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КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 

Комп’ютерна мережа — це система розподіленої обробки ін-
формації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку. 

Передача інформації між комп’ютерами відбувається за допо-
могою електричних сигналів, які бувають цифровими та аналого-
вими. У комп’ютері використовуються цифрові сигнали у двій-
ковому вигляді, а під час передачі інформації по мережі — ана-
логові (хвильові). Частота аналогового сигналу — це кількість 
виникнень хвилі у задану одиницю часу. Аналогові сигнали та-
кож використовуються на телефонних лініях для передачі інфор-
мації. Для перетворення даних зі цифрового вигляду в аналого-
вий використовуються модеми, які двійковий ноль перетворюють 
у сигнал низької частоти, а одиницю — високої частоти. Існують 
локальні (Local Area Network) та глобальні мережі (Wide Area 
Network).  

5.1. ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

У локальних мережах інформація передається на невелику ві-
дстань. Локальні мережі поєднують комп’ютери, що розташовані 
недалеко один від одного (у межах декількох міль). Для передачі 
інформації використовується високошвидкісний канал передачі 
даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість 
внутрішньої шини комп’ютера. 

Топологія локальних мереж 

Топологія мережі — це її геометрична форма або фізичне роз-
ташування комп’ютерів по відношенню один до одного. Існують 
такі типи топологій: зірка, кільце, шина, дерево, комбінована.  

Розділ

5
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Мережа у вигляді зірки (рис. 5.1) містить центральний вузол 
комутації (мережевий хаб, мережевий сервер), до якого посила-
ються всі повідомлення з вузлів (робочих станцій). 

 

Вузол 1

Вузол 4Вузол 3

Вузол 2

Мережевий хаб

 
 

Рис. 5.1. Структура мережі типу «Зірка» 
 
Мережа у вигляді кільця (рис. 5.2) має замкнений канал пере-

дачі даних в одному напрямку. 
Інформація передається послідовно між адаптерами робочих 

станцій доти, доки не буде прийнята отримувачем.  
 

 
 

Рис. 5.2. Структура мережі типу «Кільце». 
 
Топологія «Шина» використовує як канал для передачі даних, 

коаксіальний кабель. Усі комп’ютери під’єднуються безпосеред-
ньо до шини (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Структура мережі типу «Шина» 
 
У мережі з топологією «Шина» дані передаються в обох на-

прямках одночасно. 

5.2. ГЛОБАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

Комп’ютери глобальної мережі можуть знаходитися в різних 
містах і навіть країнах. Основу середовища передачі інформації 
глобальних мереж складають вузли комутації, які пов’язані між 
собою за допомогою каналів передачі даних.  
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Рис. 5.4. Структура глобальної комп’ютерної мережі 
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У глобальних мережах використовується декілька виділених сер-
верів. Управляє роботою мережі мережевий сервер. Може існувати 
декілька файл-серверів, які використовуються для зберігання вели-
ких обсягів інформації та організації доступу з робочих станцій.  

Структура глобальної мережі зображена на рис. 5.4. 

5.3. МЕРЕЖЕВА АРХІТЕКТУРА 

З метою стандартизації взаємодії компонентів комп’ютерних 
мереж (принципів та правил) була розроблена модель мережевої 
архітектури під назвою «еталонна модель взаємодії відкритих 
систем» (OSI) (рис. 5.5). OSI базується на моделі, яка була запро-
понована Міжнародним інститутом стандартів (ISO). Відповідно 
до цієї моделі мережа розкладається на 7 рівнів, кожному з яких 
відповідає протокол, одиниця виміру, певний набір функцій. 
Протокол — це набір правил та угод, які використовуються під 
час передачі даних (комунікацій).  

Кожний рівень забезпечує зв’язок для вищого рівня. 
Фізичний рівень складається з фізичних елементів, які вико-

ристовуються безпосередньо для передачі інформації по мереже-
вим каналам зв’язку. До фізичного рівня відносяться також мето-
ди електричного перетворення сигналів, що залежать від мереже-
вої технології, яка застосовується (Ethernet, Fddi тощо).  

Рівень з’єднування призначений для передачі даних від фі-
зичного рівня до мережевого та навпаки. Мережева карта в 
комп’ютері — приклад реалізації рівня з’єднування. Вона зале-
жить від мережевої технології. 

 

Номер рівня Мережеві рівні Одиниці виміру 

7 Прикладний Повідомлення 

6 Уявлення Повідомлення 

5 Сеансовий Повідомлення 

4 Транспортний Повідомлення 

3 Мережевий Пакети 

2 З’єднування Кадри 

1 Фізичний Біти 

 

Рис. 5.5. Мережеві рівні в моделі ISO/OSI 
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Мережевий рівень визначає шлях переміщення даних по ме-
режі, дозволяючи їм знайти отримувача. Мережевий рівень мож-
на розглядати як службу доставки. 

Транспортний рівень пересилає дані між самими комп’юте-
рами. Після доставлення даних мережевим рівнем комп’ютеру-
отримувачу активізується транспортний протокол, доставляючи 
дані до прикладного процесу. 

Сеансовий рівень використовується як інтерфейс користу-
вача і вирішує такі завдання, як обробка імен, паролів, прав 
доступу. 

Рівень уявлення створює інтерфейс мережі до ресурсів ком-
п’ютера: принтерів, моніторів, дисків; виконує перетворення фор-
матів файлів.  

Прикладний рівень забезпечує виконання прикладних задач 
користувачів: електронної пошти; розподілених баз даних; усіх 
програм, що функціонують у середовищі Internet. 

5.4. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Мережеві пристрої локальних мереж 

Підключення комп’ютерів до мережі виконується за допомо-
гою спеціальних пристроїв — мережевих контролерів (адапте-
рів), які забезпечують взаємодію робочих станцій. З’єднання ме-
режевих компонентів виконується за допомогою кабелів. 

Адаптер приймає дані з шини комп’ютера і перетворює їх у 
послідовний бітовий код, що використовується під час передачі 
по кабелю. Адаптер може бути автономним пристроєм або пла-
тою. Кожна плата і кожний комп’ютер має унікальну адресу в 
мережі. (Ці адреси «зашиті» в мікросхеми). 

Тип кабеля для з’єднування мережевих компонентів визначає 
максимальну швидкість передачі даних та можливу віддаленість 
комп’ютерів один від одного. Для передачі інформації у мережах 
використовуються: коаксіальний кабель, скручена пара напівпро-
відників, оптоволоконний кабель. 

Коаксіальний кабель поділяється на товстий та тонкий. 
Скручена пара може складатися із сукупності екранованих та 

неекранованих дротів. Неекрановані кабелі залежно від частоти 
поділяються на 3, 4, 5 категорії (відповідно 15, 20, 10 Мгц). Від 
категорії залежить можлива відстань зв’язку. Екрановані кабелі 
мають більш високу частоту (до 300 Мгц). 
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Для підключення кабелів «скручена пара» використовується 
такий самий роз’єм, як і в телефонних лініях. 

Оптоволоконний кабель забезпечує швидкість передачі да-
них в декілька Гбіт/с. Він значно тонший, ніж звичайний кабель. 

Мережеві пристрої глобальних мереж 

Під час передачі даних телефонними каналами зв’язку вико-
ристовуються модеми. Модем — це пристрій, який перетворює 
цифрові сигнали на аналогові і навпаки. Модеми бувають з амплі-
тудною, частотною та фазовою модуляціями. Методи передачі — 
асинхронний, синхронний. Апаратна реалізація модемів можливі 
внутрішня та зовнішня. Внутрішні модеми являють собою плату, 
яка вставляється у системний блок комп’ютера. Зовнішні модеми 
підключаються через COM-порти. 

Управління функціонуванням модемів відбувається за допо-
могою спеціального програмного забезпечення. Такі системи як 
Microsoft Office у своєму складі містять відповідні програми. 

Вузли комутації — це процесори, що виконують проміжну 
обробку пакетів та їх подальшу маршрутизацію.  

З’єднання різних мереж між собою відбувається за допомогою 
мостів, шлюзів та маршрутизаторів. 

Міст — це пристрій, що з’єднує дві мережі, які побудовані за 
різними технологіями. Міст виконує перерозподіл інформаційних 
потоків між мережами. 

Маршрутизатор — це пристрій, що маршрутизує дані між ме-
режами як з однаковою технологією, так і з різною. Він визначає 
оптимальний маршрут передачі даних. 

Шлюз — пристрій для з’єднання локальних та глобальних ме-
реж. Вважаючи, що глобальні та локальні мережі мають різні про-
токоли передачі даних, шлюзи застосовуються для перетворення 
даних з одного формату на інший. Шлюзи також можуть викорис-
товуватись для підключення робочих станцій до глобальних мереж. 

5.5. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Технологія Ethernet 

Технологія Ethernet була розроблена групою американських 
вчених у 1973 році. Мережі Ethernet призначені для з’єднування 
робочих станцій у локальну мережу зі швидкістю передачі до  
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10 Мбіт/с. Для каналів зв’язку використовуються коаксіальний 
кабель, скручена пара та оптоволоконний кабель. Якщо засто- 
совується скручена пара, мережа конфігурується як «Зірка»,  
якщо коаксіальний кабель — як «Шина». Існує декілька систем 
(10BASE5, 10BASE2,10BASE-T,10BASE-F), які відрізняються: 
довжиною сегмента; кількістю робочих станцій, які можна підк-
лючити до сегмента; засобом підключення до кабелю.  

Для підключення станцій до кабелів використовуються тран-
сівер та адаптер. Трансівер забезпечує прийом та посилення еле-
ктричних сигналів, які надходять з кабелю, та передачу їх у зво-
ротному напрямку в коаксіальний кабель та мережевий адаптер. 
Довжина кабелю між адаптером та трансівером може досягати 
50 м. Довжина сегмента залежно від типу системи коливається у 
межах 185—500 м.; кількість робочих станцій, які можна підк-
лючити до одного сегмента, — 30—100. Використання спеціаль-
них пристроїв-повторювачів (виконують повторення та посилен-
ня прийнятого сигналу, який «затухає» під час передачі на великі 
відстані) дозволяє з’єднати до п’яти сегментів мережі. Таким чи-
ном, максимальна довжина мережі Ethernet 10BASE2 складає 1 
км, а мережі Ethernet 10BASE5 — 2,5 км. 

Система 10BASE-Т для передачі інформації використовує 
скручені пари напівпроводників, які з’єднують робочі станції че-
рез концентратор. За допомогою коаксіального кабелю можна 
з’єднати декілька концентраторів. 

Мережа Ethernet 10BASE-F — це мережа з оптоволоконними 
кабелями зі швідкистю передачі даних 10 Мбіт/с, зіркоподібною 
топологією та максимальною довжиною сегмента до 2100 м. 

Технологія Archnet 

Технологія Archnet може будуватися як «Зірка» та як «Шина». 
За способом організації передачі даних ця технологія відноситься 
до мереж із маркерним методом доступу. Це означає, що доступ 
виконується за допомогою кадра маркера певного формату, який 
передається безперервно. Передача маркера відбувається від од-
нієї станції до іншої в порядку зменшення їх логічних адрес. Ста-
нція з мінімальною адресою передає кадр маркера станції з най-
більшою адресою. 

Управління мережею виконує станція, яка володіє маркером у 
даний момент часу. Вона виконує: 

 генерацію (реконфігурацію) логічного кільця; 
 контроль за передачею маркера; 
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 змінення параметрів системи управління; 
 прийом та обробку запитів на підключення пасивних станцій 

(станції, що не підключені до логічного кільця). 

Технологія Token Ring 

Технологія Token Ring розроблена фірмою IBM і являє собою 
суміш топологій. Тoken Ring працює за топологією «Зірка» зі 
спеціальним пристроєм IBM, який має назву «станції багатокори-
стувацького доступу» як центральний хаб. Але для зв’язку з ним 
кожний комп’ютер має два кабелі (типу «скручена пара»), по од-
ному з яких він посилає дані, а по другому — отримує. За спосо-
бом організації передавання даних Тoken Ring відноситься до кі-
льцевих мереж із маркерним методом доступу. Кадри даних, як і 
кадр маркера, передаються по кільцю незалежно від розташуван-
ня станцій. Відправник «звільняє» маркер та передає його далі по 
кільцю тільки після отримання кадра з доповненою інформацією 
про результати прийняття від отримувача. Швидкість передачі 
даних — 16 Мбіт/с.  

Технологія FDDI 

Мережа FDDI будується на основі стандарту на оптоволокон-
ний інтерфейс розподілених даних. Швидкість передавання да-
них 100 Мб/с. 

Метод доступу застосовується маркерний, але на відміну від 
Token Ring, станція мережі звільняє маркер, не чекаючи повер-
нення свого кадру даних.  

Надійність мережі визначається наявністю подвійного кільця 
передачі даних. 

У мережі FDDI використовуються концентратори (одинарні та 
подвійні), підключення до яких робочих станцій виконується як 
за допомогою оптоволоконних каналів, так і за допомогою «скру-
чених пар».  

Топологія мережі: кільцева, деревоподібно-кільцева. 

Мережі SNA 

Мережі SNA (системна мережева архітектура) ґрунтуються на 
ідеології фірми IBM по будуванню комп’ютерних мереж на базі 
систем телеобробки даних. У відповідності зі системною мере-
жевою архітектурою комп’ютерна мережа організується за регіо-
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нальним принципом. Через мережеві процесори регіонів за допо-
могою каналів зв’язку функціонує єдина мережа.  

Для з’єднання мереж SNA з іншими мережами може бути ви-
користана еталонна модель відкритих систем (OSI).  

Мережа INTERNET 

Internet — це розгалужена мережа, що з’єднує комп’ютери, 
розташовані по всьому світу. Internet була створена на основі 
Apranet — мережі, що з’єднувала навчальні заклади та військові 
організації. В результаті розвитку комп’ютерних мереж виникла 
потреба в їх з’єднанні. З цією метою був розроблений протокол 
передачі інформації TCP/IP. Більш докладно — див. наступний 
розділ. 

5.6. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ  
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Комп’ютери у мережі поділяються на сервери та робочі стан-
ції (клієнти).  

Сервери — це комп’ютери, які надають частину своїх ресурсів 
для загального користування абонентам мережі. Залежно від типу 
ресурсу існують файл-сервери, сервери друкування, модем-
сервери та ін. Файл-сервери виділяють свій дисковий простір та 
файли для загального користування. Сервери друкування управ-
ляють мережевим принтером, на який надходять завдання зі всієї 
мережі. Сервери можуть бути призначеними та непризначени- 
ми. Призначені сервери займаються тільки організацією обслуго-
вування запитів, що надходять із мережі, а непризначені, крім 
того, працюють зі своїми прикладними програмами та користу-
вачами. 

Робочі станції — це комп’ютери, що використовують ресурси, 
які надані серверами, проте своїх ресурсів для користування не 
виділяють.  

В адаптерах мережі апаратно реалізовані протоколи фізичного 
та канального рівнів. Функції протоколів верхніх рівнів виконує 
операційна система (ОС). Мережева операційна система забезпе-
чує доступ користувачів до ресурсів комп’ютерної мережі. Існу-
ють такі мережеві ОС: Microsoft Windows, Microsoft Windows NT, 
Unix та Novel Netware. ОС та побудовані на їх основі ком-
п’ютерні мережі поділяються: 
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1. За наявністю призначених серверів: 
 однорангові. Кожна робоча станція може бути одночасно 

сервером та робочою станцією. Недоліки: складність адміністру-
вання у великих мережах, менша надійність; 

 з окремим серверами. Для виконання серверних функцій ви-
діляють окремі комп’ютери. На них встановлюють спеціальне 
системне програмне забезпечення. Сервери можуть бути призна-
ченими (Netware) та непризначеними (Windows NT). 

2. За характером роботи: 
 ті, що працюють у режимі витіснення, — спеціальний дис-

петчер виділяє процесам квант часу центрального процесора 
(Windows 98-2000, Windows NT, Unix); 

 ті, що не працюють у режимі витіснення, — процеси самі 
віддають управління іншим процесам (Netware). 

Операційна система Windows 98-2000 

Windows 95-2000 — це однорангова операційна система (ОС), 
яка передбачає приєднання до серверів Windows NT та Novel 
Netware. Мережева архітектура Windows 95-2000 побудована на 
моделі взаємодії відкритих систем ISO.  

Реєстрація користувача у системі може відбуватися в одному з 
таких режимів: 

 клієнт для мережі Мicrosoft Netware (за замовчанням); 
 клієнт для мережі Novel Netware; 
 звичайне входження у Windows. 
Доступ до ресурсів мережі відбувається за допомогою засобу 

Сетевое окружение (Network Neighborhood). Цей засіб дозволяє 
виконувати такі операції, як перегляд спільних ресурсів на серве-
рах мережі або відображати ресурс на мережевий диск. Первин-
ним форматом відображення ресурсу є UNC (Universal Naming 
Convention)-нотація: 

\\ім’я комп’ютера\ресурс 
У мережі кожний комп’ютер має унікальне ім’я, визначене під 

час інсталювання системи. Ресурс може зображати диск комп’ю-
тера, каталог або принтер. Використання UNC — формату дозво-
ляє усунути обмеження по кількості мережевих ресурсів. Під час 
перегляду мережевих ресурсів система перевіряє паролі доступу. 
Мережева оболонка відображує всю мережу у вигляді ієрархічної 
структури об’єктів (ресурсів) та контейнерів об’єктів (рис. 5.6), де  

 — «Сетевое окружение» (всі ресурси); 

 — «Вся сеть» (всі ресурси, що доступні у даний момент часу); 

file://ім'я
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 — «Компьютерная сеть» (всі ресурси робочої групи, до-

мену або контексного дерева залежно від мережевої операційної 

системи); 

  — «Сервер» (комп’ютер, що містить розподілені ресурси); 

 — «Контекстное дерево» (зображення мережі Novell Net-

ware). 
Усі ресурси поділяються на локальні, розподілені, мережеві та 

відключені мережеві. 
Локальні ресурси комп’ютера належать особисто користувачу, 

і доступ до них з інших комп’ютерів відсутній. 
Розподілені ресурси можуть використовувати інші користува-

чі мережі. Такі ресурси відмічаються рукою наприкінці рисунка, 
що позначає цей ресурс. 

З мережевими ресурсами інших комп’ютерів мережі користу-
вач може працювати як з власними локальними ресурсами. Такі 
ресурси відмічаються сегментом дроту наприкінці рисунка, який 
позначає цей ресурс. 

 

 
 

Рис. 5.6. Ієрархічна структура мережі 
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Відключені мережеві ресурси інших комп’ютерів мережі — це 
ресурси, до яких у даний момент часу відсутній доступ. Такі ре-
сурси відмічаються сегментом дроту з червоним хрестом напри-
кінці рисунка, який позначає цей ресурс. 

Роботу в мережі забезпечують такі програмні засоби: Explorer 
(Проводник), Microsoft NetMeeting, Microsoft Outlook, Microsoft 
Inernet Explorer. 

Explorer дозволяє працювати з мережевими ресурсами так са-
мо, як і з локальними ресурсами. 

Microsoft NetMeeting забезпечує діалог у реальному часі з ін-
шим користувачем, дозволяє передавати тексти, рисунки. 

Microsoft Outlook (входить до складу Microsoft Office) виконує 
організацію зв’язку з іншими користувачами.  

Microsoft Inernet Explorer — це програмний засіб доступу до 
ресурсів Internet. Він містить WEB-броузер для доступу до серві-
сів WWW, Оutlook Express, службу автоматичного доставлення 
інформації.  

 
Операційна система Windows NT 

 
Windows NT — це 32-розрядна операційна система з пріори-

тетною багатозадачністю. Вона належить до ОС, які працюють в 
режимі витіснення, з вбудованими мережевими функціями та си-
стемою безпеки.  

Особливості Windows NT: 
 наявність графічного інтерфейсу; 
 сумісність з різними ОС (MS DOS, OS/2, Windows 95-2000); 
 масштабованість (можливість працювати на одно- та бага-

топроцесорних системах). 
Windows NT може конфігуруватися як Windows NT Work-

station та Windows NT Server. 
Windows NT Workstation (робоча станція Windows NT) забез-

печує роботу мережі робочої групи, яка складається із сервера та 
декількох робочих станцій. 

Windows NT Server (сервер Windows NT ) орієнтована на 
виконання серверних функцій у великих мережах з інтенсив-
ним графіком. Мережа складається з доменів. Домен містить 
декілька серверів з розподіленою базою даних користувачів. 
Один із серверів призначається контролером домена, на  якому 
зберігається центральна база даних облікових записів всього 
домена. Для кожного користувача створюється тільки один об-
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ліковий запис, який визначає права доступу до будь-якого сер-
вера домену. Доступ до ресурсів мережі забезпечується одно-
разовою реєстрацією в мережі. 

Операційна система Novell Netware 4.x 

NETWARE підтримує виконання таких функцій: 
 підтримує колективне використання файлів; 
 забезпечує доступ до мережевих принтерів; 
 підтримує роботу систем управління базами даних різних 

типів; 
 забезпечує доступ до файлового сервера з боку робочих стан-

цій, які функціонують під управлінням різних операційних систем; 
 дозволяє поєднувати віддалені сегменти мережі; 
 забезпечує захист ресурсів системи від несанкціонованого 

доступу; 
 забезпечує передачу та обробку даних з використанням різ-

них протоколів: SPX/IPX, TCP/IP, NetBIOS, AppleTalk; 
 пропонує засоби для роботи з електронною поштою. 
Усі ресурси комп’ютерної мережі Novell Netware 4.x являють 

собою об’єкти, що розташовані у розподіленій базі даних — 
Netware Directory Database (NDD). Ці об’єкти згруповані в ієрар-
хічній структурі, яка відображає їх взаємну підпорядкованість. 
Дерево починається з об’єкта ROOT (корінь), далі розташовані 
контейнери та об’єкти. Кожен об’єкт залежно від типу має набір 
властивостей та їх значень. Наприклад, об’єкт типу «користувач» 
має такі властивості: ім’я, пароль, поштову адресу, адресу E-mail 
тощо. Існують такі основні типи об’єктів: користувач, група, сер-
вер, принтер, черга до принтера, диск. Керує структурою об’єктів 
служба каталогів Netware (NDS).  

Сервер Netware — це у першу чергу файловий сервер, який 
забезпечує багатокористувацький доступ до загальних файлів, що 
зберігаються на його пристроях (жорстких та оптичних дисках, 
стримерах). 

Сервер друку Netware забезпечує розподіленість пристроїв 
друкування, а саме їх доступність для всіх клієнтів мережі. Прин-
тери можуть підключатися такими засобами: 

 до файлового серверу; 
 до будь-якої робочої станції (попередньо завантаживши про-

грамне забезпечення мережевого принтера); 
 безпосередньо до мережевої шини, якщо принтер має спеці-

альну мережеву плату. 
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Операційна система UNIX 
 
UNIX — це багатозадачна, багатокористувацька система. На 

відміну від інших ОС вона сама розподіляє процесорний час між 
задачами, шо дозволяє використовувати сервер для запуску додат-
ків, а результат отримувати на комп’ютерах-клієнтах. Крім того, 
ОС UNIX дозволяє створювати комп’ютерні мережі з великою 
кількістю комп’ютерів (сотень або тисяч) різних типів. Недолік 
системи полягає в тому, що для кожного сервера потрібне окреме 
адміністрування.  

Система працює з користувачами, кожний з яких має ім’я, па-
роль, ідентифікатор, початковий каталог тощо. Ім’я користувача 
(символьний рядок) та ідентифікатор (ціле число) є унікальними. 
Користувач є членом однієї або кількох груп, що працюють над 
одним проектом або виконують схожі завдання. Кожна група та-
кож має унікальний ідентифікатор. Належність до певної групи 
визначає додаткові права, що мають усі користувачі у групі. Коли 
користувач створює файл, той автоматично належить користувачу 
та групі. Користувач-адміністратор системи має необмежені права. 

В операційній системі UNIХ застосовується файлова організа-
ція програм та даних. Файлова система має ієрархічну структуру 
каталогів та файлів. Існує 6 типів файлів, які розрізняються за 
функціональнум призначенням та діям ОС під час виконання різ-
них операцій над файлами: 

1. Звичайний файл являє собою дані, записані у будь-якому 
форматі. Для ОС такі файли є послідовністю байтів. До цих фай-
лів відносяться текстові, бінарні, програмні файли тощо.  

2. Каталог використовується для формування логічного дере-
ва файлової системи. Каталог — це файл, який містить імена 
файлів, що знаходяться у ньому, а також покажчики на додаткову 
інформацію — метадані, які дозволяють ОС виконувати операції 
над цими даними. Будь-яка задача, що має право на читання ка-
талога, може прочитати його зміст, але тільки ядро має право на 
запис до каталогу. 

3. Спеціальний файл пристрою забезпечує доступ до фізич-
них пристроїв. В UNIX розрізняють символьні (character) та блочні 
(blok) файли пристроїв. Доступ до пристроїв виконується шляхом 
відкриття, читання та запису в спеціальний файл пристрою. Сим-
вольні файли пристроїв використовуються для обміну даними з 
пристроєм без буфера. Блочні файли пристроїв дозволяють вико-
нувати обмін даними у вигляді пакетів фіксованої довжини — 
блоків.  
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FIFО (іменований канал) — це файл, що використовується 
для зв’язку між процесами. 

4. Зв’язок. Каталог містить імена файлів та покажчики на їх 
метадані. Така архітектура дозволяє одному файла мати декілька 
імен у файловій системі. Імена жорстко пов’язані з метаданими і, 
відповідно, з даними файла, у той самий час як сам файл існує 
незалежно від того, як його називають у файловій системі. 

5. Сокети — призначені для взаємодії між процесами. Інтер-
фейс сокетів досить часто використовується для доступу до ме-
режі TCP/IP. 

Файлова система використовує загальноприйняті імена файлів 
та структури каталогів, що значно полегшує роботу операційної 
системи та її адміністрування. Ця структура використовується під 
час ініціалізації та конфігурування, під час роботи поштової слу-
жби та системи друкування. Кореневий каталог ( / ) містить такі 
каталоги: 

 /bin — містить команди та утиліти, як правило, загального 
призначення, що застосовуються досить часто; 

 /dev — містить спеціальні файли пристроїв, які забезпечу-
ють інтерфейс доступу до периферійних пристроїв. Цей каталог 
може містити декілька підкаталогів, які групують файли пристро-
їв одного типу; 

 /etc — містить системні конфігураційні файли та утиліти 
адміністрування. Наприклад, скрипти ініціалізації системи; 

 /lib — містить бібліотечні файли мови С та інших мов про-
грамування; 

 /lost+found — це каталог «загублених файлів», які в резуль-
таті апартних та системних помилок втрачають своє ім’я. У цей 
каталог їх поміщають програми перевірки та поновлення файло-
вої системи;  

 /mnt — стандартний каталог для тимчасового зв’язування 
фізичних файлових систем до кореневої файлової системи для 
отримання єдиного дерева логічної файлової системи; 

 /home — загальнодоступний каталог для розміщення дома-
шніх каталогів користувачів; 

 /usr — містить підкаталоги різних сервісних підсистем: сис-
теми друку, електронної пошти тощо. 

 /var — використовується для зберігання тимчасових файлів 
сервісних підсистем; 

 /tmp — каталог для зберігання тимчасових файлів, необхід-
них для роботи різних підсистем. Цей каталог відкритий на запис 
для всіх користувачів системи.  
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ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА INTERNET 

6.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕРЕЖІ INTERNET 

Мережа Internet була створена наприкінці 60-х початку 70-х років з ме-

тою забезпечення спільного використання інформації та економії 

комп’ютерного часу. Internet — це глобальна мережа яка поєднує десят-

ки тисяч комп’ютерних мереж, розташованих по всьому світу. 

Після підключення до Internet можна обмінюватися даними з 
будь-яким комп’ютером цієї мережі. 

Підключення може відбуватися різними способами: безпосе-
редньо або через Internet-провайдерів, з використанням телефон-
них ліній зв’язку, кабелів комп’ютерної мережі, супутників або 
мережі кабельного телебачення. 

Для підключення локального комп’ютера до сервера провай-
дера Іnternet можна користуватися телефонною мережею зв’язку, 
встановивши модем. Сервер діалогової служби, у свою чергу, пі-
дключається до телефонної лінії з високою пропускною здатніс-
тю, яка з’єднана з іншими такими самими лініями та іншими сер-
верами, з’єднаними з іншими комп’ютерами. 

Усі комп’ютери у мережі користуються мережевими протоколами 
(протоколами управління передаванням) з назвою TCP/IP, який під-
тримується такими операційними системами: Windows усіх версій, 
UNIX, Macintosh тощо. Протокол ТСР відповідає за організацію зв’яз-
ку між двома комп’ютерами, а протокол ІР — за маршрутизацію. 

Кожний комп’ютер, що підключений до Internet, має унікальну 
адресу (IP). Адреса — це число, яке поділене на 4 групи цифр до 
трьох цифр у кожній. Адреси Internet поставлені відповідно до назви. 
За правильним перекладом чисел у назви та навпаки, стежать спеціа-
льні комп’ютери — сервери доменних назв (наприклад, ім’я WEB-
сервера Internet — WWW.MCP.COM). Адреса ІР має таку структуру:  

Розділ

6

http://www.mcp.com)/
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<Назва комп’ютера (конкретний хост)>. <назва локальної мережі>.
<назва мережі>.<назва домену верхнього рівня>

 
Назва домену верхнього рівня вказує на домен конкретного 

комп’ютера, а саме — відображує тип організації. У табл. 1 наве-
дені типи, що застосовуються у США. 

Таблиця 1 

Назва домена Тип організації 

COM Комерційна 

EDU Система освіти 

GOV Урядова 

MIL Військова 

NET Мережеві служби 

ORG Інші організації 

 

В інших країнах замість типа організації назва домена верх-
нього рівня означає країну. Тип організації задається у секціїї лі-
воруч від назви верхнього рівня. Наприклад, RU — Росія, UK — 
Велика Британія, UA — Україна. Наприклад, адреса WEB-сто-
рінки КНЕУ: WWW.KNEU.KIEV.UA. 

6.2. СЛУЖБИ INTERNET 

6.2.1. Глобальна інформаційна служба  

WORLD WIDE WEB (WWW) 

WWW — це служба для пошуку документів у різних базах 
даних, яка заснована на гіпертекстовій логіці перегляду докумен-
тів. Гіпертекст — це багатовимірний текст, що може містити по-
силання різного напрямку або покажчики (адреси) на інші доку-
менти та посилання. За такими принципами, наприклад, побудо-
ваний HELP Microsoft. Нова організація документів — гіперме-
діа, дозволяє з’єднувати не тільки слова, а й рисунки, звуки або 
файли будь-якого типу даних. Для створення гіпертекстових або 
гіпермедіа-документів існує спеціальна мова гіпертекстової роз-
мітки HTML.  

http://www.kneu.ua/
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Гіпермедіа-посилання, що присутні на сторінці WWW, опису-
ють місцезнаходження документа (URL), який програма-броузер 
повинна відобразити на екрані. URL (UNIFORM RESOURS LO-
CATOR) — уніфіковний покажчик ресурсів, який дозволяє броу-
зеру перейти безпосередньо до файла, що знаходиться на будь-
якому сервері мережі. Фактично, URL — це адреса сторінки WWW. 
Усі URL мають однаковий формат: 

 

<схема доступу>://<комп’ютер>.<адреса файла у файловій системі
комп’ютера>

 
 

Наприклад: 

 

http://home.netscape.com/comprod/index.html

схема доступу
(формат передавання)

назва хоста назва файланазва каталогу
(папки)  

 
У табл. 2 наведені основні типи даних, що застосовуються у 

WWW. 
Сучасні локальні мережі дозволяють створювати WWW — 

подібні системи всередині окремих корпорацій. Для цього необ-
хідна тільки наявність внутрішньої локальної мережі з TCP/IP 
протоколом. Така технологія створення Internet — подібних ло-
кальних систем — має назву Intranet. 

Таблиця 2 

Тип даних Розширення файла Опис 

Звук *.wau 
Файл microsoft Windows із хвильовим 
образом звуку 

 *.mid Звуковий файл формату МIDI 

 *.snd 
Звуковий формат, що використовується 
в UNIX 

 *.au - // - 

Зображення *.gif Графічний файл GIF 

 *.jpg Графічний файл JPEG 
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 *.tif Графічний файл TIFF 

Відео *.mpg Відеокліп 

 *.mov Відеокліп 

 *.avi Відеокліп 

Для роботи з WWW використовуються спеціальні програми — WEB-

броузери, які створюють команду, пересилають її на сервер та отримують 

відповідь. Обробка даних в http складається з чотирьох етапів: відкриття 

зв’язку, пересилання повідомлень запиту, пересилання даних відповіді та 

закриття зв’язку. Найбільш поширені Web-броузери: Microsoft Internet Ex-

plorer та Netscape Navigator. 

Вікно Microsoft Internet Explorer подано на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Вікно MS Internet Explorer 

Для завантаження потрібної Web-сторінки необхідно ввести її адресу. 

За допомогою меню Файл цю сторінку можна зберегти на своєму диску 

або вивести на принтер. 

6.2.2. Пошукові системи Web-сторінок 

Пошукові системи поділяються на тематичні (класифікатори) 
та індексні системи пошуку. 

Тематичні системи пропонують користувачам список катего-
рій, в якому Web-сторінки впорядковуються за ієрархічною схе-
мою. Переміщуючись по дереву каталогів, можна послідовно об-
межити область пошуку й у результаті отримати список посилань 
на WEB-вузли, що пов’язані з потрібною темою. Для викорис-
тання класифікаторів щодо пошуку інформації необхідно точно 
знати, до якої категорії належить ця інформація. Крім того, необ-
хідно мати на увазі, що класифікація ресурсів виконується люди-
ною і тому може бути суб’єктивною. До тематичних пошукових 
систем належать: www.mckinley.com, www.yahoo.com, www.list.ru 
(рис. 6.2) та інші. 

 

http://www.mckinley.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.list.ru/
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Рис. 6.2. Пошукова система LIST.RU 
 
Індексні системи виконують пошук сторінок, що містять зада-

ні ключові слова. По закінченні пошуку система виводить список 
сайтів, які задовольняють заданим критеріям. Критерієм може 
бути слово, набір слів або логічний вираз. Індексні системи для 
підвищення ефективності своєї роботи містять такі компоненти:  

 програму (індексатор), яка періодично сканує Internet для 
збирання даних про стан інформаційних ресурсів; 

 індекс — масив даних, який використовується для пошуку 
адресів інформаційних ресурсів. Індекс складається з прямого та 
інвертованого списків, які встановлюють відповідність між по-
шуковими термінами та документами, що їх містять; 

 засоби пошуку: інформаційно-пошукова мова системи, інте-
рфейс користувача та методи виконання запитів в індексній базі. 

Для ефективної організації словників та індексів використову-
ється поняття «вага терміна». Воно визначається в процесі індек-
сування і залежить від методу індексування, який використову-
ється даною пошуковою системою. 
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Методи індексування поділяють на статистичні, теоретико-
інформаційні та ймовірні. 

Статистичні методи розглядають документи як точки в інфор-
маційному просторі. Чим ближче групи термінів, що складають 
документи, тим ближче знаходяться точки, що їх відображують. 
Як терміни індексації обираються ті, що знижують щільність 
простору документів. 

 

Рис. 6.3. Пошукова система ALTAVISTA 

Теоретико-інформаційні методи застосовують твердження, що найбі-

льшу цінність мають слова, які зустрічаються щонайменшу кількість 

разів. Для оцінки терміна використовуються методи теорії інформації. 

Імовірні методи використовують множину документів, що навчають 

оцінювати релевантність результатів обробки запитів. Множина, що 

навчає, застосовується для обчислення вагових коефіцієнтів, які от-
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римуються шляхом оцінки умовної ймовірності присутності терміна 

в даному документі у випадку його релевантності. На основі цих 

коефіцієнтів визначається вага терміна.  

Формальну релевантність обчислює система, та на цій основі 
ранжується вибірка знайдених документів. Реальна релевант-
ність — це оцінювання користувачем цінності знайдених доку-
ментів. 

До індексних пошукових систем відносяться: www.excite.com, 
www.altavista.com (рис. 6.3), www.infoseek.com, www.lycos.com, 
www.rambler.ru (рис. 6.4), www.yandex.ru, www.search.avanport.com.  

 

 
 

Рис. 6.4. Пошукова система RAMBLER 

 
Останнім часом більшість пошукових систем поєднують в со-

бі можливості як класифікаторів, так і індексів. 

http://www.excite.com/
http://www.altavista.digital.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.lycos.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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6.2.3. Служба FTP (File Transfer Protocol) 

FTP — протокол передачі файлів, який дозволяє отримувати та переда-

вати текстові та двійкові файли. FTP-сервери містять останні версії про-

грамного забезпечення, драйвери підтримки апаратних засобів тощо. З 

FTP-серверами можна працювати за допомогою програми FTP, яка за-

пускається в режимі MS DOS. Вона має такий формат: FTP <IP-

аddress>│<host-name>. Після завантаження програми з’явиться підказка 

FTP> , що означає готовність приймати команди. Основні команди: 

 OPEN — ініціація FTP-з’єднання; 
 CLOSE — завершення FTP-з’єднання; 
 QUIT або BYE — завершення роботи; 
 TYPE — встановлення режиму пересилання файла — тек- 

стового (ASCII) або двійкового (BINARY); 
 DIR або IS — виведення каталогу на віддаленому комп’ютері; 
 CD — змінення поточного каталогу; 
 GET <ім’я файлу> [PATH <ім’я файла>] — отримання фай-

ла з віддаленого комп’ютера на диск локального комп’ютера; 
 PUT — передавання файла з локального комп’ютера на від-

далений комп’ютер. 



 114 

 

Рис. 6.5. Система для пошуку FTP-серверів TILE.NET 
За адресою http://tile.net/ftp-list/ (мал. 6.5.) можна знайти спи-

сок FTP-серверів. Пошук можна виконувати за такими критерія-
ми: зміст, назва, країна. Для перегляду списка серверів в алфавіт-
ному порядку необхідно натиснути на кнопку CONTENT.  

Наприклад, фірма NETSCAPE має FTP-сервера за такими ад-
ресами: 

 ftp://ftp2.netscape.com  
 ftp://ftp3.netscape.com 
 . . . 

 ftp://ftp20.netscape.com 
Пошук конкретних типів файлів можна виконати за допомо-

гою системи ARCHIE. Для роботи з цією системою можна вико-
ристовувати Internet EXPLORER, задавши як URL адресу одного з 
ARCHIE-серверів (наприклад, http://archie.rutgers.edu/archie.html) 
або завантажити Internet EXPLORER і в поле адреси ввести 
http://ftpsearch.ntnu.no/ftpsearch, заповнити форму запиту та нати-
снути на кнопку SEARCH. 

Пошук сайтів ARCHIE можна також виконати за допомогою 
YAHOO або LYCOS. 

http://tile.net/ftp-list/
ftp://ftp2.netscape.com/
ftp://ftp3.netscape.com/
ftp://ftp2.netscape.com/
http://archie.rutgers.edu/archie.html
http://ftpsearch.ntnu.no/ftpsearch
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Після того, як буде знайдений файл, його можна відкрити або 
завантажити на свій комп’ютер. Для цього необхідно виконати 
CLICK на покажчику файла і броузер запитає: відкрити файл або 
зберегти на диску. Або натиснути праву кнопку миші та вибрати 
команду «ОТКРЫТЬ» чи «СОХРАНИТЬ КАК». 

6.2.4. Електронна пошта 

Електронна пошта — це система, що дозволяє пересилати по-
відомлення з одного комп’ютера на інший через модем або ме-
режеве з’єднання. Адреса електронної пошти має такий вигляд: 
ім’я_користувача@хост.домен. Для роботи з електронною по-
штою використовуються спеціальні програми. Так, у складі 
Windows 98 існує програма Microsoft Exchange, в пакеті Microsoft 
Office 2000 — програма Outlook Express. Засоби роботи з елек- 
тронною поштою мають також Web-броузери Internet Explorer та 
Netscape Communicator. 

Робота у середовищі Outlook Express. 
Після завантаження програми на екрані з’явиться вікно такого 

вигляду, як зображено на рис. 6.6. Папка «Входящие» містить 
отримані повідомлення, які можна переглянути (виконати click 
на темі потрібного листа, або double click для відкриття листа в 
окремому вікні), роздрукувати (кнопка Печать), вилучити (кла-
віша Delete). На повідомлення можна відповісти, вибравши у ме-
ню «Сервис» команду «Ответить отправителю», або натиснув-
ши кнопку «Ответить отправителю». 
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Рис. 6.6. Папка Входящие 

Створення повідомлення 

У меню Сообщение вибрати команду Создать (див. рис. 6.7), 
натиснути кнопку «Создать сообщение» або натиснути клавіші 
CTRL+N. У вікні, що з’явилося (рис. 6.8), увести потрібну адре-
су, тему та текст повідомлення. 

 

Рис. 6.7. Меню «Сообщение» 
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Рис. 6.8. Створення повідомлення 

У мережі Internet можна безкоштовно отримати поштову 
скриньку, наприклад, за такими адресами: 

WWW.USA.NET 
WWW.UKRPOST.NET 
WWW.UKR.NET 
WWW.AVANPORT.COM 
На рис.6.9. зображено вікно безкоштовного поштового серве-

ру WWW.UKR.NET. Для отримання доступу до своєї пошти тре-
ба увести ім’я, пароль та натиснути кнопку Войти.  

 

Рис. 6.9. Вікно поштового сервера UKR.NET 

http://www.usa.net/
http://www.ukrpost.net/
http://www.freemail.ukr.net/
http://www.avanport.com/
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Рис. 6. 10. Вікно умов реєстрації 

 

Рис. 6. 11. Вікно реєстрації користувача поштової скриньки 
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Для створення власної поштової скриньки треба натиснути на 
кнопку Новый пользователь. На екрані з’явиться вікно з умовами 
реєстрації (рис. 6.10). Для продовження реєстрації необхідно нати-
снути на кнопку я принимаю условия. У вікні, що з’явилося, запов-
нити форму реєстрації користувача поштової скриньки (рис. 6.11). 

6.2.5. Телеконференції (USENET) 

USENET — загальнодоступна мережа користувачів, у межах 
якої люди зі спільними інтересами можуть поєднуватися в диску-
сійні групи та обмінюватися знаннями, проблемами тощо. Такий 
спосіб обміну інформацією називається телеконференцією, в ко-
жної з них є своя тематика, т.з. група новин. В Internet існує бі-
льше 20 тисяч різних груп новин, учасники яких обговорюють 
питання політики, поточні події, програмне забезпечення ком-
п’ютерів тощо. 

Телеконференції поділяються на керовані, в яких розміщення 
статей відбувається спеціальною людиною, та некеровані, в яких 
розміщення статей виконується автоматично за запитом будь-
кого з користувачів. 

Для того, щоб отримати доступ до груп новин, необхідна спеці-
альна програма. Системи INTERNET EXPLORER та NETSCAPE 
COMMUNICATOR у своєму складі мають такі програми. Напри-
клад, завантажити INTERNET EXPLORER і в меню Сервис вибра-
ти ПОЧТА И НОВОСТИ/ЧТЕНИЕ НОВОСТЕЙ (рис. 6. 12). 

 

Рис. 6.12. Меню СЕРВИС системи INTERNET EXPLORER 

6.2.6. TELNET 

TELNET — протокол, який дозволяє перетворити комп’ютер 
у віддалений термінал іншого комп’ютера. Всі команди та дані, 
які вводяться з клавіатури, передаються для використання та об-
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робки віддаленому комп’ютеру, а отримані результати виводять-
ся на екран свого комп’ютера. Нині більшість інформаційних си-
стем, раніше доступних тільки за наявності TELNET, стали дос-
тупними за допомогою WWW. 

6.3. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 

Електронна комерція — це використання технологій глоба-
льних комп’ютерних мереж для організації бізнесу. Електронна 
комерція дозволяє: отримувати інформацію, замовляти та опла-
чувати товари та послуги з використанням Internet, укладати кон-
тракти з постачальниками продукції. 

Для розрахунків використовується система електронних пла-
тежів. Існують такі типи електронних засобів платежів: 

 Комбінація звичайних та електронних платежів: платіж ви-
конується звичайним чином, а підтвердження про отримання ви-
силається електронною поштою і навпаки, платіж надходить еле-
ктронним способом, а підтвердження про отримання висилається 
звичайною поштою. 

 Передача номерів кредитних карток із використанням 
смарт-карт. Смарт-карта — це пристрій, який може зберіга- 
ти інформацію про власника, електронні гроші, електронні клю-
чі тощо.  

 Електронні гроші — це зашифровані серійні номери, що яв-
ляють собою певну суму грошей. Вони є реальним платіжним 
засобом і можуть бути обмінені на звичайні гроші. 

6.4. IP-ТЕЛЕФОНІЯ 

IP-телефонія — це технологія, що дозволяє у режимі реаль-
ного часу вести телефонні розмови та передавати факси з вико-
ристанням мережі Internet. Телефонні сервери IP-телефонії, з од-
ного боку, зв’язані з телефонними лініями і можуть з’єднатися з 
будь-яким телефоном світу, з іншого боку (через Internet) і мо-
жуть зв’язатися з будь-яким комп’ютером світу. Сервер приймає 
стандартний телефонний сигнал, перетворює його на цифровий 
формат (якщо він не цифровий), ущільнює, розбиває на пакети і 
відправляє через Internet за адресою з використанням протоколу 
TCP/IP. 
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6.5. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В INTERNET 

У процесі роботи в Internet користувач стикається з такими 
проблемами безпеки передачі даних: 

 перехоплення інформації — цілісність інформації зберіга-
ється, але її конфіденційність порушена; 

 модифікація інформації — початкове повідомлення зміню-
ється або повністю підмінюється іншим; 

 підміна авторства інформації. Наприклад, хтось може посла-
ти листа від вашого імені, або WEB-сервер може прикинутися 
електронним магазином: приймати замовлення та номери кредит-
них карт, але ніяких товарів не висилати. 

Тому, виділяються такі харатеристики, що забезпечують без-
пеку системи: 

1. Аутентифікація — це процес розпізнавання користувача 
системи і надання йому певних прав та повноважень.  

2. Цілісність — стан даних, при якому вони зберігають свій 
інформаційний зміст та однозначність інтерпретації в умовах різ-
них дій. Наприклад, у разі передачі даних під цілісністю розумі-
ють ідентичність відправленого та прийнятого. 

3. Секретність — попередження несанкціонованого доступу 
до інформації.  

Для забезпечення секретності інформації застосовується кри-
птографія (шифрування), що дозволяє трансформувати дані у 
зашифровану форму, з якої вибрати початкову інформацію мож-
на тільки за наявності ключа. 

Шифрування основане на двох поняттях: алгоритм та ключ. 
Алгоритм — це спосіб кодування початкового тексту. Закодоване 
послання може бути переглянуте тільки за допомогою ключа. Крім 
того, можна використовувати один алгоритм з різними ключами 
для відправлення повідомлень різним адресатам. Таким чином, 
безпека системи шифрування залежить від ключа, а не від секрет-
ності алгоритму. Багато існуючих алгоритмів — загальновідомі. 

Кількість можливих ключів для даного алгоритму залежить 
від числа бітів у ключі. Наприклад, 4-бітний ключ допускає 16 
(2комбінацій ключів, 128-бітний — 2128. Подальший розвиток 
комп’ютерної техніки призводить до підвищення її продуктивно-
сті й, тим самим, до можливості перебору комбінацій ключів. 
Тому системам забезпечення безпеки доводиться використовува-
ти все довші ключі, що призводить до збільшення часу на шиф-
рування. Існує дві схеми шифрування: симетричне та асиметрич-
не (шифрування з відкритим ключем). 
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Симетричне шифрування передбачає, що відправник та отри-
мувач володіють одним ключем (секретним). При такому виді 
шифрування використовуються ключі невеликої довжини, що 
дозволяє швидко розшифровувати великі обсяги даних. Недоліки 
симетричного шифрування: відправнику та отримувачу складно 
таємно від інших вибрати ключ; для кожного адресата необхідно 
зберігати окремий секретний ключ; неможливо гарантувати без-
пеку відправника, тому що два користувача володіють одним 
ключем. 

Шифрування з відкритим ключем передбачає існування двох 
різних ключів. За допомогою одного з них повідомлення шифру-
ється, а за допомогою другого — розшифрується. Недоліком цьо-
го методу шифрування є необхідність використання більш довгих 
ключів, що вимагає потужніших ресурсів для організації процесу 
шифрування. 

Навіть якщо послання зашифроване, існує можливість  
модифікації початкового повідомлення або його підміни. Од-
ним із шляхів вирішення цієї проблеми є передача відправ- 
ником отримувачу стислого змісту повідомлення (контрольної 
суми).  

Алгоритми розрахунку контрольних сум розроблені таким чи-
ном, щоб вони були унікальними для кожного повідомлення. Але 
виникає проблема передачі контрольних сум отримувачу. Для 
вирішення цієї проблеми контрольну суму включають до елек- 
тронного підпису. 

Електронні підписи створюються шифруванням контроль-
ної суми та додаткової інформації за допомогою особистого 
ключа відправника. Для захисту від перехоплення та повтор-
ного використання підпис містить унікальне число — поряд-
ковий номер. 

Аутентифікація — це один з найважливіших компонентів ор-
ганізації захисту інформації у мережі. Під час отримання запиту 
на використання ресурсу від імені користувача сервер передає 
управління серверу аутентифікації. Після отримання позитивної 
відповіді від сервера аутентифікації, користувачеві надається ре-
сурс, що запитується. 

Одним із методів аутентифікації є використання стандартних 
паролів. Недолік цього методу — можливість перехоплення па-
роля. Тому частіше використовуються одноразові паролі. Для 
генерації паролів застосовуються як програмні (наприклад, 
S/KEY), так і апаратні генератори, які являють собою пристрої, 
що вставляються у слот комп’ютера. 
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Для захисту корпоративних інформаційних мереж застосову-
ються брандмауери.  

Брандмауер — це система, що дозволяє поділити мережу на 
декілька частин та реалізувати набір правил, які визначають 
умови проходження пакетів з однієї частини в іншу. Частіше ця 
межа проводиться між локальною мережею підприємства та 
Internet. Брандмауер може бути реалізований як апаратними, так 
і програмними засобами. Всі брандмауери можна поділити на 
такі типи: 

 пакетні фільтри, які виконують фільтрацію IP-пакетів засо-
бами маршрутизаторів фільтрації; 

 сервери прикладного рівня, які блокують доступ до певних 
сервісів у мережі. 

 
 

 
 
2 спосіб: (використовується для копіювання у межах сторінки): 

Курсор мишки підводиться до виділеного фрагмента, натискається і 
утримується клавіша CTRL, а виділений фрагмент переміщується 
мишкою на потрібне місце при натисненій лівій кнопці. 

Копіювання за допомогою кнопок панелі інструментів 
Виділяється фрагмент, натискається кнопка  — Копиро-

вать, курсор розміщується у потрібному місці документа, 
натискається кнопка  — Вставить. 

Копіювання за допомогою пункту меню Правка: 
Виділяється фрагмент, пункт меню Правка/Копировать, 

курсор розміщується у потрібному місці документа, пункт меню 
Правка/Вставить. 

Переміщення тексту виконується так само, як і копіювання, 
але з невеликою різницею: 

Переміщення за допомогою клавіатури: 
Замість CTRL+C натискається CTRL+X. 
Переміщення за допомогою мишки: 
1 спосіб: Замість пункту Копировать вибирається пункт 

Вырезать. 
2 спосіб: При переміщенні не натискається клавіша CTRL. 
Переміщення за допомогою кнопок на панелі інстру- 

ментів: 



 124 

Замість кнопки Копировать натискається кнопка  — Вы-
резать. 

Переміщення за допомогою пункту меню Правка: 

Замість пункту Правка/Копировать вибирається пункт 
Правка/Вырезать. 

Для видалення фрагмента можна його виділити, а потім 
натиснути на клавішу DELETE. 

Для скасування останньої дії можна натиснути на кнопку , 
або викликати пункт меню Правка/Отменить … 

Також для редагування тексту можна використовувати подані 
нижче комбінації клавішів: 

Копіювання тексту або рисунка CTRL+С 
Переміщення тексту або рисунка F2 (а потім пе-

ремістити курсор і 
натиснути на 
клавішу ENTER) 

Видалення виділеного фрагмента в 
скарбничку 

CTRL+F3 (можна на-
копичувати у скар-
бничку одразу 
декілька фраг-
ментів) 

Вставка вмісту скарбнички CTRL+SHIFT+F3 
(вставлятимуться 
усі фрагменти, 
накопичені у 
скарб- 
ничці) 

Видалення одного символу ліворуч 
від курсора 

BACKSPACE 

Видалення одного слова ліворуч від 
курсора 

CTRL+BACKSPACE 

Видалення одного символу праворуч 
від курсора 

DEL 

Видалення одного слова праворуч 
від курсора 

CTRL+DEL 

Скасування останньої дії CTRL+Z  
Для редагування тексту треба переміщуватися по тексту. Для 

цього можна використовувати клавіші переміщення курсора, вер-
тикальну лінійку прокрутки та спеціальні сукупності клавішів: 

На один символ ліворуч  
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На один символ праворуч  
На одне слово ліворуч CTRL+ 
На одне слово праворуч CTRL+ 
На один абзац вгору CTRL+ 
На один абзац униз CTRL+ 
До попереднього рядка  
До наступного рядка  
У кінець рядка END 
На початок рядка HOME 
На початок екрана ALT+CTRL+ 

+PAGE UP 
У кінець екрана ALT+CTRL+PAGE 

DOWN 
На один екран угору PAGE UP 
На один екран униз PAGE DOWN 
На початок наступної сторінки CTRL+PAGE DOWN 
На початок попередньої сторінки CTRL+PAGE UP 
На кінець документа CTRL+END 
На початок документа CTRL+HOME 
До попереднього виправлення SHIFT+F5 
До позиції курсора, яка була по-

точною при останньому закритті до-
кумента 

SHIFT+F5 

7.9. УСТАВЛЯННЯ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТ ДОКУМЕНТА 

До об’єктів, що вставляються у текст документа, відносять: 
 списки; 
 символи, яких немає на клавіатурі; 
 автотекст; 
 номери сторінок; 
 колонтитули; 
 зноски; 
 кінець сторінки, розділу тощо; 
 рисунки; 
 схеми; 
 графічні заголовки; 
 діаграми; 
 рукописні формули; 
 текст інших документів; 
 зміст поточного документа; 
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 нові документи; 
 таблиці; 
 гіперпосилання та інше. 

7.9.1. Упровадження списків 

Списком у Microsoft Word називають перелік певних еле-
ментів, які супроводжуються спеціальними символами (маркера-
ми) або цифрами (римськими або арабськими). 

Списки розрізняють за типами: 
 маркировані; 
 нумеровані; 
 багаторівневі. 
Маркировані та нумеровані списки можна створювати за до-

помогою як кнопок на панелі інструментів, так і за допомогою 
пункту меню Формат/Список…, а багаторівневі списки ство-
рюються здебільшого за допомогою пункту меню Фор-
мат/Список… 

7.9.1.1. Створення списків 

Для створення маркированого списку можна натиснути кноп-
ку на  — Маркеры, або викликати пункт меню Фор-
мат/Список…/ вкладинка Маркированный: 
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Потім із запропонованих типів маркерів вибрати потрібний і 

натиснути на Ok. 
Вибраний маркер з’явиться на початку абзацу, тепер можна 

поступово вводити кожний елемент списку, натискаючи після 
введення чергового елементу на клавішу Enter. По закінченні 
формування списку знову натискається кнопка Маркеры, або 
натискається клавіша Enter без уведення нового елементу спис-
ку. 

Аналогічно створюється нумерований список, тільки виби-

рається кнопка  — Нумерация, або вибирається пункт меню 

Формат/Список…/вкладинка Нумерованный. 
Багаторівневий список схожий за парамерами на ну- 

мерований список, проте відрізняється тим, що може міс- 
тити підпункти — рівні та підрівні, як, наприклад, склад- 
ний план. Для створення багаторівневого списку викликається 
пункт меню Формат/Список…/вкладинка Многоуров- 
невый: 
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Вибирається потрібний тип багаторівневого списку, натискаєть-
ся клавіша Ok і вводиться перший елемент, який супроводжується 
символом (цифрою) головного рівня, а потім натискається клавіша 
Enter. З’являється новий символ (цифра) головного рівня, і, якщо 
потрібно перейти на підпорядкований рівень (підрівень), натиска-
ється клавіша ТАВ, уводиться елемент підрівня і знову натискається 
Enter. Подальше введення провадиться вже у межах підрівня і для 
переходу на новий підпорядкований рівень знову натискається 
ТАВ, а для повернення на рівень вище — натискаються клавіші 
SHIFT+TAB. Для завершення роботи зі списком двічі натискається 
клавіша Enter без уведення чергового елементу. 

Також можна спочатку ввести всі елементи майбутнього 
списку, виділити їх і вибрати тип списку одним з вищезапропо-
нованих способів. 

У вже створених списках можна додавати нові елементи, 
натискаючи Enter у потрібному місці списку і заносячи текст 
елементу, або видаляти непотрібні елементи, виділивши по- 
трібний елемент як рядок і натиснувши клавішу DELETE.  
У будь-якому випадку нумерація буде автоматично змінена 
згідно з новим змістом списку. 

Нижче показані різні типи списків: 
Маркирований: 
 перший пункт, 
 другий пункт, 
 третій пункт. 
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Нумерований: 

1. Перший пункт. 
2. Другий пункт. 
3. Третій пункт. 
Багаторівневий (з підпунктами): 

1. Перший рівень 
1.1. Пункт першого рівня 

1.1.1. Підпункт першого пункту 
2. Другий рівень 

2.1. Перший пункт другого рівня 
2.1.1. Підпункт першого пункту 

2.2. Другий пункт другого рівня 
2.3. Третій пункт другого рівня 

3. Третій рівень 
3.1. Пункт третього рівня 

3.1.1. Підпункт третього рівня 
4. Четвертий рівень 

7.9.2. Упровадження символів,  
яких немає на клавіатурі 

Так можна впроваджувати грецькі літери, спеціальні символи 
і т.ін. Викликається пункт меню Вставка/Символ… 
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Вкладинка Символы дозволяє вставляти символи: треба миш-

кою вибрати потрібний символ, а потім натиснути на кнопку 
Вставить, після чого натиснути на кнопку Закрыть. 

Для вставляння спеціальних символів вибирається вкладинка 
Специальные символы: 

 

Вибирається потрібний символ, кнопка Вставить, потім 
кнопка Закрыть. 
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Також можна впроваджувати спеціальні символи та елементи 
за допомогою комбінацій клавішів, що подані нижче: 

 
Поле CTRL+F9 
Елемент автотексту ENTER (після введення 

декількох перших сим-
волів імені елемента ав-
тотексту і появи спли-
ваючої підказки) 

Розрив рядка SHIFT+ENTER 
Розрив сторінки CTRL+ENTER 
Розрив колонки CTRL+SHIFT+ENTER 
М’яке перенесення CTRL+ДЕФІС 
Нерозривний дефіс CTRL+SHIFT+ДЕФІС 
Нерозривний пропуск CTRL+SHIFT+ПРОПУСК 
Символ авторського права ALT+CTRL+С 
Товарний знак, що охороняється ALT+CTRL+R 
Товарний знак ALT+CTRL+Т 

7.9.3. Робота з Автотекстом 

Автотекстом називають фрагменти тексту або графічні еле-
менти, які можуть вставлятися у документ стільки ра- 
зів, скільки потрібно користувачу. На відміну від буфера обмі-
ну, зміст якого втрачається після закінчення сеансу роботи з 
комп’ютером, елементи автотексту зберігаються постійно під 
унікальними короткими іменами і можуть викликатися за сво-
їм іменем будь-коли під час роботи з Microsoft Word.  

Створення Автотексту 
Виділяється фрагмент, вибирається пункт меню Встав-

ка/Автотекст/Создать..., або просто натискаються клавіші 
ALT+F3: 
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Замість запропонованого імені набирається нове, коротке ім’я 

і натискається Ok. 
Вставляння Автотексту 
1 спосіб: набирається ім’я Автотексту і натискається клавіша 

F3. 
2 спосіб: викликається пункт меню Вставка/Автотекст/Ав-

тотекст… із запропонованого списку імен елементів Автотексту 
вибирається потрібне і кнопка Вставить. 

Для видалення вже непотрібного елементу Автотексту його 
ім’я вибирається зі списку і натискається кнопка Удалить. 

Автотекст здебільшого використовується для прискорення 
набору тексту і є аналогічним використанню скоропису в стено-
графії. 

Одним із різновидів Автотексту є скарбничка (копилка), куди 
можна переміщувати за допомогою клавіш CTRL+F3 усі вида-
лені  з  тексту  фрагменти.  Потім  зміст скарбнички можна  
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вставити у будь-який відкритий документ, натискаючи клавіші 
CTRL+SHIFT+F3. Також можна викликати пункт меню Встав-
ка/Автотекст/Автотекст…, зі списку елементів Автотексту виб-
рати Копилка і натиснути на кнопку Вставить. 

7.9.4. Упровадження номерів сторінок 

Вибирається пункт меню Вставка/Номера страниц… 
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Потім визначається майбутнє розташування номерів сторінок: 
ліворуч, праворуч або по центру внизу чи вгорі сторінки. Якщо 
номер на першій сторінці тексту непотрібний, знімається покаж-
чик Номер на первой странице. У випадку, коли номери сторінок 
мають починатися не з одиниці, натискається кнопка Формат… і 
вибираються потрібні параметри, а потім натискається Ok. 

 

 

7.9.5. Упровадження колонтитулів 

Колонтитул — це текст і/або номер сторінки, дата створення 
або назва документа, ім’я файла, прізвище автора тощо. Текст 
колонтитула видруковується внизу або вгорі кожної сторінки 
документа і при перегляді документа показаний світлим кольо-
ром. Існує можливість використати один і той же колонтитул 
для всього документа або визначити різні колонтитули для різ-
них частин документа, тобто можна створити унікальний ко-
лонтитул для першої сторінки документа або взагалі не показу-
вати колонтитули з першої сторінки. Можна також створювати 
колонтитули, що відрізняються за текстом, для парних і непар-
них сторінок всього документа або певних розділів. 

Для створення колонтитула викликається пункт меню 
Вид/Колонтитулы: 
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За допомогою панелі інструментів Колонтитулы можна встав-
ляти додаткову інформацію: номер поточної сторінки, загальну 
кількість сторінок, дату та час створення документа, елементи ав-
тотексту тощо. Також можна змінювати параметри сторінки, пе-
ремикатися між верхнім та нижнім колонтитулами. Для створення 
колонитулів парних/непарних сторінок, першої сторінки тощо по-
трібно натиснути на кнопку Параметры страницы, вибрати необ-
хідні характеристики і натиснути Ok. По закінченню роботи з ко-
лонтитулами натискається кнопка Закрыть. 

Якщо потрібно відредагувати вже створений колонтитул,  
можна знову викликати пункт меню Вид/Колонтитулы (або просто 
двічі клацнути мишкою у зоні колонтитула) і виконати зміни. 

7.9.6. Упровадження зносок 

Зноски бувають двох типів:  
 звичайні — розташовуються у кінці сторінки; 
 кінцеві — розташовуються у кінці тексту. 
Для створення зноски 

курсор встановлюєтьтся пра-
воруч від слова чи фрази, 
на яку буде посилання, і 
вибирається пункт меню 
Вставка/Сноска… 

Потім вказується тип 
зноски і, якщо потрібно, 
параметри, а потім 
натискається Ok. 

Курсор розташується або 
внизу сторінки (звичайна 
зноска), або у кінці всього 
тексту (кінцева зноска), треба набрати текст зноски і по закінченні 
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набору клацнути мишкою будь-де в основному тексті. Для перегля-
ду змісту зноски не обов’язково переходити в текст зноски — мож-
на просто підвести мишку до номера зноски і текст з’явиться за-
мість номера. Двічі клацнувши мишкою на номері зноски, можна 
відредагувати її текст. Для швидкого переходу на потрібну зноску 
можна використати пункт меню Правка/Перейти…, вибрати пот-
рібний об’єкт переходу (зноска, номер сторінки тощо) і натиснути 
на кнопку Перейти. 

 

7.9.7. Упровадження кінця сторінки або розділу 

Microsoft Word автоматично розбиває текст на сторінки згідно з 
вибраним параметрам сторінки. Якщо ж треба примусово закін-
чити поточну сторінку і перейти до нової сторінки, можна просто 
натиснути клавіші CTRL+Enter, або викликати пункт меню 
Вставка/Разрыв..., потім вибрати показчик Новая страница або 
Новый раздел і натиснути Ok. 

 

Для скасування впровадженого кінця сторінки або розділу 
треба відобразити символи, що недрукуються, (кнопка ), 
виділити рядок з назвою Разрыв страницы (раздела) і натиснути 
на клавішу DELETE. 



 137 

7.10. РОБОТА З ГРАФІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

7.10.1. Упровадження малюнків 

Вибирається пункт меню Вставка/Рисунок/Картинки: 

 

Зі списку категорій у лівій частині вікна вибирається потрібна 
категорія і відповідний малюнок, а потім натискається кнопка 
Insert.  

Також можна вставити малюнок з файлу: пункт меню Встав-
ка/Рисунок/Из файла…: 
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Вибирається будь-який метафайл Windows (з розширенням 

.wmf), або файл малюнків (з розширенням .jpg, .pcx, .bmp тощо) і 
натискається кнопка Добавить. 

Рисунок вставляється в текст і здебільшого розсуває текст на 
дві частини. Можна рисунок впровадити в документ так, щоб 
текст розташовувався навколо нього: з обтіканням тексту по 
рамці та з обтіканням по контуру. Також можна надати рисунку 
рамку і заповнити тло іншим кольором, а можна змінити розмір 
рисунка та пересунути його на інше місце документа. 

Для проведення будь-яких дій над упровадженим рисунком 
його потрібно виділити — просто клацнути мишкою — і рисунок 
позначиться вісьмама маркерами, які показують межі малюнку. 
Потягнувши мишкою за маркер (курсор буде мати вигляд двона-
правленої стрілки), можна змінити розмір рисунка, а поставивши 
курсор всередину рисунока (курсор — чотиринаправлена 
стрілка), можна перетягти його на нове місце, утримуючи натис-
неною ліву кнопку мишки. 

Якщо викликати пункт меню Формат/Рисунок…, або натис-
нути праву кнопку мишки на виділеному рисунку і вибрати 
пункт контекстового меню Формат рисунка…, можна мо-
дифікувати розташування рисунка та його вигляд. 
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Вкладинка Обтекание використовується для зміни розташу-

вання тексту довкола рисунка:  
 кнопка Вокруг рамки — текст розташовується довкола ри-

сунка по прямокутній рамці; 
 кнопка По контуру — текст розташовується довкола рисун-

ка, повторюючи його контури; 
 кнопка Сквозное — рисунок розташовується на тексті; 
 кнопка Нет — рисунок розташовується під текстом; 
 кнопка Сверху и снизу — рисунок розсуває текст на дві ча-

стини. 
У зоні Текст можна вибрати положення тексту відносно ри-

сунка. 
Вкладинка Цвета и линии використовується для створення 

рамок для рисунка і заповнення тла рамки кольором: у зоні За-
ливка вибирається колір для тла, у зоні Линии — колір для лінії, а 
у зоні Тип — вид лінії для рамки. 
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Рисунок, упроваджений з файла, у більшості випадків мож-

на змінювати тільки за розміром та місцерозташуванням у тек-
сті. 

Нижче показані рисунки, впроваджені в текст різними спосо-
бами: 
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Малюнок з
файла

Малюнок по
рамці з тлом

Малюнок
під текстом

Малюнок
по контуру

 

7.10.2. Упровадження схем 

Для створення схем викликається або панель інструментів Ри-
сование/кнопка Автофигуры, або пункт меню Фор-
мат/Рисунок/Автофигуры 

 

Кожна з кнопок на панелі інструментів викликає певні графіч-

ні фігури: 

Кнопка Линии —дозволяє застосовувати різні лінії та пласкі 

стрілки. 

 
Кнопка Основные фигуры — дозволяє користуватися стан-

дартними графічними фігурами. 
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Кнопка Фигурные стрелки — дозволяє використовувати 

об’ємні стрілки.  
 

 
 
Кнопка Блок-схема — використовується для вибору елементів 

блок-схем. 
 

 
Кнопка Звезды и ленты — використовується для вибору різ-

них додаткових об’єктів. 
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Кнопка Выноски — використовується для створення виносок. 
 

 
 
Можна поступово вибирати потрібні елементи схеми, розта-

шовувати їх на сторінці, пов’язуючи стрілками та використовую-
чи, якщо необхідно, виноски. В елементи схеми (крім ліній), 
можна заносити текст — права кнопка мишки на об’єкті схеми, 
пункт контекстового меню Добавить текст, і занести текст. 
Після занесення і виділення тексту його можна відформатувати: 
змінити шрифт та розташування тексту. Для зміни розташування 
викликається пункт меню Формат/Направление текста, виби-
рається потрібна орієнтація тексту і натискається Ok. 

 

 
За допомогю панелі інструментів Рисование можна змінити 

вигляд елементів схеми, додавши об’єм та тінь. 
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У первинному вигляді всі елементи схеми не пов’язані одне з 

одним і при переміщенні чи зміні одного елемента порушується 
гармонійність схеми. Для запобігання цього елементи схеми тре-
ба згрупувати: позначається один з елементів, натискується і 
утримується клавіша SHIFT, і поступово позначаються мишкою 
усі складові елементи схеми. Потім викликається контекстне ме-
ню на будь-якому позначеному елементі схеми, вибирається 
пункт Группировка/Группировать: 

 

 
Після угрупування схема отримує загальні маркери, за допомо-

гою яких можна пропорційно змінювати її розмір. Із угрупованою 
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схемою можна виконувати ті самі дії, що і з рисунком (пересування, 
зміна тла, уставлення рамок, обтікання текстом тощо). 

Нижче наведений приклад угрупованої схеми. 
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7.10.3. Упровадження графічних заголовків 

Викликається пункт меню Вставка/Рисунок/Объект 
WordArt… 

 
 


