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.
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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.
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