатка Мій чи комп'ютер Провідник. Для цього

досить:
1. Вибрати у вікні додатка потрібний файл.
2. У меню Файл вибрати команду Відкрити за допомогою
- Microsoft Word (Windows 2000), чи команду Відкрити в
Microsoft Word (Windows 98).
102

103

РОЗДІЛ 7.
INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

7 . 1 . ОСНОВНІ ЗАДАЧІ БІЗНЕСУ
Розглянемо чотири групи завдань, які можна вважати
«класичними» для бізнесу.
1. Дослідження ринку і пошук своєї «ніші».
Звичайно процедура рішення подібних завдань містить у
собі кілька конкретних підзавдань:
• аналіз ситуації на ринку, визначення основних факторів
і найбільших фірм, що впливають на ринок;
• виявлення існуючої конкуренції, оцінку потенціалу
основних конкурентів на рийку;
• прогноз потенційної конкуренції, визначення сильних і
слабких сторін створюваного продукту, аналіз інноваційної
діяльності ОСНОВНИХ конкурентів для даного класу продуктів.
Безумовно, цей список не повний, для кожного конкретного
випадку він може бути уточнений і розширений.
Для проведення якісних досліджені, такого напрямку
необхідна наявність відповідного інформаційного забезпечення,
їхня практична цінність, здатність принести бізнесу додатковий
прибуток ЗНачЦОіб мірою ВИЗНачаЮТЬСЯ повнотою і достовірністю [нформаціІ<
2. Пошук партнера по спільному бізнесу.
Найпопулярніший метод рішення цієї задачі полягає в
розміщенні реклами в З МІ, участі у виставках-ярмарках, у тому
числі і закордонних. Безперечно, ЩО професійно спланована
рекламна кампанія часто дає непогані результати. Однак
очевидно й інше: використання цього методу для просування
української продукції на закордонні ринки приречено на
невдачу. Участь у міжнародних виставках-ярмарках вимагає
неабияких витрат і в багатьох випадках, з різних причин не
приносить відчутного комерційного успіху.
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Найефективнішим видом реклами стає створення власної
сторінки в Internet (Web-сайта).
3. Пошук джерела фінансування.
Пошук фінансових засобів, необхідних для розвитку бізнесу.
Розповсюджений спосіб за рубежем - одержання кредиту в банку,
але українські банки представляють лише короткострокові
кредити і тільки під солідні гарантії. З цієї причини багато фірм
займаються пошуком потенційного інвестора.
4. Надійність передбачуваного партнера.
Реальний чи потенційний партнер може виявитися не таким
надійним, як це виглядало на стадії укладання контракту. Інформацією про партнера потрібно володіти задовго до укладання з ним
контракту. Тому збір такої інформації - одна із серйозних задач.
Усі позначені вище проблеми поєднує те, що їхнє рішення
вимагає проведення пошуку, добору й аналізу інформації.
Такого роду задачі будемо називати інформаційними.
7.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РІШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ
Будь-яка конкретна інформаційна задача в загальному
випадку містить у собі ключові етапи рішення (мал. 7.1).
Формулювання задачі
•
Вибір інформаційного середовища
г

>

Розробка стратегії пошуку
т

Вирішення задачі
Пошук, відбір і аналіз інформації
Мал.7.1. Етапи вирішення інформаційної
задачі
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1. Формулювання задачі. Вихідну її постановку формулює
споживач інформації. Користувач часто досить нечітко уявляє,
яка саме інформація потрібна. У силу цього він виявляється
нездатним чітко й однозначно сформулювати суть питання.
Крім того, для деяких користувачів існує ще одна проблема знання іноземної мови, тому що більшість професійних баз є
англомовними, виникають труднощі з формулюванням задачі.
2. Вибір інформаційної системи. На цьому етапі необхідно
визначити, з якою онлайнового інформаційною системою буде
працювати користувач. Основна проблема полягає в тому, що
тільки ставши передплатником (часто це послуга платна) і
зробинши пошук, можна визначити чи підходить дана система
для тієї чи іншої задачі. Щоб уникнути непродуктивних витрат
можна звернутися до фахівців з інформаційного консультування.
3. Розробка стратегії пошуку. На цьому етапі слід насамперед вибрати БД чи файли (у всіх великих інформаційних
системах база даних називається файлом), у яких доцільно
шукати необхідну інформацію і які доступні в рамках застосовуваної омлайнової системи. Тут можуть допомогти довідковоінформаційні матеріали з описом структури файлів і їхнього
Предметного наповнення.
4. Рішення задачі. Найємкіший етап. Йото ціль - сконструювати такий інформаційний фільтр, що дозволить з великої
кількості Інформації підібрати потрібну.
7.3. МАРКЕТИНГ У INTERNET
7 . 3 . 1 . Маркетинг товарів і послуг
Завдяки Internet як виробники, так і їхні клієнти можуть
спілкуватися на рівних і здійснювати угоди. Internet дає шаїтс
вийти на ринок усім бажаючим і до того ж до деякої міри нівелює
шанси великих компаній і представників малого бізнесу.
При розробці плану маркетингу компанії слід виробити
кілька можливих підходів або моделей, що дозволяють тією чи
іншою мірою реалізовувати можливості мережі Internet як
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засобу обміну інформацією і взаємовигідним співробітництвом
із клієнтами.
Модель і - Жовті сторінки (Yellow Pages). Для цієї моделі
пріоритетними є, головним чином, розуміння престижу, оскільки
інформація розміщається в солідних загальнодоступних
джерелах, при цьому, будучи пасивною, за винятком електронної
пошти, вона (інформація) як би губиться в загальній масі.
Модель 2 - Дошки оголошень (Billboard). У цьому випадку
компанія використовує порівняно прості і дешеві засоби, що
дозволяють їй тим не менше регулярно нагадувати про себе.
Модель 3 - Віртуальні магазини (Virtual Storefront).
Модель заснована на технології WWW і сполучає у собі деякі
властивості двох попередніх моделей. Разом з тим вона більш
універсальна, тому що включає можливість доставки і прийняття замовлень.
7.3.2. Дослідження ринку
Використовуючи Internet, компанія може самостійно
робити дослідження ринку, включаючи:
• вивчення фірм-конкурентін, постачальників і потенційних клієнтів, у тому числі таких, що мають вихід у Internet:
спосіб їхнього підключення; характер і напрямок діяльності;
профіль їхніх WWW-серверів; продукцію і послуги, пропоиопапі ними через Internet, і ступінь відповідальності перед
клієнтами; публікацію і поширення різних матеріалів;
• вивчення ділових груп новин, серверів WWW і ін.;
• збір і вивчення різних інформаційних ресурсів: вступних
текстів, посібників, тренувальних матеріалів, програмного
забезпечення;
• вивчення існуючих стратегій, засобів і методів використання Internet при аналізі різних підходів до розробки нових
товарів і проблем життєвого циклу товарів, а також при пошуку
нових ринків.
Експортери можуть використовувати Internet у ході пошуку
вихідних даних для встановлення цін на свої товари. При цьому
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вони можуть виділити з загальної картини зовнішнього ринку
наступні фактори, що визначають експортну ціну:
• ціни на вітчизняному ринку;
• додаткові витрати, пов'язані з експортом (модифікування
продукту, транспортування, страховка, тарифи);
• валютний курс і податки;
• ринковий попит;
• середні світові ціни;
• цінова стратегія конкурентів;
• бажаний рівень прибутку.
Крім реклами, Internet, завдяки властивості інтерактивності
являє собою чудовий засіб для формування попиту, стимулювання збуту і пропаганди товарів. Для цієї мети компанія може
ішкористовувати поряд з WWW-сервером розсилання бюлетені и у відповідні групи новин UseNet.
7.3.3. Позиціонування товару

Використання властивості зворотного зв'язку Internet (eмілії, UseNet, MailList) дає компанії можливість швидко й
оперативно визначити, що саме з погляду основних властивостей очікують під товару споживачі, а також з'ясувати, яке
положення в схемі споживчих переваг займає продукція
конкурентів, і виявити ділянку незадовільного попиту.
7.3.4. Робота з постачальниками

Оскільки усе більше і більше компаній і організацій одержує
доступ до Internet, проблема пошуку і спілкування з постачальниками необхідних виробів (товарів) і послуг помітно
полегшується.
Корпорація може за взаємною домовленістю зі своїми
постачальниками і партнерами створити WWW-сервер. Однак,
варто забезпечити безпеку передачі даних.
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7.3.5. Спостереження за конкурентами
Мати останню інформацію про ринок і про свої можливості
на ньому винятково важливо для бізнесмена. Internet надає такі
дані за допомогою дискусійних груп. По оцінці експертів, у
даний час нараховується близько 3000 дискусійних груп Деякі
з них присвячені питанням маркетингу, бухгалтерсько'. і юліку,
суспільних взаємин, використанню високих технологій і
матеріалів, питанням контролю якості.
Стратегія пошуку конкурентної інформації включає
наступні основні моменти:
• вибір вилученого сервера, що містить короткі анотації по
цікавлячій тематиці і дозволяє здійснювати пошук по ключових
словах;
• вивчення аналітичних інвестиційних оглядів по конкурентах;
• вивчення прес-релізів, що публікуються конкурентами;
• порівняльний аналіз конкурентів і власної компанії за
наступними показниками: курси акцій, доход, оборот і т.п.;
• вивчення тенденцій у галузі, пошук можливих «білих
плям» і ніш;
• збереження отриманої інформації у вигляді бази даних по
конкурентах, її підтримка і регулярне наповнення.
7.3.6. Організація закупівель

Створення серверів для анонсування заявок, розгляди і
прийняття пропозицій на продукцію і послуги допоможе
спростити процес організації закупівель і змусить потенційних

постачальників конкурувати один з одним, що, у свою чергу,
повинне привести до зниження цін і підвищення якості
пропонованої продукції.
7.3.7. Контроль собівартості

Якщо діяльність компанії значною мірою залежить від
зовнішніх постачань, то використання комерційних і некомерційних джерел інформації дозволяє компанії бути в курсі
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процесу утворення вартості продукції і вести переговори з
питань цін на пропоновані постачання більш ефективно й
аргументовано.
7.3.8. Спілкування з клієнтами
Одним з найбільш важливих застосувань Internet у діловій
сфері є організація спілкування з клієнтами. Високий рівень
якості пропонованої продукції в поєднанні з доступними і
зручними засобами спілкування клієнтів з компанією, безумовно,
вигідний обом сторонам. У той час як більшість великих Компаній
можуть дозволити собі організувати постійно працюючий
маркетинг-сервер, дрібні і середні підприємства можуть використовувати електронну пошту. Підтримка контакту з клієнтами,
ЩО мають доступ до Internet, а також залучення нових абонентів
можуть ВИЯВИТИСЯ корисними для організації довідкової бази
даних по існуючих адресах Internet у конкретних регіонах.
Індивідуальна робота
Використовуючи ресурси Internet пронести дослідження
для Донецького регіону.
Варіант 1
И;ірі;нп 2
Паркім і 3
ll.ipi.Uil '1
Варіант 5
Варінні (і
Иаріаіп
Варіаіп S
Впрілім 9
Варіант 10

по

Дослідження ринку програмних продуктів.
Дослідження ринку апаратних засобів
Дослідження ринку автомобілі»
Дослідження валютного ринку
Дослідження ринку продовольчих іоиарін
Дослідження ринку нафтопродуктів
Дослідження ринку праці
Дослідження ринку освітніх послуг
Дослідження ринку туристичних послуг
Дослідження ринку медичних послуг

Тести для самоконтролю
1. Розташуйте послідовно етапи рішення інформаційної
задачі:
) вибір інформаційної системи
) розробка стратегії пошуку
) формулювання задачі
) рішення задачі
2. Які з перерахованих сервісів Internet логічніше використовувати при дослідженні ринку:
)
WWW
) E-mail
) UseNet
) MailList
3. Які з перерахованих сервісів Internet логічніше використовувати при позиціонуванні товару:
)
WWW
) E-mail
) UseNet
) MailList
4. Які з перерахованих сервісів Internet логічніше використовувати при спілкуванні з клієнтами:
)
WWW
) E-mail
) UseNet
) MailList
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РОЗДІЛ 8.
ОСНОВИ БЕЗПЕКИ
Безпека комп'ютера має велике значення не тільки з погляду
захисту даних на самому комп'ютері, але і з погляду безпеки всієї
мережі. Гарна система безпеки виконує підтвердження особистості користувачів, що намагаються здійснити доступ до
ресурсів на комп'ютері, захищає визначені ресурси від несанкціонованого доступу з боку користувачів і надає прості й ефективні засоби настроювання і підтримки безпеки на комп'ютері.
8 . 1 . ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Те, що в 60-і роки називалося комп'ютерною безпекою, а в
70-і безпекою даних, тепер правильніше називати Інформаційною безпекою. Інформаційні безпека підкреслює важливість
Інформації ІІ сучасному суспільстві розуміння того, що
Інформація це коштовний ресурс, щось більше, ніж окремі

елементи даних.

Інформаційною безпекою називають заходи для захисту
інформації від неавторизованого доступу, руйнування,
модифікації, розкриття і затримок у доступі. Інформаційна
безпека містить у собі заходи для захисту процесів створення
даних, їхнього введення, обробки і виводу. Метою Інформаційної
безпеки Є убезпечити цінності системи, захистити і гарантувати
точність і цілісність Інформації, і мінімізувати руйнування, що
можуть мати місце, якщо інформація буде модифікована чи
зруйнована. Інформаційна безпека вимагає обліку всіх подій, у
ході яких інформація створюється, модифікується, до неї
забезпечується доступ чи вона поширюється.
Інформаційна безпека дає гарантію того, що досягаються
наступні цілі:
• конфіденційність критичної інформації;
• цілісність інформації і пов'язаних з нею процесів
(створення, уведення, обробки і виводу);
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• доступність інформації, коли вона потрібна;
• облік усіх процесів, пов'язаних з інформацією.
Деякі технології по захисту системи і забезпеченню обліку
всіх подій можуть бути вбудовані в сам комп'ютер. Інші можуть
бути вбудовані в програми. Деякі ж виконуються людьми і є
реалізацією вказівок керівництва, що містяться у відповідних
керівних документах. Ухвалення рішення про вибір рівня
складності технологій для захисту системи вимагає встановлення критичності інформації і наступного визначення
адекватного рівня безпеки.
Під критичними даними будемо розуміти дані, що вимагають захисту через імовірність нанесення (ризику) збитку і
його величини в тому випадку, якщо відбудеться випадкове чи
навмисне розкриття, зміна чи руйнування даних. Цей термін
містить у собі дані, чиє неправильне використання чи розкриття
може негативно відбитися на здатності організації вирішувати
свої задачі, персоналі.пі дані іі інші дані, захист яких вимагається
згідноз указами Президента України,законами України й інших
підзакониих документі в.
8.2. ЗЛОЧИНИ І ЗЛОВЖИВАННЯ

Аналіз закордонних і вітчизняних звітів про виявлені
комп'ютерні злочини дозволяє описати основні технології
їхнього здійснення. Лише деякі з них включають руйнування
комп'ютерів чи даних. Тільки в 3% шахрайств і 8% зловживань
відбувалося спеціальне руйнування устаткування, знищення
програм чи даних. У більшій частині випадків шахрайств і
зловживань використовувалася інформація - нею маніпулювали, її створювали, її використовували.
Основні технології, що використовувалися при здійсненні
комп'ютерних злочинів:
• шахрайства: уведення неавторизованої інформації, маніпуляції дозволеною для введення інформацією, маніпуляції чи неправильне використання файлів з інформацією, створення неавторизованих файлів з інформацією, обхід внутрішніх засобів захисту;
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• зловживання: крадіжка комп'ютерного часу, програм,
інформації й устаткування, уведення неавторизованої інформації, створення неавторизованих файлів з інформацією,
розробка комп'ютерних програм для неслужбового використання, маніпулювання чи неправильне використання можливостей по проведенню робіт на комп'ютерах
З іншої сторони слід розглянути основні методи, що
використовувалися для їхнього здійснення. Вони включають:
1. Обдурювання з даними. Напевно, найпоширеніший
метод при здійсненні комп'ютерних злочинів, оскільки він не
вимагає технічних знань і відносно безпечний. Інформація
міняється в процесі її введення в комп'ютер чи під час виведення.
Наприклад, при введенні документи можуть бути замінені
фальшивими, замість робочих дискет підсунуті чужі, і дані
можуть бути сфальсифіковані,
2. Сканування. Інший розповсюджений метод одержання
Інформації, що може призвести до злочину. Службовці, що
читають файли інших, можуть знайти там персональну
Інформацію про своїх колег. Інформація, що дозволяє одержати
доступ до комп'ютерних файлів чи змінити їх, може бути
знайдена ПІСЛЯ перегляду ЙМІттєвих кошиків. Дискети, залишені
па СТОЛІ) можучі) бути прочитані, скопійоиапі, і вкрадені.
3. Троянський кінь. ЦеЙ метод припускає, що користувач

не помітив, що комп'ютерна програма була змінена таким чином,

що містить у собі додаткові функції. Програма, що виконує
корисні функції, пишеться таким чином, що містить додаткові
сховані функції, що будуть використовувати особливості
механізмів захисту системи (можливості користувача, що
запустив програму, по доступі до файлів).
4. Люк. Цей метод заснований на використанні схованого
програмного чи апаратного механізму, що дозволяє обійти методи
захисту в системі. Цей механізм активується певним неочевидним
образом. Іноді програма пишеться таким чином, що специфічна
подія, наприклад, кількість транзакцій, оброблених у певний день,
спричиняє запуск неавторизованого механізму.
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5. Технологія салямі Названа так через те, що злочин
відбувається потроху, невеликими частинами, такими маленькими, що вони непомітні. Звичайно ця технологія супроводжується зміною комп'ютерної програми. Наприклад, платежі
можуть округлятися до декількох центів, і різниця між реальною
й округленою сумою надходити на спеціально відкритий
рахунок зловмисника.
6. Супервідключення. Названа по імені програми, що
використовувалася в ряді комп'ютерних центрів, що обходила
системні засоби захисту і використовувалася при аварійних
ситуаціях. Володіння цим "майстром-ключем" дає можливість
у будь-який час одержати доступ до комп'ютера й інформації,
що знаходиться в ньому.
Особливо слід зупинитися на незвичайному для України
виді комп'ютерних злочинів - крадіжці інформації. Звичайно
або продається персональна інформація, інформація про умови
контракту і конфіденційна інформація компанії (наприклад,
технологія створення продукту) стороннім особам, або копіЮЄТЬСЯ і використовуються програми для особистої вигоди.
Наступні ознаки можуть СВІДЧИТИ про плинність уразливих
місць в інформаційній безпеці.
1. Не розроблено положень про захист інформації або вони
ііс дотримуються. Не призначений відповідальний за інформаційну безпеку.
2. Паролі пишуться на комп'ютерних терміналах, містяться
в загальнодоступних місцях, ними діляться з іншими, або вони
з'являються на комп'ютерному екрані при їхньому введенні.
3. Віддалені термінали і мікрокомп'ютери залишаються без
догляду в робочі і неробочі години. Дані відображаються на
комп'ютерних екранах, залишених без догляду.
4. Не існує обмежень на доступ до інформації або на характер
її використання. Усі користувачі мають доступ до всієї
інформації і можуть використовувати усі функції системи.
5. Не ведеться системних журналів і не зберігається
інформація про те, хто і для чого використовує комп'ютер.
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6. Зміни в програми можуть вноситися без їхнього попереднього затвердження керівництвом.
7. Відсутня документація або вона не дає змоги робити
наступне: розуміти одержувані звіти і формули, по яких
виходять результати, модифікувати програми, готувати дані для
введення, виправляти помилки, робити оцінку засобів захисту,
і розуміти самі дані - їхні джерела, формат збереження,
взаємозв'язку між ними.
8. Робляться численні спроби увійти в систему з неправильними паролями.
9. Дані, що вводяться, не перевіряються на коректність і
точність або при їхній перевірці багато даних відкидається через
помилки в них, потрібно зробити багато виправлень у даних, не
робиться записів у журналах про підкинутих транзакціях.
10. Мають місце виходи з ладу системи, що приносять великі

збитки

11. Не здійснювався аналіз інформації, оброблюваної в
комп'ютері, з метою визначення необхідного для неї рівня
безпеки
12. Мало уваги приділяється інформаційній безпеці. Хоча
політика безпеки й існує, більшість людей ішажає, що насправді
нона не потрібна.
8.3. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

1. Контролюйте доступ як до Інформації в комп'ютері, так і

до прикладних Програм. Ви повинні мати гарантії того, що тільки
авторизовані користувачі мають доступ до інформації і додатків.
Ідентифікація користувачів. Вимагайте, щоб користувачі
виконували процедури входу в комп'ютер, і використовуйте це
як засіб для ідентифікації на початку роботи. Щоб ефективно
контролювати мікрокомп'ютер, може виявитися найбільш
вигідним використовувати його як однокористувальницьку
систему. Звичайно в мікрокомп'ютера немає процедур входу в
систему, право використовувати систему надається простим
включенням комп'ютера.
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Аутентифікація користувачів. Використовуйте унікальні
паролі для кожного користувача, що не є комбінаціями
особистих даних користувачів, для аутентифікації особистості
користувача. Впровадьте заходи захисту при адмініструванні
паролів, і ознайомте користувачів з найбільш загальними
помилками, що дозволяють відбутися комп'ютерному злочину.
Якщо в комп'ютері є вбудований стандартний пароль
(пароль, що вбудований у програми і дозволяє обійти заходи
для керуванню доступом), обов'язково змініть його.
Зробіть так, щоб програми в комп'ютері після входу
користувача в систему повідомляли йому час його останнього
сеансу і число невдалих спроб установлення сеансу після цього.
Це дозволить зробити користувача складовою частиною системи
перевірки журналів.
Захищайте пароль:
• не діліться своїм паролем ні з ким;
• вибирайте пароль, який важко вгадати;
• спробуйте використовувати рядкові і прописні букви,
цифри, або виберіть відомий вислів і візьміть відтіля кожну
четверту букву. Л ще краще дозвольте комп'ютеру самому
згенерувати ваш пароль;
• не використовуйте пароль, що є вашою адресою, псевдонімом, ім'ям дружини, телефонним номером або чим-небудь
очевидним;
• використовуйте довгі паролі, тому що вони більш
безпечні, найкраще від 6 до 8 символів;
• забезпечте невідображуваність паролю на екрані комп'ютера при його введенні;
• забезпечте відсутність паролів у роздруківках;
• не записуйте паролі на столі, чи стіні терміналі. Тримаєте
його в нам'яті;
Серйозно ставтеся до адміністрування паролів:
• періодично змінюйте паролі і робіть це не за графіком;
• шифруйте або робіть що-небудь іще з файлами паролів,
що зберігаються в комп'ютері, для захисту їх від неавторизованого доступу;
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• призначайте на посаду адміністратора паролів тільки
найнадійнішу людину;
• не використовуйте той самий пароль для всіх співробітників у групі;
• змінюйте паролі, коли людина звільняється;
• змушуйте людей розписуватися за одержання паролів;
• встановіть і впровадьте правила роботи з паролями і
забезпечте, щоб усі знали їх.
Процедури авторизації. Розробіть процедури авторизації,
що визначають, хто з користувачів повинен мати доступ до тієї
чи іншої інформації і додатків і використовуйте відповідні
заходи для впровадження цих процедур в організації.
Установіть порядок в організації, при якому для використання комп'ютерних ресурсів, одержання дозволу доступу
ДО інформації і додатків і одержання пароля потрібен дозвіл тих
ми інших керівників.
Захист файлів. Крім ідентифікації користувачів і процедур
авторизації розробіть процедури по обмеженню доступу до

файлів з даними:
• вшазрисговуйтезовнішніівнуфшотмітшфайлірдлявказання
гину інформації, яку вони МІСТЯТЬ, і необхідною рівня безпеки;
• обмежте ДОСТУП у приміщені їм, у яких зберігаються файли
даних, такі як архіви і бібліотеки даних;
• використовуйте організаційні заходи і програмноапаратні засоби для обмеження доступу до файлів тільки
авторизованих користувачів;
Обережності при роботі:
• підключайте невикористовувані термінали;
• замикайте кімнати, де знаходяться термінали;
• розвертайте екрани комп'ютерів так, щоб вони не були видні з
боку дверей, вікон і тих місць у приміщеннях, що не контролюються;
• встановіть спеціальне устаткування, таке як пристрої, що
обмежують число невдалих спроб доступу, або роблять
зворотний дзвінок для перевірки особистості користувачів, що
використовують телефони для доступу до комп'ютера;
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• програмуйте термінал відключатися після визначеного
періоду невикористання;
• якщо це можливо, виключайте систему в неробочі години.
2. Захищайте цілісність інформації. Інформація, що
вводиться, повинна бути авторизована, повна, точна і повинна
піддаватися перевіркам на помилки.
Цілісність інформації. Перевіряйте точність інформації за
допомогою процедур порівняння результатів обробки з
передбачуваними результатами обробки. Наприклад, можна
порівнювати суми чи перевіряти послідовні номери.
Перевіряйте точність даних, що вводяться, вимагаючи від
службовців виконувати перевірки на коректність, такі як:
• перевірки на знаходження символів у припустимому
діапазоні символів (числовому чи буквеному);
• перевірки на знаходження числових даних у припустимому діапазоні чисел;
• перевірки на коректність зв'язків з іншими даними, що
порівнюють ВХІДНІ дані з даними и інших файлах;
• перевірки на розумність, що порівнюють вхідні дані з
очікуваними стандартними значеннями;
• обмеження на транзакції, що порівнюють вхідні дані з
адміністративно встановленими обмеженнями на конкретні
транзакції.
3. Захищайте системні програми. Якщо ПО використовується спільно, захищайте його від схованої модифікації за
допомогою політики безпеки, заходів захисту при його розробці
і контролі за ним у його життєвому циклі, а також навчання
користувачів в області безпеки.
Заходи захисту при розробці програм і відповідної політики
повинні включати процедури внесення змін у програму, її приймані ія
і тестування до введення в експлуатацію. Політики повинні вимагати
дозволу відповідальної особи з керівництва для внесення змін у
програми, обмеження списку осіб, кому доз» )леі ю вносити зміни і явно
описувати обов'язку співро-бітників по веденню документації.
Має бути розроблений і підтримуватися каталог прикладних програм.
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Повинні бути впроваджені заходи захисту по запобіганню
одержання, зміни чи додавання програм неавторизованими
людьми через віддалені термінали.
4. Зробіть заходи захисту більш адекватними за допомогою
залучення організацій, що займаються тестуванням інформаційної безпеки, при розробці заходів захисту в прикладних
програмах і консультуйтеся з ними при визначенні необхідності
тестів і перевірок при обробці критичних даних. Контрольні
журнали, вбудовані в комп'ютерні програми, можуть запобігти
чи виявити комп'ютерне шахрайство і зловживання.
Повинні бути контрольні журнали для спостереження за
тим, хто з користувачів обновляв критичні інформаційні файли.
Якщо критичність інформації, збереженої в комп'ютерах,
вимагає контрольних журналів, то важливі як міри фізичного
захисту, так і заходи для управління доступом.
У комп'ютерній мережі журнали повинні зберігатися на хости, а
не на робочій станції Контрольні журнали не повинні підключатися
для підвищення швидкості роботи. Роздруківки контрольних
журналів повинні проглядатися досить часто і регулярно.
5. розгляньте питання про комунікаційну безпеку. Дані,
передані ПО незахищених лініях, можучі) бути перехоплені.

Лабораторна робота №11
Зони безпеки в Internet Explorer
Ціль роботи: одержати поняття про зони безпеки, навчитися
змінювати рівні захисту.
1. Методичні вказівки.
Internet Explorer поділяє світ Internet на зони, так що можна
призначити необхідний рівень захисту кожному веб-вузлу.
У правій частині рядка стану Internet Explorer вказується,
до якої із зон належить дана активна сторінка. Перш ніж
переглядати чи завантажувати сторінку, перевіряється відповідність вузла заданій зоні безпеки.
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Є чотири категорії зон:
Зона Інтернет. Як правило, до цієї зони відноситься все, що
не має відношення до вашого комп'ютера, внутрішній мережі
чи іншій зоні. За замовчуванням для цієї зони призначений
середній рівень захисту.
Зона Місцева інтрамережа. Звичайно в цій зоні містяться
всі адреси, для доступу до яких не потрібно прокси-сервер. Ці
адреси визначаються системним адміністратором. До них
відносяться вузли, зазначені на вкладці Підключення, мережеві
шляхи (наприклад, \\server\share) і вузли місцевої інтрамережі
(в адресах яких звичайно відсутні крапки, наприклад http://internal). У цю зону можна додавати вузли. За замовчуванням для
зони місцевої інтрамережі призначений середній рівень захисту.
Зона Надійні вузли. До неї відносяться вузли, яким ви
довіряєте і з яких можна завантажувати інформацію чи
запуска™ програми, не турбуючись про можливе ушкодження
власних даних чи комп'ютера. У цю зону можна додавати вузли.
За замовчуванням для зони надійних вузлів призначений
низький рівень захисту.
Зона Обмежені вузли. До неї відносяться вузли, яким ви
не довіряєте, вважаючи за небезпечне завантажувати з них
інформацію або запускати програми. У цю зону можна додавати
вузли. За замовчуванням для зони обмежених вузлів призначений високий рівень захисту.
Вважається, що усі файли на комп'ютері користувача
безпечні, тому для них призначається мінімальний рівень
захисту. Неможливо приписати до зони безпеки локальну папку
чи диск.
При бажанні можна змінити призначений зоні рівень
захисту; так, імовірно, доцільно змінити рівень захисту зони
місцевої інтрамережі на низький. Також можна настроювати
параметри кожної із зон, змінюючи їхні рівні захисту з
прийнятих за замовчуванням значень на «Низький», «Нижче
середнього», «Середній» і «Високий».
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Для настроювання рівня захисту для кожної зони:
1. У Internet Explorer у меню Сервіс виберіть Властивості
оглядача.
2. Перейдіть на вкладку Безпека.
3. Виберіть зону, для якої потрібно установити рівень
захисту.
4. Щоб установити більш високий рівень захисту, перемістіть повзунка нагору, щоб установити більш низький
рівень захисту - униз.
Призначення Web-вузлу зони безпеки:
1. У Internet Explorer у меню Сервіс виберіть Властивості
оглядача.
2. Перейдіть на вкладку Безпека.
3. Виберіть зону безпеки: Місцева інтрамережа, Надійні
вузли або Обмежені вузли.
4. Натисніть кнопку Вузли, а потім введіть адресу Webвузла, ЯКОГО слід додати до зазначеної зони Інтернету.
11 с можна додавати Web-вузли в зону Інтернет, що містить
усе, що не належить іншим зонам і не знаходиться на вашому
комп'ютері.
2. Завдання.
Рівень 1
1. ПОДИВІТЬСЯ, які рівні безпеки встановлені в браузері для
різних зон.
2. Як захистити комп'ютер під небезпечних програм?
Відповіді, зберегти у файл Лабораторна робота ll.doc папки
Студенти\Група\Прізвище комп'ютера EDUCATION.
Рівень 2
1. Змінити рівні безпеки для зони Інтернет. Що відбувається?
2.1 Цо означає обмежений доступ? Відповідь зберегти у файл
Лабораторна робота 1 l.doc папки Студенти\Група\Прізвище
комп'ютера EDUCATION.
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облік"
Порядок у справах директора,
бухгалтера, підприємця
НАС ОБРАЛИ ПОМІЧНИКАМИ 9 0 6 0 0 СПЕЦІАЛІСТІВ УКРАЇНИ!
З НАМИ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:
• Як зробити бізнес ефективнішим
• Як уникнути небажаних ситуацій при податкових перевірках
• Як вчитися на чужих помилках і не припускатися своїх
• Як вільно орієнтуватися у найважливіших правових аспектах,
необхідних у повсякденній роботі
• Як швидко і без помилок робити бухгалтерські проводки
• Як почувати себе впевнено підчас перевірок

і* Тільки передплатники газети "Все про бухгалтерський облік"
зателефонувавши за номером (044) 458-09-09, мають можливість отримувати безкоштовні консультації кращих юристів,
бухгалтерів, аудиторів України!

З нами легко працювати!
Якщо хтось із Ваших близьких — керівник, бухгалтер, службовець

або підприємець, допоможіть їм отримати надійного ділового
помічника — газету "Все про бухгалтерський облік".

Передплатні індекси:
"Все про бухгалтерський облік" (укр.) — 3 3 5 9 4 ;
"Все о бухгалтерском учете" (рос.)
— 35200.

2)ftifi, if sucouiif /3u впевнені!
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