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Передмова
Навчальний посібник призначений для учнів 10-12 класів, які вже вміють
працювати на комп’ютері, але не мають досвіду роботи в Інтернеті. У посібнику розказано, які програми необхідно встановити на комп’ютері для роботи
в Інтернеті, описано найбільш раціональні методи роботи з ними, дано рекомендації по вибору постачальників послуг Інтернет. Детально розказано про
методи пошуку потрібної інформації, користування електронною поштою,
участі у телеконференціях, дистанційному навчанні за допомогою Інтернет.
У цьому посібнику можна знайти інформацію, необхідну для прокладання
перших маршрутів країною Інтернет.
Навчальний матеріал посібника складають 9 розділів, розрахованих на
його вивчення протягом 18 годин, орієнтований на практичне використання
комп’ютерів, починаючи з першого уроку. Розділ «Додатки» містить матеріал,
який сприятиме поглибленню знать з певних тем.
Кожна тема посібника дозована на один урок, має структуру, згідно із
санітарними нормами: теоретичний матеріал без використання комп’ютерів –
15 хв.; робота з комп’ютером – 30 хв.
Під час вивчення курсу «Основи Інтернету» учні повинні виконати
8 вправ та 10 практичних робіт.
Для поточного закріплення нового матеріалу, вироблення практичних
навичок передбачено виконання вправ з комп’ютером тривалістю до 30 хв.
Вправа має 6 послідовних дій, щоб оцінювати роботу за принципом «скільки
дій зробив – таку оцінку (по 2 бали за виконану дію) заробив».
Практичні роботи розроблені для формування і закріплення практичних
навичок, здобутих протягом кількох уроків.
Практичні роботи №№ 3, 6, 7 з дещо спрощеними діями виконуються за
30 хв. у другій половині відповідного уроку, мають 12 послідовних дій, щоб
оцінювати роботу за принципом «скільки дій зробив – таку оцінку заробив».
Для практичних робіт №№ 1, 2, 4, 5, 8-10, до яких додається комп’ютерне тестування, відводиться окремий урок. Виконуючи практичну роботу,
учень може заробити оцінку 12 балів: 6 балів за знання теорії + 6 балів за
практичні навички. Знання теорії оцінюються за допомогою контрольнодіагностичної системи Test-W2, налаштованої на 6-бальну шкалу. Параметри
тестування: 25 запитань за 15 хв. з діагностикою відповідей. Для оцінювання
практичних навичок робота має 6 дій (по одному балу за виконану дію).
В кінці кожної теми знаходяться питання для самоконтролю, що надає
можливість учням заздалегідь підготуватися до тестування.

Під час виконання вправи або практичної роботи
дозволяється користуватися підручником.
Посібник відповідає вимогам програми «Основи Інтернету» (курс за
вибором) автори: Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко.
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1. Перші кроки в Інтернеті
1.1. Поняття про локальну та глобальну
комп’ютерні мережі
Коротка історія створення Інтернету
Історія не дає нам права назвати засновником Інтернету якусь
конкретну людину або організацію.
Все почалося в 1962 році, коли доктор Ліклайдер з Массачусетського технологічного інституту (МІТ) написав серію доповідних записок про концепцію «Галактичної мережі». У них він
описував глобальну мережу, якою будь-який користувач міг би
передавати дані і програми. Через кілька місяців Ліклайдер очолив
комп’ютерну дослідницьку програму в агентстві ARPA Міністерства оборони США.
У 1961 році декілька незалежних дослідницьких груп почали
дослідження у сфері комутації пакетів, які у результаті призвели до
створення TCP/IP – основного протоколу, який використовується в
Інтернеті й сьогодні.
У 1967 році Лоуренс Роберті з тієї ж ARPA опублікував статтю «План для ARPANet». Ґрунтуючись на результатах досліджень у
сфері комутації пакетів, він запропонував архітектурні рішення для
глобальної мережі, названої ним ARPANet.
У 1968 році компанія BBN Planet (у той час вона ще називалася по-іншому) інтенсивно займалася розробками пристрою, здатного переадресовувати дані в ARPANet (сьогодні називаємо його
маршрутизатором). До кінця 1969 року пристрій пройшов тести в
університеті Каліфорнії в Лос-Анджелесі (UCLA) і Стенфорді.
Протягом декількох подальших років урядові агентства,
університети і приватні компанії продовжували працювати над
розвитком Інтернету, винаходячи нові протоколи і архітектуру.
Перше представлення широкій публіці Інтернету і електронної
пошти відбулося в 1972 році на комп’ютерній конференції.
У 1973-74 роках був створений TCP/IP – протокол практично в
його сучасній формі, хоча авторська група і продовжувала роботу
над ним до початку 80-х. Як тільки проблема протоколів була
вирішена, розробники зайнялися створенням програм для реалізації
різних функцій Інтернету. У середині і кінці 70-х з’явилися програми для віддаленого доступу до комп’ютерів і файлів (Telnet),
передачі файлів мережею (FTP) і для електронної пошти.
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У 1979 році виникла система новин UseNet. І, нарешті, в 1989
році відбулося народження World Wide Web.
У 1990 році уряд США офіційно розформував ARPANet, передавши контроль за Інтернетом Національній академії наук (National
Science Foundation, NSF). У свою чергу, в 1995 році NSF поступилася управлінням Інтернет – консорціуму з найбільших комерційних мережних компаній.
Інтернет можна собі уявити, як павутиння
телефонних, супутникових, оптично-волоконних,
радіорелейних та інших каналів, які об’єднують
комп’ютерні мережі на всій Землі і в космосі.
У кінці 1997 року мережа Інтернет об'єднала 160 тисяч глобальних мереж із 235 країн світу. Кількість Інтернет-серверів досягла
19,5 мільйонів, з них 1,27 мільйона веб-серверів; кількість клієнтських комп'ютерів, що підключаються до Інтернет через телефонні
лінії, взагалі не піддається підрахунку.
Локальна та глобальна комп’ютерні мережі
Кілька комп’ютерів, зв’язаних між собою, утворюють локальну мережу. Слово «локальний» говорить, що це мережа невелика,
місцева. Спочатку розвивались мережі з невеликою кількість
комп’ютерів, зв’язаних між собою телефонними лініями зв’язку.
Такі системи знаходились в одному місці, як правило, в університетах, дослідницьких центрах, згодом на підприємствах.
Початок мережі поклала система ARPANET (ARPA – назва
дослідницького проекту, NET – мережа). Організація ARPA, яка
входила до складу Міністерства оборони США, одержала замовлення на розробку мережі комп’ютерів, яка могла б у випадку
ліквідації зв’язку між кількома комп’ютерами продовжити роботу.
Тому в розробленій мережі не було жодного керуючого комп’ютера, а створювалась така мережа, де вузли були рівноправними.
У 1982 році з’явилась мережа комп’ютерів у Європі (EUNC
для Unix). EARN для науково-дослідницьких і навчальних інститутів, у 1984 році в Японії – JUNET і у Великобританії – JANET.
Для створення комп’ютерної мережі потрібне
мережне обладнання і мережні програмні засоби.
Основною метою створення комп’ютерних мереж є обмін
інформацією, забезпечення спільного використання обладнання і
доступу до програм і даних.

Дані – це інформація, що обробляється на
комп’ютері, а також результати цієї обробки.
Це завдання вирішує модель OSI (модель взаємодії відкритих
систем), яку створив Міжнародний інститут стандартів.
До складу мережі входять комп’ютери, пристрої для їх фізичного з’єднання, спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє
спільно використовувати мережні ресурси.
Мережні ресурси – це файли (програми і дані) і пристрої
(диски, принтери, сканери, модеми тощо), які спільно використовуються комп’ютерами мережі.
У мережі комп’ютер може виконувати одну із функцій:
надавати ресурси або споживати ресурси.
Комп’ютер, який надає ресурси, називається
сервером. Комп’ютер, який споживає ресурси,
називається клієнтом.
Для виконання серверами певних функцій необхідно, щоб на
них були встановлені відповідні програми-сервери. Крім того, для
користування певними видами послуг на комп’ютерах-клієнтах
слід встановити аналогічні програми-клієнти.
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Для створення мережі, крім фізичного об’єднання комп’ютерів, потрібна мережна операційна система (мережна ОС).
Мережна ОС надає засоби для зв’язку через мережу з іншими
комп’ютерами, можливість доступу до мережних ресурсів і спільного їх використання, перевіряє дійсність паролів, координує
переміщення даних через мережу.
У мережі роботу комп’ютерів-клієнтів забезпечують клієнтпрограми, роботу комп’ютерів-серверів – сервер-програми.
Комп’ютерні мережі, в залежності від охоплюваної фізичної
території, є двох основних видів:
• Локальні мережі (LAN) – охоплюють комп’ютери на
невеликому просторі від офісу до кількох будівель;
• Глобальні мережі (WAN) – охоплюють комп’ютери,
розташовані в різних містах, державах, континентах.
Під’єднання комп’ютера до мережі повинно бути як фізичним
(кабелі, обладнання), так і логічним (програмне забезпечення).
Історично спочатку виникли локальні мережі, а потім прийшла думка об’єднувати їх між собою і створювати глобальні мережі.

Локальні мережі
Фізичне під’єднання до локальної мережі здійснюється за
допомогою мережного адаптера у вигляді пристрою, який вставляється у материнську плату. До локальної мережі можуть бути
під’єднані укомплектовані мережними адаптерами окремі принтери, сканери тощо. Ті зовнішні пристрої, які не мають у своєму
складі мережних адаптерів, підключаються до локальної мережі
через комп’ютер.
Локальні комп’ютерні мережі можуть бути такими:
• З виділеним сервером – один комп’ютер у ролі сервера з
усіма ресурсами, всі інші комп’ютери у ролі клієнтів;
• Однорангові – кожний комп’ютер може бути сервером або
клієнтом для спільного використання ресурсів.
За способами під’єднання мережі поділяють на зіркоподібні
(вузлові), кільцеві та одноканальні. Схеми таких мереж показано на
малюнках. Їх називають топологіями мереж.
Зіркоподібний спосіб з’єднання комп’ютерів використовують,
наприклад, у банківських мережах. Всі абоненти мережі з’єднані з
центральним комп’ютером (сервером).

У кільцевих мережах комп’ютери з’єднані між собою за
допомогою спеціального обладнання у кільце, а не з центральним
комп’ютером. Обладнання та експлуатація кільцевих мереж коштує
дешевше. Такий спосіб використовують, наприклад, в однорангових мережах.
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Одноканальний (магістральний) спосіб з’єднання комп’ютерів використовують з метою економії витрат на дорогі лінії
зв’язку. Тут усі абоненті підключені до одного каналу зв’язку, який
називається каналом (магістраллю, шиною).

Глобальні мережі покривають набагато більший простір і
використовуються для об’єднання в єдину мережу локальних
мереж, а також індивідуальних комп’ютерів. Створення глобальних
мереж вимагає більш дорогих і складних засобів, ніж створення
локальних мереж. Наприклад, у систему глобальних мереж можуть
входити супутники на геостаціонарних орбітах (постійно знаходяться над однією точкою Землі).
Найбільш дешевий спосіб об’єднання локальних мережі є
використання існуючої телефонної мережі, яку можна розглядати
як глобальну мережу. У зв’язку з низькою швидкістю і нестійкою
роботою це не найкращий спосіб.
Кожний комп’ютер у мережі Інтернет має адресу, яка є
4-байтовим числом і називається IP-адресою. IP-адреса для наочності записується у десятковому вигляді та розділяється крапками
на чотири частини, наприклад, 187.43.67.29
IP-адреса логічно поділяється на дві частини, перша з яких
(187.43) визначає адресу (ідентифікатор) мережі в межах усієї
мережі, а друга (67.29) – адресу (ідентифікатор) конкретного
комп’ютера в цій мережі.
Користуватися такою адресою при роботі в Інтернет складно,
тим більше що часто доводиться мати справу з десятками адрес.
Тому на практиці використовують іншу систему адресації, що називається доменною. У ній вся мережа Інтернет розбита на окремі
частини (домени) за географічною чи організаційною ознакою.
Доменне ім’я повинно однозначно визначати (ідентифікувати) комп’ютер. Кожний комп’ютер у ієрархії Інтернету має своє
унікальне ім’я, яке відповідає угоді системи доменних імен (DNS).
10

За цією системою повне ім’я комп’ютера складається
з кількох рівнів
(доменів), які розташовуються
зліва
направо від власної
назви комп’ютера з поступовим збільшенням рівня до найвищого
праворуч. Таких рівнів застосовується не більше 5.
Домен найвищого рівня показує тип організації або державу:
.com
комерційні підприємства
.edu
навчальні заклади
.gov
державні установи
.net
провайдери
.org
некомерційні організації
.firm
комерційні організації
.web
організації, що пропонують веб-інформацію
.rec
розваги та відпочинок
.info
доступ до інформаційних ресурсів
.nom
індивідуальні вузли
.int
міжнародні організації
.ua
Україна
.ru
Росія
.uk
Англія
.us
США

Доменні імена часто використовують назви фірм, які створюють або надають Інтернет-послуги. Наприклад:
Digital.com, edu.ukrsat.com, yahoo.com
Вище було зазначено, що кожний абонент Інтернету має свою
IP-адресу (наприклад: 187.43.67.29). А щойно дізнались, що кожний комп’ютер повинен мати унікальне доменне ім’я (наприклад:
st2.comsys.ntu-kpi.kiev.ua).
Протиріччя в цьому нема, тому що це дві різні форми запису
адреси одного і того ж комп’ютера, що знаходиться у мережі.
Людині незручно працювати з числовим зображенням IP-адреси,
а доменне ім’я запам’ятовується легко, бо має певний зміст.
Наприклад, сервер телевізійної компанії «1+1» має ім’я
1plus1.tv. З іншого боку, автоматична робота серверів мережі організована з використанням чотиризначних числових IP-адрес.
Переклад зручних для людини доменних імен у зручні для
мережі IP-адреси виконують DNS-сервери.
Комп’ютери шукають один одного в мережі за IP-адресами,
люди користуються доменними іменами сайтів. Для того, щоб
Інтернет-провайдер (компанія, яка забезпечує абонента ресурсами
Інтернету. Докладніше див. далі) зміг передати на ваш комп’ютер
документи, які ви запросили з якого-небудь сайту, його доменне
ім’я повинно бути перетворене у відповідну IP-адресу. Таке перетворення здійснюється автоматично на сервері імен, на який Інтернет-провайдер посилає ваш запит. Якщо хтось з інших користувачів, яких обслуговує даний провайдер, уже звертався за цією
адресою, сервер імен провайдера вже «знає», як слід перетворити
доменне ім’я у відповідну IP-адресу і автоматично це робить.

Наприклад: st2.comsys.ntu-kpi.kiev.ua
st2
комп’ютер №2
comsys
кафедра комп’ютерних систем
ntu-kpi
національний технічний університет «КПІ»
kiev
м. Київ
ua
Україна
Кожна група може створювати і змінювати всі імена, що знаходяться під її контролем. На рівні Comsys можна без чийогось дозволу нарощувати кількість комп’ютерів і присвоювати їм власні
імена, на рівні ntu-kpi можна створювати нові вузли і т.д.

Підключення до Інтернету, вибір провайдера
Для підключення до Інтернету використовуються як канали
зв’язку телефонні лінії, оптично-волокнисті кабелі та радіозв’язок.
Канали зв’язку мають такі характеристики:
• швидкодія (вимірюється у бітах за секунду);
• надійність (передача інформації без пошкоджень);
• ціна (за годину або за об’єм переданої інформації).
Для роботи в Інтернет необхідно:
• мати комп’ютер і модем (або виділену лінію);
• підключити комп’ютер до одного з вузлів Інтернету;
• одержати для комп’ютера IP-адресу;
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• встановити і налагодити програми-клієнти тих служб Інтернету, послугами яких будуть користуватися.
Комп’ютер можна підключити до Інтернету також через
локальну мережу, якщо вона містить у своєму складі комп’ютер,
який вже підключено до нього. Таке підключення називають
спільним доступом до Інтернету.
Підключення комп’ютера до мережі може бути
комутованим або виділеним.
Комутоване підключення використовує існуючі телефонні
лінії. Таке підключення як звичайну телефонну розмову виконує
автоматична телефонна станція (АТС).
Телефонні лінії працюють переважно з аналоговими сигналами і мають низьку пропускну здатність, не більшу 30 Кбіт/с (80-100
сторінок тексту або 1-2 фотографії за хвилину). Сучасні АТС
забезпечують більшу швидкість передачі даних.
Телефонні лінії зв’язку не призначені для передачі комп’ютерних цифрових сигналів. Тому для передачі інформації телефонною
мережею їх потрібно спочатку модулювати (перетворити цифрові
сигнали в аналогові) і перед прийомом демодулювати. Такі перетворення виконує модем.
Модем – це пристрій, який перетворює (модулює) цифрові
дані комп’ютера в аналогові сигнали, щоб їх можна було передати
телефонними мережами, або виконує зворотне перетворення
(демодулює), щоб прийняти дані з телефонної мережі від іншого
комп’ютера.
Модеми є таких типів:
• Інформаційні модеми – для обміну інформацією між віддаленими комп’ютерами телефонною мережею.
• Факс-модеми – для обміну інформацією між віддаленими
комп’ютерами і факс-апаратами телефонною мережею.
• Сотові модеми – для портативних комп’ютерів.
Модеми є зовнішніми, у вигляді окремого блоку, або
внутрішніми, що розташовані на материнській платі.
Правильний вибір модему та його налаштування – головна
передумова раціонального використання комутованого підключення. Цей вибір залежить від типу телефонного обладнання та
стану телефонних ліній. На лініях з цифровим обладнанням добре
працює більшість модемів. На застарілих АТС (особливо в сільській

місцевості) успіху можна досягти при використанні модемів, пристосованих до поганих умов телефонного зв’язку.
Швидкість модему вимірюється кількістю біт інформації,
що передається за секунду, у вигляді ХХХ kbps (тисяч біт за
секунду). Сучасні модеми мають швидкість передачі 28.8, 33.6,
56 kbps і вище. Слід зауважити, що швидкість передачі 56 kbps
на звичайній телефонній мережі без застосування спеціальної
апаратури неможлива.
Виділене підключення, на відміну від комутованого зв’язку,
забезпечують постійне фізичне з’єднання з сервером. Для
виділеного підключення необхідно прокласти кабельну або оптиковолоконну лінію, радіо- або супутниковий канал. Таке з’єднання
досить дороге і доцільне тоді, коли треба обмінюватися великим
об’ємом інформації при великій швидкості. Пропускна здатність
таких ліній досягає кількох мегабіт за секунду (Мбіт/с).
Лінії ISDN (цифрова мережа інтегрального обслуговування)
були створені для заміни існуючої телефонної лінії загального
використання. Це повністю цифровий комутований сервіс, за який
вноситься щомісячна абонентська плата та додаткова плата за час
використання лінії і кількість переданої інформації.
Крім названих є інші види ліній для передачі даних.
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Цифрова мережа не потребує використання модемів.
Скористатись послугами лінії ISDN можна, якщо місцева
телефонна мережа підтримує такий тип з’єднання і на вашому комп’ютері та комп’ютері провайдера встановлені ISDN-адаптери.
DSL – в перекладі на українську мову – цифрова абонентська
лінія (Digital Subcriber Line). З’явився цей термін з появою ISDN
(Integrated Service Digital Network) – цифрового абонентського
доступу, що був реалізований з появою у 80-х роках минулого
століття нових цифрових автоматичних телефонних станцій
(цифрових АТС). Найчастіше термін DSL використовують в
контексті ISDN BR (Basic Rate Interface) – цифрового доступу зі
швидкістю 160 Кбіт/с.
В даний час термін майже повністю втратив зв’язок з лінією
ISDN BR та означає технологію (набір протоколів фізичного рівня
моделі відкритих систем OSI) для високошвидкісної передачі
дискретних сигналів фізичній лінії (звичайним мідним дротом).

Асинхронний доступ по телефонній лінії (ADSL). Технологія ADSL пропонує користувачу непоганий компроміс: хоча для
передачі і прийому даних, як і раніше, використовується телефонна
лінія, телефон під час цього процесу залишається вільним. Немає
необхідності відключатись від мережі – комп’ютер знаходиться в
ній постійно. Значно збільшується і швидкість передачі даних: до 8
Мбіт/с в режимі прийому і до 1,5 Мбіт/с – при передачі інформації.
А це у 3-4 рази швидше супутникового доступу і більш ніж у 30
разів – модемного! Реальна швидкість роботи дещо відрізняється
від заявлених величин – в середньому стабільна робота можлива на
300-512 Кбіт/с, що вже порівняно з доступом через супутник.
xDSL – у даний час існує безліч різних «DSL-подібних»
методів передачі інформації по мідному дроту. Всі їх умовно
об’єднують у сімейство xDSL-технологій. В лініях, що організовані
на базі xDSL-обладнання трафік передається лише у цифровому
вигляді. У даний час xDSL найчастіше використовується для організації доступу кінцевих користувачів до мережі передачі даних
загального користування, наприклад до Інтернету.
Провайдер – це організація, що постачає за плату послуги
Інтернету іншим організаціям та приватним особам, які під’єднуються до її сервера за допомогою комутованих або виділених ліній.
Провайдери у свою чергу під’єднані до швидкісних пунктів
доступу до мережі (NAP) Інтернету високошвидкісними комунікаційними лініями, які створюють магістраль. До магістралі
під’єднуються «ребра» – низькошвидкісні мережі.
Більшість користувачів бажають одержати доступ до Інтернету по комутованій лінії (оскільки він найдешевший). Провайдер
може дати цінні рекомендації, враховуючи, наприклад, такі фактори, як взаємне розміщення АТС, з якою підключений телефон, і
телефонної станції, на якій провайдер орендує номер. Припустимо,
якщо вас обслуговує АТС старого типу, провайдер може порадити
не купувати сучасний високошвидкісний (а значить, і дорогий)
модем – все одно він не зможе реалізувати свої можливості.
В Інтернеті можна знайти веб-вузол, який містить інформацію
про провайдерів вашого міста (регіону). Такі дані можна знайти у
комп’ютерних журналах і у рекламних виданнях. У невеликому
місті консультацію можна отримати в комп’ютерній фірмі.
Можливо, провайдер у вашому місті лише один, тоді проблема вибору знімається, бо немає з чого вибирати.

У великих містах рахунок провайдерів йде на десятки. Вибрати «свого» треба за наступними критеріями:
• ціна;
• якість зв’язку;
• якість додзвону.
Ціна. Вартість підключення до Інтернет і щомісячна плата у
різних провайдерів може суттєво відрізнятись. Як правило, провайдери пропонують кілька варіантів оплати. Отже, треба вивчити їх
прайс-листи і вибрати найкращий варіант.
Фіксована абонентська плата залежить від того, збираєтесь
ви працювати в Інтернеті вдень чи лише вночі.
В останньому випадку абонентна плата у 2-3 рази нижча.
Деякі провайдери пропонують вихід у мережу в будні, припустимо
з 21:00 до 8:00, і у вихідні цілодобово. Коштує це дорожче, ніж
нічний доступ, але дешевше, ніж цілодобовий.
Іноді провайдери за рахунок абонентної плати надають кілька
годин роботи «безкоштовно», тобто лічильник часу вмикають не
відразу. Інші провайдери пропонують варіант без абонентської
плати, але погодинна плата при цьому вища.
Останнім часом дуже популярними стали Інтернет-картки.
Їхня перевага в тому, що не доводиться відвідувати офіс провайдера і вносити абонентну плату. Для реєстрації досить «зайти» на
сервер провайдера через Інтернет і зареєструватись.
Провайдери пропонують кілька видів послуг, які відрізняються швидкодією і можливістю роботи з різними службами:
• off-line – не інтерактивне спілкування у вигляді листування
з використанням електронної пошти та конференцій;
• on-line – інтерактивне спілкування в реальному часі.
Для користування послугами Інтернет треба отримати доступ
до сервера місцевого провайдера, який надає доступ до Інтернету
багатьом користувачам одночасно.
Операційна система Windows XP має необхідну підтримку
програмного забезпечення, обладнання і мережних протоколів для
доступу в Інтернет:
Індивідуальний комутований доступ – на окремому комп’ютері створюється віддалений доступ до мережі і протокол TCP/IP.
Встановивши комутований зв’язок з провайдером, можна використовувати всі види Інтернет-послуг, які він надає.
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Доступ через локальну мережу – кожний комп’ютер локальної мережі одержить усі види Інтернет-послуг через мережний
адаптер, якщо один із серверів LAN під’єднано до Інтернету.
Доступ через діалогову службу – додатково до звичайного
інформаційного сервісу надається повний доступ, включаючи
WWW, електронну пошту, групу новин.
Для підключення до Інтернету потрібні реєстраційні дані:
• номер телефону, яким можна з’єднатися з провайдером;
• ім’я користувача і пароль.
Найвідоміші провайдери на Україні: Elvisti, Global
Golden, Ukraine, Infocom, Relcom, Telecom, Ukrnet,
Ukrsat та інші.
Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-1-1):
1. Розкажіть про історію створення Інтернету?
2. Що ж являє собою сьогодні глобальна мережа Інтернет?
3. Яка мережа називається локальною?
4. Яке обладнання необхідне для функціонування локальної мережі?
5. Які існують способи під’єднання до мережі?
6. Які мережі називаються глобальними?
7. Що таке адресація в мережі Інтернет?
8. Дати поняття доменного імені?
9. Чим доменне ім’я відрізняється від ІР-адреси?
10. Які бувають підключення до Інтернету?
11. Що таке провайдер?
12. Які існують критерії до вибору провайдера?

Вправа «Комп’ютерні мережі»

1)

2)

3)

4)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
З’ясуй назву робочої групи, до якої належить комп’ютер,
його ім’я в мережі та опис.
Відкрий папку Мережне оточення (Сетевое окружение) і
переглянь, які мережні ресурси відкривались раніше.
Перевір, які з них зараз доступні.
Зі списку Мережних задач (Сетевых задач) вибери
команду Показати комп’ютери робочої групи (Отобразить компьютеры рабочей группы) і переглянь, які
комп’ютери входять до робочої групи.
У текстовому редакторі Блокнот запиши список
комп’ютерів, які входять до робочої групи та їхні мережні
ресурси. Зі списку Мережних задач (Сетевых задач)
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5)

6)

вибери команду Відобразити мережні підключення
(Отобразить сетевые подключения) і переглянь, які підключення здійснені на комп’ютері. Результати перегляду
запиши в текстовому редакторі Блокнот.
Зі списку Мережних задач (Сетевых задач) вибери
команду Встановити домашню або малу мережу (Установить домашнюю или малую сеть) та проведи налаштування локальної мережі. Переглянь властивості підключення по локальній мережі та запиши ці властивості
у текстовому редакторі Блокнот.
Зайди через локальну мережу на комп’ютер з ІР-адресою,
вказаною вчителем, та переглянь його мережні ресурси.
Результати перегляду запиши в текстовому редакторі
Блокнот. Збережи всі записи у файл з назвою Мережні
ресурси. Покажи результати роботи вчителю. Закрий всі
папки та програми. Заверши роботу на комп’ютері.
1.2. Протоколи Інтернет. Послуги Інтернету

Протоколи Інтернет
Обмін даними через комп’ютерну мережу вимагає певних
стандартів взаємодії комп’ютерів, так званого протоколу.
Протокол (від англ. .protocol) правила, які
регламентують формат і процедури обміну
інформацією між пристроями, процесами або
комп’ютерами в мережі.
Кожен з протоколів описує певний інформаційний процес, що
відбувається в мережі Інтернет.
• TCP/IP (від англ. Transmission Control Protocol/Іnternet
Protocol – протокол управління передачею/міжмережний
протокол) – основний набір протоколів передавання даних
для об’єднання комп’ютерів та комунікаційного обладнання у мережу;
• FTP (від англ. File Transfer Protocol) – протокол передавання файлів. Дозволяє передавати папки та оперувати з
файлами, розміщеними на інших комп’ютерах;
• HTTP (від англ. Hyper Text Transfer Protocol – протокол
передавання гіпертексту) – протокол передавання даних,
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насамперед у вигляді текстових повідомлень. Використовується для отримання інформації з веб-сайтів. З 1990 року є
основним у всесвітній мережі (WWW);
• SMTP (від англ. Simple Mail Transfer Protocol – простий
протокол пересилання пошти) – протокол обміну повідомленнями електронної пошти, за яким здійснюється надсилання електронних листів;
• POP3 (від англ. Post Office Protocol – поштовий протокол,
версія 3) – популярний протокол, який використовують для
прийому повідомлень електронної пошти;
• IMAP (від англ. Internet Message Access Protocol – протокол доступу до електронної пошти Інтернету) – досить
новий і тому менш популярний протокол читання електронної пошти, який має те саме призначення, що і POP3,
але надає додаткові можливості;
• NNTP (від англ. Network News Transfer Protocol – протокол
передавання новин) – протокол для передавання інформації
серверам і клієнтам служби Usenet; новини зберігаються на
NNTP-сервері у загальній базі даних, даючи змогу користувачу обирати конкретні статті для читання;
• PPP (від англ. Point to Point Protocol – протокол «крапкакрапка») – набір протоколів для передавання даних телефонними лініями і виділеними каналами зв’язку між клієнтом і сервером в Інтернет;
• H.323 – протокол, який забезпечує основу для передавання
даних, відео- та аудіоінформації мережею Інтернет і є
стандартом для IP-телефонії;
Способи передавання даних в Інтернеті. Процес передавання даних мережею Інтернет спрощено можна зобразити так.
Дані, призначені для передавання, поділяють на порції (пакети), до
яких додають необхідну керуючу інформацію (заголовки), що
складаються з адреси комп’ютера-одержувача, порядкового номера
пакета й інших даних. Пакети передаються мережею (можливо,
різними шляхами). На комп’ютері-одержувачі пакети збирають у
потрібному порядку, незалежно від того, в якій послідовності вони
надійшли. Отже, дані є аналогом листа, а керуюча інформація
виконує роль конверта.

Формат і обсяг пакетів, а також порядок їхнього передавання
глобальною мережею та збирання на комп’ютері-одержувачі визначається набором протоколів TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol – протокол керування передаванням/протокол
Інтернету).
Протокол TCP відповідає за організацію сеансу зв’язку між
двома комп’ютерами в мережі, а протокол IP – за маршрутизацію,
тобто за те, щоб пакет був доставлений за певною адресою.
Завданням ТСР є передавання інформації комп’ютеру одержувача, контроль за послідовністю, у якій пакети передаються, та
повторне надсилання недоставлених пакетів у випадку перебоїв у
роботі мережі. Якщо повідомлення надто велике для передавання в
одному пакеті, ТСР поділяє його і надсилає кількома блоками. Протокол також здійснює контроль за складанням із цих блоків початкового повідомлення на комп’ютері одержувача.
Протокол IP призначений для надсилання пакетів інформації
та пошуку шляхів доставки їх до комп’ютера одержувача. Отримавши IP-адресу, протокол шукає маршрут у спеціальній таблиці
маршрутизації та надсилає за цим маршрутом пакет, а в разі невдачі передає пакет спеціальному пристрою-маршрутизатору, звідки
інформація йде далі у мережу.
Кожна служба Інтернету має також власні протоколи. Для передавання інформації у WWW використовують протокол HTTP,
побудований за моделлю «запит/вiдповiдь»: клієнт встановлює
з’єднання із сервером i надсилає запит на одержання даних; HTTPсервер відповідає на нього, надсилаючи інформацію про успіх чи
невдачу обробки запиту та, у разі успіху, потрібні дані.
Протокол FTP – один із протоколів родини TCP/IP, який
однойменна служба використовує для копіювання файлів з одного
комп’ютера на інший через Інтернет. При цьому обидва комп’ютери мають підтримувати відповідні ролі: один повинен бути
FTP-клієнтом, а інший – FTP-сервером. Протокол працює водночас
через два канали з’єднання: канал передавання команд i канал передавання даних. Перший з них відкривається разом із встановленням
з’єднання та може бути використаний тільки для передавання
команд i відповідей щодо їхньої обробки. Канал передавання даних
можна використовувати для передавання як в одному, так i в
іншому напрямку, кілька разів закривати та знову відкривати
упродовж одного сеансу роботи.
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Веб, тенета або всесвітня павутина – найпопулярніша і найцікавіша служба в Інтернет.
Абревіатура WWW розшифровується як (World
Wide Web), що означає всесвітня павутина.
Це найбільш бурхливо прогресуюча компонента мережі Інтернет, що дозволяє одержувати
доступ до інформації незалежно від місця її розташування. WWW – найбільше сховище інформації в електронному
вигляді, мільйони пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Користувачі для одержання інформації на свій комп’ютер
переходять від однієї бази даних (сайту) до іншої за допомогою
гіперпосилань (див. далі).
Кількість серверів WWW постійно зростає, а швидкість росту
WWW навіть більша, ніж у самої мережі Інтернет. WWW – найрозвиненіша технологія Інтернет, вона вже стала масовою.
WWW – інформаційна система, якій не можна дати конкретного визначення. Наведемо лише деякі з епітетів, якими вона може
бути позначена: гіпертекстова, гіпермедійна, розподілена, інтегруюча, глобальна. Нижче буде показано, що слід розуміти від
кожною з цих властивостей у контексті WWW.
WWW працює за принципом клієнт-сервера: існує велика
кількість серверів, які за запитом клієнта надають йому гіпермедійний документ – документ, що складається із частин з різними представленням інформації (текст, звук, графіка, тривимірні об’єкти
тощо). Кожний елемент може бути посиланням на інший документ
чи його частину.
Кожний інформаційний ресурс в глобальній мережі Інтернет
однозначно адресується (має посилання). Документ, який зчитується в даний момент, може мати посилання на інші документи, які
зберігається на цьому ж сервері або на інших комп’ютерах всесвітньої мережі Інтернет. Користувач не помічає цього і працює з усім
інформаційним простором Інтернет, як з єдиним цілим.
Посилання WWW вказують не тільки на документи, специфічні для самої WWW, але й на інші сервіси і інформаційні ресурси
Інтернету. Більшість програм клієнтів WWW не просто розуміють
такі посилання, а є програмами-клієнтами відповідних сервісів:
FTP, Gopher, новин мережі Usenet, електронної пошти і т. п.

Таким чином, програмні засоби WWW – універсальні для
різних сервісів Інтернет, а сама інформаційна система WWW відіграє інтегруючу (об’єднуючу) роль.
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Гіперпосилання та гіпертекстовий документ
Гіпертекст є нібито звичайним текстом з картинками, в якому
виділені (найчастіше кольором) окремі знаки, слова, фрази або
картинки, що називаються полями. З кожним полем у гіпертексті
пов'язана певна дія.
Якщо при перегляді гіпертексту встановити вказівник миші на
одне з виділених полів і клацнути правою кнопкою – виконається
дія, пов'язана з вибраним полем, скажімо, перехід в інший гіпертекст, програвання фрагмента звукозапису тощо.
Інші гіпертексти можуть знаходитися на різних комп'ютерах
Інтернету за тисячі кілометрів один від одного і від того комп'ютера, на якому йде перегляд гіпертексту. Потрібно лише, щоб усі
гіпертексти були записані за однаковими правилами.
Такі міжнародні правила запису гіпертекстів були придумані в
рамках проекту «Всесвітня Павутина» (World Wide Web). Стандарт
мови запису гіпертекстів називається HTML (мова розмітки гіпертекстів). Цей стандарт дозволяє кожному користувачеві Інтернету
підготувати інформацію і зробити її доступною будь-якому іншому
користувачеві Інтернету.
Із 1996 р. перегляд гіпертекстів «Всесвітньої Павутини» став
найпопулярнішою послугою в Інтернеті, а кількість доступних
гіпертекстів обчислюється десятками мільйонів.
Є кілька програм для роботи із «Всесвітньою Павутиною»:
Microsoft Internet Explorer, Opera, Mosaic, Netscape Navigator, Hot
Java, Mozilla та ін. Усі вони дозволяють проглядати гіпертексти,
розміщені по всьому світу.
Основні послуги Інтернету
Передача інформації в Інтернеті здійснюється на основі протоколу TCP/IP. Користувача цікавить не те, як передається інформація, а сама інформація, тобто вміст пакетів. Він визначається
програмами, з якими працює користувач. Такі програми, створені
на основі стандартів (прикладних протоколів), називаються сервісами (службами, послугами) Інтернету. Побудовані вони на базі
архітектури клієнт-сервера.

Основними послугами Інтернету є:
• Служба WWW (World Wide Web) – система взаємопов’язаних електронних документів, які зберігаються на веб-серверах. Окремі документи тут називаються веб-сторінками,
що містять гіперпосилання на інші веб-сторінки, ті, у свою
чергу, – на інші і т.д. Сторінки можуть розміщуватись як на
одному веб-сервері, так і на різних. Один документ може
складатися з веб-сторінок, які розкидані по всьому світу,
утворюючи своєрідну павутину сторінок. Звідси і назва
сервісу – Всесвітня Павутина (World Wide Web).
• Електронна пошта (E-mail) – послуга, яка надає можливість обмінюватися повідомленнями між різними, віддаленими один від одного комп’ютерами. За допомогою програм оброблення пошти можна не лише надсилати текстові
повідомлення, а й приєднувати до листів файли різних типів (документи, таблиці, графіку, звук).
• Служба новин (UseNet) дозволяє організовувати телеконференції для обміну думками щодо обраної теми. При цьому учасники конференції розміщують свої статті на електронній дошці оголошень. Там їх можуть прочитати інші
учасники і при бажанні висловити свою думку. Телеконференції створюються з кожної цікавої теми. Зараз їх нараховується у світі кілька десятків тисяч.
• Протокол передачі файлів (FTP – File Transfer Protocol)
служить для пересилання файлів (документів, програм), що
розміщуються в архівах на спеціальних FTP-серверах.
Копіювання файлів з цих серверів може бути як безкоштовним, так і оплачуваним.
• Інтерактивне спілкування (IRC – Internet Relay Chat чи
просто Chat) забезпечує обмін повідомленнями в режимі
реального часу, тобто без затримки часу між відправленням
повідомлення і отриманням відповіді на нього. Служба ICQ
поєднує в собі переваги електронної пошти, можливості
пересилання файлів і ведення розмов у реальному часі. За
звучанням літер англійського алфавіту «Ай-Сі-Кью», що в
перекладі на українську мову означає «Я шукаю тебе». На
кожному сервері існують свої програми-сервери, які забезпечують відповідну послугу на запит програми-клієнта.
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Для користування послугами майже всіх вищезазначених
служб, за винятком програм, які забезпечують інтерактивне спілкування, на комп’ютері користувача досить мати програми Internet
Explorer і Outlook Express. Вони створені корпорацією Microsoft.
Кожний ресурс в Інтернеті (файл, веб-сторінка тощо) має
свою URL-адресу (Uniform Resource Locator – універсальна адреса
ресурсу). Вона складається з імені ресурсу (http, ftp тощо), після
якого записуються «:» (двокрапка) та «//» (дві похилі риски),
доменне ім’я комп’ютера і повний шлях до файлу на комп’ютері
користувача, де розділовим символом є «/» (похила риска).
Наприклад: http://www.aspekt-edu.kiev.ua,
ftp://ftp.microsoft.com/products/,
В електронній пошті адреса складається з імені одержувача
(поштової скриньки), символу «@» і доменного імені адреси
поштового сервера.
Наприклад, адреса електронної пошти видавництва «Аспект»
має такий вигляд: aspekt@sh.km.ua
Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-1-2):
1. Яке призначення має протокол TCP/IP?
2. Яке призначення має протокол HTTP?
3. Яке призначення має протокол FTP?
4. Назвати протоколи електронної пошти.
5. В чому полягає принцип їх роботи?
6. Які ще протоколи Інтернеті вам відомі? В чому полягає їх суть?
7. Які існують способи передавання даних в Інтернеті?
8. Дати поняття маршрутизації.
9. Дати поняття Всесвітньої Павутини.
10. В чому полягає принцип роботи системи WWW?
11. Дати поняття гіперпосилання та гіпертекстового документа.
12. Назвати основні послуги Інтернету.

Вправа «Глобальна комп’ютерна мережа»

1)

2)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови підключення до мережі Інтернет через комп’ютер вчителя.
У власній папці створи текстовий документ-звіт під
назвою Глобальна мережа і залиши його відкритим до
закінчення виконання вправи. Визнач IP-адресу основного
шлюзу, через який відбувається з’єднання з Інтернетом та
запиши її у створений документ.
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3)

4)

5)

6)

Вибери команду Пуск ) Підключення (Подключение) 
Відобразити всі підключення (Отобразить все подключения). Запиши у звіт назву підключення віддаленого доступу,
яке в даний момент є підключеним. Якщо такого немає,
повідом про це вчителю.
Відкрий програму Internet Explorer і в адресному рядку
набери IP-адресу 81.19.70.3 і натисни клавішу Enter. Дочекайся завантаження веб-сторінки. Виділи URL, що з’явилася в адресному рядку, скопіюй її і занеси у звіт.
Набери в адресному рядку адресу osvita.in.ua і натисни
клавішу Enter. Дочекайся завантаження веб-сторінки.
Виділи текст одного з розділів сторінки (на свій розсуд) і
скопіюй його у звіт.
Визнач та запиши у звіт доменні адреси, які відповідають
ІР-адресам: 209.85.129.104, 77.120.96.80, 77.120.96.94,
194.0.131.18. Збережи текстовий документ. Повідом результати роботи вчителю. Закрий всі програми. Заверши
роботу на комп’ютері.

2. Використання веб-броузера
2.1. Броузер Internet Explorer
Призначення і функціональні можливості веб-броузерів
Для початку подорожі веб-сторінками, треба знати адресу вебвузла, що нас цікавить, а також мати підключений до Інтернету
комп’ютер, який містить програму-броузер.
Броузер (англ. browser «обозреватель» – оглядач).
Програма, яка дозволяє переглядати на екрані
монітора інформацію з комп’ютерної мережі і
переміщуватись по сторінках Інтернету.
Користувач за допомогою цієї програми може переглядати
потрібну веб-сторінку, знайти потрібну інформацію, купити щось в
Інтернет-магазині, оплатити послуги і багато чого іншого.
У світі створено багато броузерів, але в конкурентній боротьбі
на перше місце вийшов Microsoft Internet Explorer (IE) компанії
Microsoft Corporation. Серед інших найбільш популярні броузери
Opera та Mozilla.
Броузер Internet Explorer
Програма Microsoft Internet Explorer входить до комплекту
постачання операційної системи Windows і є її додатком.
IE забезпечує роботу зі сторінками World Wide Web, файловими архівами FTP, дає доступ до таких засобів зв’язку, як
електронна пошта, телеконференція, голосовий та відозв’язок.

Програма IE запускається або з головного меню Windows, що
відкривається натисканням кнопки «Пуск», або клацанням
кнопкою на панелі швидкого запуску, або подвійним клацанням
на його ярлику.
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Після встановлення зв’язку з провайдером на екрані
з’являється вікно IE, яке є типовим вікном Windows.
Вікно Internet Explorer має такі елементи керування:
• рядок заголовку;
• панель меню;
• панель інструментів «Обычные кнопки»;
• рядок адреси;
• панель посилань;
• панель навігації;
• вікно перегляду;
• рядок стану.
Рядок заголовку і панель меню броузера Internet Explorer і
поштової програми Outlook Express подібні багатьма елементами.
Панель інструментів «Обычные кнопки» дозволяє виконувати
команди, які найчастіше використовуються, і має такі кнопки:
«Назад» – повертає назад до веб-сторінки, яка перед цим була у
вікні перегляду. Клацання на кнопці «Назад» правою
кнопкою миші відкриває список веб-сторінок від першої переглянутої до поточної.
«Вперед» – відміняє дію, виконану кнопкою «Назад», на екрані
з’являється сторінка, наступна за поточного. Клацання
на кнопці «Вперед» правою кнопкою миші відкриває
список веб-сторінок від поточної до останньої, які переглядалися в цьому сеансі роботи.
«Остановить» – зупиняє процес завантаження веб-сторінки.
«Обновить» – повторно завантажує сторінку, яка переглядається,
щоб одержати її останню версію.
«Домой» – відкриває початкову «домашню» сторінку.
«Поиск» – відображає панель з посиланнями на пошукові системи.
«Избранное» – відображає вибрані адреси веб-сторінок.
«Журнал» – відображає адреси відвіданих веб-сторінок.
«Во весь экран» – максимально збільшує область перегляду за
рахунок зменшення інших об’єктів вікна веб-сторінки.
Для повернення попереднього стану клацнути на цій
кнопці ще раз.
«Почта» – відкриває вікно електронної пошти Outlook Express.
«Печать» – викликає діалогове вікно «Печать».

Якщо на панелі інструментів біля кнопки команди немає
назви, досить на неї перевести курсор миші і трохи зачекати:
через якусь мить біля кнопки з’явиться назва команди.
Щоб виконати команду з панелі інструментів, треба
підвести до її кнопки курсор миші і клацнути.
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Налагодження панелі інструментів «Обычные кнопки»
Налагодження панелі інструментів виконують за допомогою
діалогового вікна «Настройка панели инструментов», яке
викликають командою «Вид»  «Панель инструментов» 
«Настройка».
На цій панелі кнопки, які відображені на екрані, показані у
списку «Панель инструментов». Кнопки, які можна додати на
панелі інструментів, відображені у списку «Имеющиеся кнопки:».

Щоб додати нову кнопку на панель інструментів, треба у
списку «Панель инструментов» виділити кнопку, ліворуч від якої
буде додано нову кнопку. У списку «Имеющиеся кнопки:» виділити
потрібну кнопку і виконати команду «Добавить».
Щоб видалити кнопку, треба у списку «Панель инструментов:» виділити потрібну кнопку і виконати команду «Удалить».
Підписи біля кнопок встановлюються із списку «Текст
кнопки» командами «отображать подписи к кнопкам», «выборочно текст справа», «без подписи к кнопкам».
Щоб змінити розмір значків, треба відкрити список «Размер
значка» і виконати команду «мелкие значки» або «крупные значки».
Кожна веб-сторінка має свою унікальну адресу, за якою її
можна знайти. Адреса веб-сторінки у всесвітній мережі Інтернет
визначається уніфікованим показником ресурсу – URL.

Адреса URL складається з трьох частин:
• назва протоколу передачі гіпертексту (для служби WWW
застосовується протокол HTTP);
• доменне ім’я сервера, де зберігається потрібний вебдокумент;
• повний шлях доступу до файлу веб-документу на сервері.
Наприклад, адреса веб-сторінки може виглядати так:
http://cws.internet.com/32menu.html
http:// – протокол передачі гіпертексту, мова Web;
cws.internet.com – адреса вузла у Web;
32menu.html – ім’я веб-сторінки у вузлі CWS.
Рядок адреси служить для введення URL-адреси веб-сторінки,
яку хочуть переглянути, або містить URL-адресу веб-сторінки, яка
вже є на екрані. Ця панель вмикається/вимикається командою
«Вид»  «Панель инструментов»  «Адресная строка».
Щоб відкрити веб-сторінку, треба в поле панелі адреси ввести
або вставити URL-адресу і натиснути на клавішу вводу (Enter). При
введенні адреси працює автозавершення за тими адресами, які
використовувалися раніше. Поле панелі адреси зберігає 25 останні
адреси. Можна відкрити цей список кнопкою 6 і клацнути на
потрібній адресі для її введення.
Панель посилань («ссылок») дозволяє отримати доступ до
вказаних на ній веб-сторінок. На цій панелі слід розташовувати
посилання на веб-сторінки, які відвідуються частіше. Розміри
панелі можна змінювати, перетягуючи ліву межу.
Ця панель вмикається/вимикається командою «Вид» 
«Панель инструментов»  «Ссылки».
До панелі навігації, яка знаходиться у лівій частині вікна IE,
відносяться панелі «Поиск», «Избранное», «Журнал».
Ці панелі вмикаються/вимикаються командою «Вид» 
«Панель обозревателя»  «[назва панелі]».
Зображення земної кулі знаходиться у верхньому правому
куті екрана і є індикатором зайнятості програми Internet Explorer.
Якщо програма знаходиться в режимі очікування або одержання
даних з віддаленого комп’ютера, значок земної кулі обертається.
Вікно перегляду відображає поточну веб-сторінку або відкритий за допомогою Internet Explorer документ. У тексті документу
можуть знаходитись гіперпосилання.
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Щоб збільшити вікно перегляду, треба клацнути на кнопці «Во
весь экран» або натиснути клавішу F11. На екрані, крім вебсторінки, знаходяться лише значки панелі інструментів «Обычные
кнопки». Панель навігації з’являється, як тільки перевести курсор
миші за праву межу екрана.
Щоб відновити повний вигляд вікна, треба натиснути
кнопку 2 у правому верхньому куті екрана.
Для роботи у вікні перегляду використовують контекстне
меню, яке має вигляд списку команд і викликається клацанням
правої кнопки миші. Набір команд контекстного меню залежить від
місця, де воно було викликано. Наприклад, якщо викликати
контекстне меню всередині вікна перегляду, воно матиме команди
«Назад», «Вперёд», «Печать» тощо.
Рядок стану відображає інформацію про поточний стан
роботи програми (встановлення з’єднання, приймання даних з
Інтернету, очікувана команда тощо).
Для одержання детальної інформації про стан програми треба
встановити курсор миші на значок програми, яка знаходиться у
правій частині рядка стану.
Вихід із програми Internet Explorer виконується звичайним
для Windows способом: клацанням на кнопці r.
Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-2-1):
1. Що таке броузер?
2. Яке призначення має веб-броузер?
3. Які веб-броузери ви знаєте?
4. Назвати елементи вікна броузера Internet Explorer.
5. Які елементи керування має вікно Internet Explorer?
6. Які команди дозволяє виконувати панель «Обычные кнопки»?
7. Що відбувається після виконання команди «Обновить»?
8. Що відображає вікно «Журнал»?
9. Як налагодити панель інструментів програми Internet Explorer?
10. Як додати нову кнопку на панель інструментів?
11. Опишіть склад і призначення елементів панелі навігації.
12. Як вийти з програми Internet Explorer?

Вправа «Знайомство з броузером Internet Explorer»

1)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж Internet Explorer одним з відомих методів, назви
елементи вікна Internet Explorer. Відкрий меню Файл, по
черзі встановлюй курсор миші на команди Создать,
Отправить. Спостерігай за наслідками виконаних дій.
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2)

3)

4)

5)

6)

Відкрий меню Вид, по черзі встановлюй курсор миші на
команди Internet Explorer, Панель инструментов, Панель
обозревателя, Переход, Размер шрифта, Вид кодировки.
Спостерігай за результатами виконаних дій. Виконай
команду Вид)  Панель инструментов  Обычные
кнопки. Поверни попередній вигляд вікна.
Виконай команду меню Вид  Панель инструментов 
Адресная строка. Поверни попередній вигляд вікна. Забрати/повернути підписи до кнопок панелі інструментів.
Зроби значки кнопок великими, поверни попередній вигляд
значків. Клацни на кнопці Поиск, спостерігай за результатами. Поверни попередній вигляд вікна.
Клацни на кнопці Избранное, спостерігай за результатами
виконаних дій. Поверни попередній вигляд вікна. Клацни на
кнопці Журнал, спостерігай за результатами виконаних
дій. Поверни попередній вигляд вікна.
Прочитай одержану пошту. Поверни попередній вигляд
вікна. Згорнути/розгорнути вікно Internet Explorer. Зменшити/збільшити вікно Internet Explorer. Закрий всі вікна
та програми. Заверши роботу на комп’ютері.
2.2. Практична робота №1 «Збереження
веб-сторінок»
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W21, у папці «INTERNET» вибери
тест РОЗДІЛ-1 («Задано додому»). Відповідай на питання
тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю.
Заверши роботу з програмою TEST-W2.

1)

1

2)

3)

4)

5)

6)

Зроби сторінку домашньою. Здійсни переходи по вебсторінках. Переглянь сторінку, що завантажилась. Збережи у папці Избранное адресу даної сторінки. Для цього
потрібно: знаходячись на відкритій веб-сторінці, вибрати
в меню команду Избранное  Добавить в избранное.
У вікні Добавление в избранное, що з’явилося, в поле Имя
введи назву веб-сторінки, щоб вона відображала її зміст.
Клацни на кнопці Добавить в. У вікні Добавление в избранное, клацни на кнопці Создать папку і введи своє
прізвище. Клацни на кнопці Создать, а потім на кнопці
Добавить.
Для перевірки збереження адреси перейди на іншу
сторінку, потім клацни на панелі інструментів Internet
Explorer на кнопці Избранное, у папці зі своїм прізвищем
знайди збережене ім’я веб-сторінки і клацни на ньому.
Збережи веб-сторінку і її фрагменти на локальному диску.
Для цього потрібно: для збереження всієї сторінки скористатися командою Файл  Сохранить как. Щоб зберегти малюнок, треба вибрати з контекстного меню цього
малюнка команду Сохранить рисунок как і виконати її.
Вилучи домашню сторінку, для чого треба виконати
команду Сервис  Свойства обозревателя. У вкладці
Общие клацни на кнопці С пустой, що знаходиться в групі
Домашняя страница. Знову відкрий програму Internet
Explorer і переконайся у тому, що завантаження відбувається з порожньої сторінки. Повідом вчителю про результати роботи. Закрий всі папки і вікна. Заверши роботу на
комп’ютері.

Підключись до мережі Інтернет. Запусти на виконання
програму Internet Explorer. Уведи в адресний рядок адресу
веб-сторінки, яку потрібно переглянути, наприклад,
http://ukrtel.net, для виходу на головну сторінку «Укртелеком». Тут є посилання на інші веб-сторінки, з якими треба
ознайомитись надалі.

Можна замовити з сайту http://aspekt-edu.kiev.ua
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3.1. Веб-каталоги
Як відомо, Інтернет називають глобальною інформаційною
системою. Проте, частіше зі сторінок комп’ютерної преси чуємо
менш почесне визначення – глобальне інформаційне звалище.
І мабуть скептики мають рацію. Адже зібрати інформацію,
накопичити її – це навіть не половина справи. Скоріше – десята
частина. Головне завдання – структурувати її, забезпечити швидкі
можливості пошуку і доступу до потрібних відомостей. Цей принцип лежить в основі будь-якої бази даних, будь-якого зібрання
інформації. Але не в основі Інтернету. Свобода мережі, доступність
і простота розміщення інформації, повна незалежність серверів
один від одного допомогли Інтернету стати явищем всесвітнього
масштабу. Але ж вона і перетворила мережу у хаос.
Звичайно, існує деяка структура – сервери, сторінки… Але на
одному й тому ж сервері можна знайти підбірку малюнків,
методику обчислення опору сталі і ще дуже багато речей, про які
часто не знає навіть господар цього сервера. Існують і цілі
«електронні міста» (наприклад, гігантський сервер безкоштовних
«домашніх сторінок» Geocities), які «заселені» сотнями тисяч
електронних жителів…
Для знаходження потрібної інформації у мережі Інтернет є два
методи пошуку інформації:
• за допомогою пошукових машин;
• за допомогою каталогів.
Пошукові машини – це додатки на основі бази даних, яка
містить ключові слова та URL-адреси веб-сторінок, на яких вони
знаходяться. Ці автоматичні інформаційно-пошукові системи розміщені на серверах в Інтернеті. Користувачу досить ввести цікаві
для нього слова, щоб довідатись адреси відповідних веб-сторінок.
При цьому слід пам’ятати, що адрес може бути видано дуже багато
(кілька тисяч і більше), і знайти потрібну інформацію на цих
сторінках буде також складно. Тому при завданні ключових слів
треба якомога точніше сформулювати критерії пошуку.
Наповнюються бази даних машин пошуку автоматично. Для
цього використовуються спеціальні програми – агенти пошуку, що

у постійному режимі переглядають сервери, проходячи гіперпосиланнями від однієї сторінки до іншої. Якщо при дослідженні
документу вони знаходять невідому раніше інформацію, то копіюють її у свою базу даних. Там вона обробляється іншими програмами машин пошуку так, щоб потім можна було швидко відповісти
на запит користувача.
Однак, незважаючи на такі методи оброблення, дуже часто
разом з корисною інформацією можна одержати і багато випадкової інформації. Вона потрапляє у відповідь, тому що на сторінці
зустрічається зв’язка зазначених користувачем ключових слів. Це є
наслідком того, що оброблення інформації виконувалося без участі
людини, без вникання у зміст інформації.
При введенні критеріїв пошуку треба пам’ятати такі вимоги:
• уникати прийменників, займенників, сполучників – таких,
як в, з, на, який, якщо, при, що. Ці члени речення ігноруються сервером пошуку;
• запитувана інформація повинна бути якомога конкретнішою. Наприклад, сиром пироги краще, ніж просто пироги;
• два і більше слова сервер пошуку розуміє із сполучником
И(І) між ними. Для попереднього прикладу сервер буде
шукати сторінки, де є слова сир і пироги;
• щоб відшукати словосполучення, треба відповідні слова
брати у лапки. Для попереднього прикладу «сиром пироги»;
• при необхідності можна користуватися сполучником
ИЛИ(АБО). Можна, наприклад, шукати сир або пироги;
• можна користуватися словом НЕ, щоб уточнити пошук.
Наприклад, сир НЕ пироги, гарантує пошук всіх видів сиру,
крім того, що використовується в пирогах.
Для пошуку можна користуватися маскою. Наприклад, за
маскою КАР* буде проведено пошук для слів КАРТОПЛЯ,
КАРЕТА, КАРТУЗ, КАРТА, КАРАПУЗ тощо.
У каталогах інформацію об’єднано за відповідними темами
на відміну від машин пошуку, де підбір інформації здійснюється за
ключовими словами. Відкривши початкову сторінку такої
пошукової системи, можна побачити перелік основних тем.
Клацнувши на назві потрібної теми, користувач бачить перелік
підтем, з яких вибирається потрібна, і т.д. Роблячи поступово
уточнення, користувач доходить до кінцевих посилань на сторінки,
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що містять інформацію з кожної теми. При цьому не обов’язково
знати усі ключові слова. Інформацію в каталогах подано не за
ключовими словами, а за змістом.
Звичайно, каталоги дають точнішу інформацію потрібної
теми, оскільки складаються вручну висококваліфікованими фахівцями. Однак вони охоплюють набагато менший обсяг інформаційних ресурсів (кілька мільйонів сторінок). Тому пошук інформації з
актуального питання треба починати з перегляду каталогів. Якщо
необхідну інформацію не буде знайдено, то продовжувати пошук
треба за допомогою пошукових машин.
Пошук полегшується тим, що каталоги й пошукові машини
розміщені, як правило, в одних пошукових системах. Для звернення до них досить ввести до адресного рядка броузера URL-адресу
відповідного веб-вузла.
Сервери пошуку. Щоб знайти веб-сторінку з потрібною інформацією, звертаються до серверів пошуку. Вони здійснюють пошук
веб-сторінок за певними ключовими словами. Такі сервери регулярно перевіряють світову WWW, нагромаджуючи дані про нові
сторінки, які з’являються у системі.
До таких серверів належать, наприклад, пошукові системи:
світові: Google, Altavista, Yahoo, Lycos, російські: Яндекс, Рамблер,
українські: Bigmir, Ukr.net.
Всі ці пошукові системи розташовуються на серверах з потужними базами даних, які створюються регулярним переглядом
мережі Інтернет у пошуках даних і нових веб-документів.
Тому, коли звертаються до такої системи із запитом на пошук,
ведеться пошук не по всій мережі, а у відповідних базах даних
засобами швидкого пошуку.
Результат пошуку надається у вигляді списку
посилань на веб-документи, які містять
«ключові слова».
Для пошуку інформації в Інтернеті треба виконати такі дії:
• завантажити програму Internet Explorer;
• натиснути кнопку «Поиск» на панелі інструментів;
• у лівій частині вікна з’явиться панель «Поиск»;
• у полі «Знайти веб-сторінку, що містить» ввести ключове
слово і натиснути кнопку «Поиск»;
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• у вікні «Удаленное соединение», що з’явиться, натиснути
кнопку «Подключиться»;
• почнеться пошук веб-документів, які мають на своїх
сторінках відповідь на умови пошуку;
• на панелі «Поиск» з’явиться список вузлів пошукових
систем, де можна знайти відповідь на запит (тут «інформатика+ ученик+ школа»).

Пошук за допомогою інших серверів пошуку
Якщо користувача не влаштовують одержані результати,
завжди можна звернутись до іншого сервера пошуку.
Серед найбільш популярних серверів пошуку є такі:
http://www.google.com
– всесвітня пошукова система
http://www.meta-ukraine.com
– українська пошукова система
«МЕТА»
http://www.altavista.digital.com – потужні багатомовні пошукові
http://www.yahoo.com
сервери Altavista та Yahoo
http://uahoo.gu.net
– українська пошукова система,
подібна до Yahoo
http://www.courses.lucky.net
– поради фахівців щодо користування системою WWW російською мовою
http://www.yandex.ru
– російськомовні пошукові серhttp://www.rambler.ru
вери
http://www.elvisti.kiev.ua
– українська пошукова система з
інформацією українською та
російською мовами
http://www.informatika.ru
– російськомовні бази даних з
освіти
http://www.bizweb.com
– пошук товарів та послуг за
кордоном
http://www.jobs.ru
– пошук роботи на території
Росії
Щоб провести пошук за допомогою обраного сервера,
треба вказати його ім’я в полі «Адрес».
Всесвітня пошукова система Google
«Google» – спотворене написання англійського слова googol,
придуманого Мільтоном Сіроттой, племінником американського
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математика Едварда Кайзера, для позначення числа, яке складалось
з одиниці і ста нулів. Використання цього терміну добре відображає місію компанії: структуровану безкінечну кількість інформації,
яка знаходиться в мережі і зробити її доступною і корисною».
(З історії сервера Google).
Сьогодні слово Google для більшості людей означає не
математичний термін, а великий пошуковий механізм мережі.
Найшвидший і найдієвіший.
Титульна сторінка Google є чудом мінімалізму: її білизну
порушує лише логотип сайту, рядок запиту і кнопка «Пуск»!

Більше того, інтерфейс Google можна налаштувати на свій
смак – наприклад, перекласти його українською мовою. З 2001
року Google вміє «розмовляти» на восьми десятках мов –
включаючи есперанто. Для перекладу інтерфейсу Google досить
один раз вибрати потрібний пункт меню «Языковые настройки» –
в подальшому сторінка буде самостійно вантажитись у «правильному» режимі.
Google працює набагато швидше за своїх колег, а головне –
результати відрізняються високим ступенем релевантності (відповідності результатів пошуку реальному стану справ у мережі). На
відміну від інших пошукових систем, у «першій десятці»
результатів, виданих Google, ви не зустрінете ніякого інформаційного сміття і випадкових сайтів: місце сайту у списку прямо
пов’язано з кількістю посилань на нього з інших серверів
аналогічної тематики.
До того ж, база даних Google значно повніша, ніж у заощадливої Altavista. Наприклад, за еталонним запитом Rutles (це назва
пародійної англійської групи зручна тим, що слово rutles – видумане
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і унікальне. А значить, відсоток посилань на не зв’язані з групою
ресурсів буде мінімальним). Google видав 11 тисяч посилань, а
Altavista – всього 7000. При цьому «домашня сторінка» групи
Google була присутня вже на першому рядку, в той час як весь
«top» Altavista був зайнятий посиланнями на диски групи у Інтернет-магазинах.
Цікавою особливістю Google є наявність другої кнопки поряд
з рядком пошуку. Якщо перша кнопка запускає традиційний
механізм, то друга кнопка зразу ж переадресує користувача на сайт,
який, на думку Google, максимально відповідає його запитам.
Нарешті, третім і головним «козирем» Google став добре продуманий набір сервісів пошуку.
На сьогодні Google пропонує своїм відвідувачам наступне:
Традиційний пошук по сайтах і сторінках Інтернет, занесених у базу даних в автономному режимі за допомогою «павука».
Крім простого пошуку, доступний ще і розширений – в цьому
режимі можна скласти вибірку документів певною мовою, вказати,
скільки результатів буде виведено на сторінці. Нарешті, можна задати пошук в межах одного сайту або сторінки. При роботі із стандартним пошуковим рядком можна користуватись операторами пошуку.

+(AND) – для пошуку сторінок, ВСІ вказані слова:
• (NONE) пошуку сторінок, що містить перше із вказаних
слів, але не містить другого: gotes – bill;
• OR – для пошуку сторінок, що містять або одне, або друге
з розділених цим оператором слів і словосполучень: osho
OR rojneesh;
• для пошуку сторінок із вказаними нерозривними словосполученнями: «rolling stones»;
Пошук за каталогом. Не так давно Google обзавівся власним
каталогом, в який уже внесено кілька сотень тисяч сторінок і сайтів
з усього світу. Система «регіональних налаштувань» діє і тут:
поряд з основним каталогом Google пропонує ще і «локальний». Є
каталог російських та українських ресурсів;
Пошук за групами новин. Ставши володарем знаменитого
архіву розсилань DejaNews, Google радує своїх відвідувачів
можливістю пошуку інформації у групах новин. Дякуючи Google,
можна знайти будь-яке повідомлення, відправлене в одну із сотень
тисяч груп новин за останні п’ять-сім років;
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Пошук зображень. Раніше шукати в мережі картинки за
заданими користувачем ключовими словами міг лише Lycos!
Знайдені картинки можна відсортувати за розміром, вивівши на
екран лише список зображень потрібного формату;
• Google може співпрацювати зі всіма службами сервісу…без заходу на його сторінку. Спеціально для тих, кому
доводиться відправляти запити у Google по кілька разів на
день, створювачі сервера придумали спеціальну пошукову
панель Google Toolbar, яка вбудовується у броузер і постійно маячить у вас перед очима.
Після встановлення Google Toolbar користувач має у броузері
другий адресний рядок, в якому можна набирати текст запиту.
Поряд з панеллю передбачені кнопки швидкого пошуку по всій
мережі і по даному сайту. Нарешті, на панелі є спеціальний індикатор, який дозволяє оцінювати популярність сайту або сторінки,
на якому користувач перебуває у даний момент.
Щоб встановити Google Toolbar, треба зайти на сторінку
http://www.toolbar.google.com, а потім просто дотримуватись
інструкцій щодо установки. Якщо в цьому режимі встановлення
програма з якихось причин не встановлюється – завантажити
Google Toolbar можна звичайним шляхом у вигляді готового
комплекту для встановлення.
Знайти програму можна за адресою:
http://www.toolbar.google.com/data/en/deleon/GoogleToolbarInsta
ller.exe
Щоб зайти на українську пошукову систему <МЕТА>, треба у
адресному рядку програми Internet Explorer набрати:
http://www.meta-ukraine.com
Після натиснення на клавішу Enter завантажиться головна
сторінка пошукової системи.
Українська пошукова система <МЕТА> призначена для
пошуку по українським серверам, а також по серверах з
українською тематикою по всьому світу.
Офіційне відкриття серверу відбулось у листопаді 1998 року. З
моменту свого створення <МЕТА> підтримується командою
харківських розробників.
Пошукова система <МЕТА> працює за технологією, аналогічно реалізованою в одній з ведучих російськомовних пошукових
систем Інтернету – «Апорт». Таким чином, <МЕТА> наслідує всю

потужність і ряд унікальних властивостей «Апорту», таких, як
реконструкція тексту, точне підсвічування ключових слів запиту у
реферативному описанні знайденого ресурсу, підтримка морфології
російської і англійської мов та інше.
<META> являє собою повнотекстову пошукову машину
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словникового типу. Вона підтримує розвинену мову запиту, пошук
по окремих полях документів, обмеження за датою. Передбачені
різні форми видачі результатів, об’єднання копій документу, які
знаходяться на різних серверах, реконструкція тексту та інші
сервісно-пошукові функції. Область пошуку можна додатково
обмежити однією або кількома регіональними підрубриками (Київ,
Харків, Зарубіжжя).
Загальна кількість результатів пошуку показується на початку
сторінки. Відповіді, які найбільше відповідають запиту, показуються зверху списку, із вказівкою кількості пропозицій, які відповідають запиту. Видається:
• посилання на знайдений документ;
• назва сторінки;

• дату створення файлу;
• кодування документу.
У випадку, коли один і той самий документ розміщений на
різних серверах або представлений у різних кодуваннях, буде лише
одна відповідь з кількома посиланнями.
Найважливіша унікальна особливість <МЕТИ> – підтримка
пошуку з урахуванням морфології української мови.
Основне призначення системи – бути надійним і обізнаним
провідником по українських ресурсах Інтернету. В даний час при
розвитку додаткових інформаційно-пошукових служб перш за все
враховується попит на інформацію українських користувачів Інтернет.
З урахуванням нових запитів були введені розділи «Довідка», «Європошук», «Фінанси» і ряд інших інформаційних розділів.
Наприклад, щоб викликати пошуковий сервер AltaVista, треба
у полі «Адрес» завантаженої програми Internet Explorer набрати:
www.altavista.com
Російськомовний сервер пошуку Rambler найбільш популярний в Росії і країнах СНД. До його складу входить пошукова
система, яка містить інформацію про мільйони документів на 15
тисячах вузлах. Система підтримує розвинуту мову запитів і
виводить результати пошуку у зручній для користувача формі.
Для завантаження пошукового сервера Rambler треба в полі
«Адрес» завантаженої програми Internet Explorer набрати:
www.rambler.ru
У верхній частині початкової сторінки сервера Rambler
знаходиться текстове вікно для введення ключових слів, а поруч
знаходиться кнопка «Поиск». Нижче знаходиться список категорій
веб-сторінок згідно з класифікацією Rambler: «АвтоМото»,
«Администрация», «Банки» тощо. У правій частині знаходиться
рубрика новин.
Пошукова система Апорт! – найбільша російськомовна
пошукова система, яка дозволяє використовувати при пошуку
логічні поєднання з операторами + або – із ключових слів
(наприклад, пироги+сиром). Як правило, результати пошуку,
одержані за допомогою системи Апорт!, найбільш досконалі і
повні. Викликається система Апорт! Одним із способів:
• клацнути на перемикачі Апорт! На панелі пошукових
систем програми Internet Explorer;
• набором адреси www.aport.ru ;

• «з мовчазної згоди» після натискання кнопки «Пуск» на
панелі інструментів.
Після її завантаження на екрані з’являється початкова сторінка
наведеного вигляду.
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У верхній частині знаходиться рядок меню, нижче – текстове
поле для ключових слів ще нижче – списки, що розгортаються,
попередніх запитів. На сторінці розташовані показники категорій,
розділи новин, спеціального пошуку та інше.
Для проведення пошуку інформації треба ввести ключові
слова у текстове поле, натиснути кнопку «Поиск» і дочекатися
результатів пошуку в окремому вікні.
Наприклад, якщо в поле пошуку ввести ключові слова «підручник+інформатика», то серед повідомлень буде і таке:

Російсько-україномовна система Bigmir – найбільш потужна
і сучасна пошукова система в Україні, яка дозволяє одержати
великий об’єм цікавої інформації, а також провести пошук
потрібної інформації.
На сторінках Bigmir можна знайти тексти рефератів з різних
питань науки, «скачати» їх у файл для використання у курсових і
дипломних проектах тощо. Для цього треба виконати такі дії:

Пошук людини. За допомогою Internet Explorer можна провести пошук потрібної людини на веб-сторінках, щоб дізнатись
про неї, а також її адресу, номер телефону тощо. Така інформація формується із загальнодоступних джерел, довідників або
самими людьми.
Для такого пошуку треба виконати команду «Пуск»  «Найти»  «Людей», при виконанні якої відкривається список «Поиск
людей». Треба ввести ім’я та адресу, на екрані з’явиться список
людей, які відповідають заданим критеріям пошуку.
Роботу можна знайти в Інтернеті, звернувшись на відповідні сайти. Наприклад, для пошуку роботи в межах України можна
звернутись до сайту www.robota.com.ua. (тут наведено його
фрагмент).

• клацнути на потрібній темі (Історія, Музика, Хімія,
Інформатика тощо), почнеться завантаження сторінки з
назвами рефератів;
• клацнути на потрібній назві реферату, з’явиться діалогове
вікно «Загрузка файла»;
• встановити перемикач «Сохранить этот файл на диске»,
натиснути кнопку «ОК»;
• у вікні «Сохранить» вибрати папку і
набрати «Имя файла»,
натиснути кнопку «Сохранить» («за мовчазної згоди» файл
запишеться під своїм
іменем у тимчасову
папку ТМР);
• розархівувати файл для обробки текстовим редактором.

Якщо знайшли потрібну вакансію, треба скласти резюме.
Резюме – це короткий опис професійних якостей, які демонструють потенціал особистості і здатність зайняти дану конкретну
посаду. В резюме треба включити: прізвище, ім’я, по батькові,
професію, освіту (назва навчального закладу, одержана професія,
дата закінчення), досвід роботи (посада, організація, її місцезнаходження, час роботи), професійні навички (конкретні факти
– швидкість друку 150 символів/хвилину, володіння Word тощо),
бажану заробітну платню, графік роботи, регіон, особисті дані

43

44

(дата народження, сімейний стан, інше можна не вказувати),
координати (номер телефону, номер пейджера, електронну адресу,
домашню адресу вказувати не потрібно). Часто на сайті є вікно для
внесення тексту резюме.

3.2. Практична робота №2 «Пошук інформації
в Інтернеті»
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2, у папці «INTERNET» вибери тест
РОЗДІЛ-2 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Заверши
роботу з програмою TEST-W2.

Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-3-1):
1. За допомогою яких засобів ведеться пошук інформації в Інтернеті?
2. Які вимоги до критеріїв пошуку? Що таке сервер пошуку?
3. Як проводити пошук за допомогою панелі «Поиск»?
4. Які сервери пошуку найбільш популярні?
5. Які можливості надає пошукова система Google?
6. Які можливості української пошукової системи <META>?
7. Які можливості надає сервер пошуку Rambler?
8. Які можливості надає сервер пошуку Aport?
9. Які можливості надає сервер пошуку Bigmir?
10. Як провести пошук людини в Інтернеті?
11. Як знайти роботу в Інтернеті?
12. Що таке резюме? Які відомості воно повинно мати?

1)

2)
3)

Вправа «Пошук інформації в мережі Інтернеті»

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Завантаж
програму Internet Explorer.
Натисни на панелі інструментів кнопку Пошук. На панелі
Пошук у рядок введення введи з клавіатури слова Пам’ятки Чернігова і натисни кнопку Шукати.
На панелі Пошук вибери посилання Чернігів стародавній
вітає Вас. Завантаж даний сайт в окремому вікні. Визнач
URL-адресу ресурсу за допомогою адресного рядка та
запиши її у зошит.
Перейди на даному сайті по посиланню Чернігівський
дитинець (вал). Ознайомся із змістом сторінки. Закрий
вікно сайту.
На панелі Пошук обери посилання Чернігів – сайт міста.
Відкрий цей сайт у новому вікні. Ознайомся з відомостями
відображеними на екрані.
Повідом вчителя про результати роботи. Закрий даний
сайт. Закрий програму Internet Explorer. Закрий всі програми. Заверши роботу на комп’ютері.
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4)

5)

6)

Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Завантаж
програму Internet Explorer. За допомогою панелі «Поиск»
проведи пошук вказаної інформації (наприклад: «інформатика+учень+школа»).
На сервері Rambler проведи повторний пошук за
попередніми ключовими словами.
На сервері Bigmir проведи повторний пошук за попередніми ключовими словами. Порівняй результати пошуку. На
сервері Yahoo проведи пошук розкладу внутрішніх авіарейсів України з аеропорту Бориспіль (або інший).
На іншому сервері проведи повторний пошук розкладу
внутрішніх авіарейсів з аеропорту Бориспіль. Порівняй
результати пошуку.
На сервері Bigmir проведи пошук реферату на заданий
розділ (література, математика, музика тощо). Вибери
реферат на потрібну тему, скопіюй його у власну папку.
Закрий програму Internet Explorer. Відкрий власну папку,
відкрий файл реферату для перегляду. Закрий всі програми
і папки. Заверши роботу на комп’ютері.
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4. Електронна пошта
4.1. Програма Outlook Express
Мандрувати по «Всесвітній павутині» – одне з найпривабливіших занять у світі. Користувачі цінують Інтернет за його феноменальну можливість за лічені хвилини доставляти листи адресату,
який знаходиться в сусідньому будинку, а іноді й у протилежній
півкулі – для електронної пошти це немає великого значення: час
доставки все одно не перевищує кількох хвилин.
Ні телеграф, ні звичайну пошту не можна порівняти з електронною, і її послуги значно дешеві. Лише міжміський/міжнародний
телефон може бути оперативнішим, та й голосове спілкування
звичніше і «тепліше», ніж обмін письмовими повідомленнями.
Але в електронний лист можна вкласти терміновий документ
(наприклад, текст договору), зображення (фотографію улюбленого
собаки або антикварного годинника, що ви вирішили продати) і
навіть звуковий лист («уа-уа» молодшого братика). Що до емоцій,
які важко перекласти у електронну форму, то і тут завзяті користувачі Інтернету знайшли вихід. Для надання листам (точніше,
окремим реченням) емоційного забарвлення вони використовують
смайлики (від англ. smile – посмішка).
Огляд програм для роботи з електронною поштою
Поштових програм на даний момент написано дуже багато.
Серед них і безкоштовні, і умовно-безкоштовні, і ліцензійні – на
будь-який смак. Всі вони загалом виконують одні і ті ж функції,
але одні входять до складу броузерів, інші – в додатки, ще інші
можна і зовсім не встановлювати на комп’ютер, а користуватись
ними через мережу.
Найбільш популярні зараз такі поштові програми:
• Outlook Express, яка поставляється разом з уже відомою
програмою Internet Explorer. Компанія Microsoft не лише
безкоштовно розповсюджує свій достатньо досконалий
продукт, але і надає послуги веб-пошти (цей сервіс одержав
назву Hotmail).
• Microsoft Outlook, яка поставляється разом з пакетом
Microsoft Office – ще одна програма, розроблена відомою
всім компанією.
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• Netscape Messenger або Netscape Mail, яка входить до
складу пакету Netscape Communicator або Netscape 6.0.
• Eudora – також популярна програма; її можна безкоштовно
завантажити з вузла www.eudora.com
• Pegasus – досконала поштова програма, її можна безкоштовно завантажити з веб-вузла www.pmail.com
• The Bat! – платна (реєстрація коштує близько $15) англомовна програма яка завоювала популярність завдяки ряду
вдосконалень. Вона легко русифікується і може бути завантажена з вузла www.ritlams.com ; перші 30 днів програмою
можна користуватись безкоштовно.
Програма Outlook Express.
Для роботі з програмою Outlook Express необхідно:
Створити обліковий запис електронної пошти. Одразу після
завантаження Outlook Express буде запущений Майстер підключення до Інтернету, що дозволить швидко налагодити всі
необхідні параметри. Перед роботою з електронною поштою
користувачу повинні бути відомі назва поштової скриньки, пароль,
назва поштового сервера. Ці дані слід з’ясувати у провайдера.
Адресовані вам електронні повідомлення приходять на
постійно діючий поштовий сервер, де зберігаються поштові
скриньки користувачів.
Для одержання повідомлення треба встановити зв’язок з
сервером і одержати свою пошту. При виконанні процедури одержання поштові повідомлення переписуються з сервера на комп’ютер користувача, і з ними можна ознайомитись.
Для відправлення попередньо написаного повідомлення на
вказану адресу треба встановити зв’язок з сервером, під час якого
повідомлення перепишеться з комп’ютера користувача на сервер.
Далі повідомлення відправиться по мережі, поки не прийде на
сервер одержувача.
Програма Outlook Express 6.0 має таке призначення:
• приймання і читання повідомлень;
• розподіл ділової, приватної рекламної пошти по різних
папках;
• ведення і використання адресної книги;
• обмін шифрованими повідомленнями;
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• робота з групою новин;
• автономний режим при створенні або читанні повідомлень;
• зберігання поштових повідомлень;
• налагодження роботи згідно з потребами користувача.
Завантажити Outlook Express можна одним із способів, що
надає операційна система Windows:
• командою «Пуск»  «Программы»  «Outlook Express»;
• кнопкою «Outlook Express» швидкого запуску панелі задач;
• двічі клацнувши на ярлику «Outlook Express», що знаходиться на робочому столі Windows;
• у вікні броузера Internet Explorer слід вибрати інструмент
«Почта», а потім у меню, що відкрилось – команду «Чтение почты».
У результаті відкриється вікно програми Outlook Express.

Щоб вимкнути цей режим і увімкнути процес «Удалённое
соединение» за окремою командою, треба виконати команду
«Сервис»  «Параметры». У вікні, що з’явиться, відкрити
вкладку «Общие», де зняти прапорець «Доставлять почту в
начале работы»

Зразу після завантаження Outlook Express може автоматично
розпочатися процес «Удалённое соединение» з поштовим сервером.
Тут і далі розглядатиметься використання
комутованого (модемного) підключення.

Безкоштовні сервери електронної пошти
Часто користувачі заводять собі кілька поштових скриньок
для різних категорій повідомлень. Одна для роботи, інша – для
особистого листування, третя – для членів сім’ї. І тут послуги
постачальників безкоштовних адрес будуть дуже доречними.
Безкоштовні поштові скриньки часто використовуються для
дотримання анонімності.
Дуже зручно. Треба лише вибрати потрібний тип безкоштовної поштової скриньки з тих, що в достатній кількості пропонують.
Серед них такі:
Chat.ru
Inbox.ru
Newmail.ru
E-mail.ru
Mail.ru
Rambler.ru
Iname.ru
Narod.ru
Yandex.ru
Відрізняються ці сервери один від іншого швидкістю і стабільністю роботи, об’ємом дискового простору, що виділяється для
поштової скриньки, а також видом доступу до неї.
Послуги безкоштовної електронної пошти надаються
користувачам, які мають ОПЛАЧЕНИЙ доступ до
мережі Інтернет і встановлене програмне
забезпечення для роботи на веб-сторінках.
Вид доступу до поштової скриньки
Повноцінні поштові скриньки не відрізняються від скриньок, встановлених у провайдера. Відправлення і одержання
повідомлень виконується за допомогою поштової програми
(наприклад, Outlook Express).
Поштові скриньки з доступом по WWW – фактично це вебсторінка, на якій будуть публікуватися ваші повідомлення. З цієї
сторінки можна відправляти відповіді, які будуть надсилатися на
поштову скриньку адресата. Нагадує систему «гостьових книг» або
«форумів», тільки доступ на цю сторінку можна одержати за
іменем власника (login) і паролем.
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За всі ці «безкоштовні» зручності доводиться
платити тим, що будете змушені читати рекламні
повідомлення, які будуть постійно з’являтись у вашій
скриньці.

Реєстрація поштової скриньки
Для реєстрації поштової скриньки треба:
• встановити зв’язок з
вибраним поштовим сервером,
наприклад, mail.ru;
• на головній сторінці
сервера у наведеному вікні
виконати команду «Регистрация в почте»;
• на наступній сторінці
виконати команду «Начать
регистрацию».
Далі слідувати запропонованій інструкції.
Поводження зареєстрованого користувача
Поштовий сервер залишає за собою право припинити обслуговування адрес, з яких користувач не відправляв поштових
повідомлень протягом 3 місяців. При цьому інформація, що
міститься в поштовій скриньці, знищується, а електронна адреса
користувача анулюється.
Поштовий сервер забезпечує відправлення і одержання
повідомлень з приєднанням до аркуша до 10 файлів загальним
об’ємом до 10 Мб.
Користувач відповідає за всі матеріали, що завантажує,
посилає, одержує чи передає за допомогою поштового сервера,
який не контролює ці матеріали, і не гарантує точність та повноту
цих матеріалів.
Користувач не повинен використовувати сервер для завантаження, відправлення чи передачі матеріалів:
• що є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують
авторські права, що пропагують ненависть і/чи дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, соціальними ознаками;
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• що містять віруси чи інші комп’ютерні коди, призначені
для порушення, знищення або обмеження функціональності
будь-якого комп’ютерного чи телекомунікаційного устаткування або програми, для здійснення несанкціонованого
доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їхньої генерації, паролі та
інші засоби, а також розміщення посилань на вищевказану
інформацію;
• передачі електронних листів рекламного, комерційного чи
агітаційного характеру;
• відправлення, передачі електронних листів, що містять
грубі й образливі вислови і пропозиції.

Перевірка пошти
Де б ви не знаходились, у
себе вдома чи десь у Каліфорнії,
ви можете перевірити вміст своєї
поштової скриньки. Для цього
треба:
• за допомогою броузера
перейти на сторінку www.mail.ru,
з’явиться відповідне вікно (на
малюнку його фрагмент);
• в полі «Имя» ввести своє
ім’я користувача (логін),
в полі «Пароль» – пароль, який був вказаний при реєстрації;
• якщо ім’я користувача (логін) та пароль були введені
правильно, з’явиться вікно вашої поштової скриньки
такого вигляду:
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• з’явиться вікно введення тексту повідомлення:
• заповнити поля адресату «Кому», тему повідомлення
«Тема» та сам текст повідомлення;
• натиснути кнопку «Отправить».

• у папці «Входящие» знаходяться всі отримані вами повідомлення. Для їхнього перегляду клацніть на назві цієї папки
– з’явиться вікно переліку отриманих повідомлень (не прочитані повідомлення будуть виділені жирним шрифтом);
• для перегляду вмісту потрібного повідомлення треба клацнути на адресі в переліку повідомлень (лист від вчителя
з м. Львова), з’явиться аналогічне повідомлення.

Етикет електронної переписки. В Інтернеті існує неформальний кодекс поведінки користувачів, який регулює спілкування
користувачів між собою, так званий мережний етикет.
Згідно мережного етикету під час електронного листування
необхідно дотримуватись таких правил:
• завжди слід чітко формулювати тему повідомлення. Не
залишати поле Тема порожнім;
• у листі висловлювати свою думку дуже коректно, не критикувати та не повчати співрозмовника.

Для створення нового повідомлення треба:
• зайти у свою поштову скриньку;
• натиснути кнопку «Написать письмо»;
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Не прийнято погано відгукуватись і про третю особу
– це не етично!
• завжди перевіряти правопис електронного повідомлення –
грамотно написані листи справлятимуть добре враження,
тоді як листи з помилками сприйматимуться, як прояв неповаги та недбалості;
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• лист завжди доцільно закінчувати стислим підписом
користувача, в якому, крім прізвища та імені, можна зазначити телефон та адресу електронної пошти;
• не рекомендується відправляти занадто великі за обсягом листи (понад 50 Кбайт). Додаткові матеріали доречно приєднувати до листа у стиснутому вигляді (у вигляді
архівного файлу);
• слід вчасно відповідати на кожне особисте повідомлення.
Якщо ви зайняті і не можете дати розгорнуту відповідь,
необхідно написати кілька слів з підтвердженням факту
одержання листа та обіцянкою дати більш повну відповідь
при першій можливості;
• у відповіді на повідомлення можна залишати його фрагменти – тобто цитувати найбільш суттєві частини листа, що
надійшов, достатні для того, аби нагадати, про що йдеться.
Спілкуючись в Інтернеті, ви не бачите свого співрозмовника, тому не можете знати, які емоції він вкладає в те або інше повідомлення. Вирішити цю проблему покликані так звані смайлики
(від англ. a smile – посмішка ).
Смайлики
Значення
:-)
Посмішка; не сприймайте мене занадто серйозно
B-)
Те ж саме, але з окулярами на очах
8-)
Для позначення широко відкритих очей
:-(
Сумна або сердита особа
;-)
Щаслива особа, що підморгує
:-Р
З висунутим язиком
;-D
Занадто широко відкритий рот (від сміху)
:-о
О, ні! (подив)
(:-*
Поцілунок
:-(
Позначення глибокого суму
…-…
Телеграфне позначення SOS
(-_-)
Таємна посмішка
@>- – - >- – - Троянда
Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-4-1):
1. Які програми для роботи з електронною поштою ви знаєте?
2. Яке призначення має програма Outlook Express?
3. Як завантажити програму Outlook Express?
4. Як створити обліковий запис у програмі Outlook Express?
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5. Які безкоштовні сервери електронної пошти ви знаєте?
6. Як зареєструвати поштову скриньку на безкоштовному сервері?
7. Назвати правила поводження зареєстрованого користувача?
8. Як перевірити електронну пошту?
9. Як створити нове повідомлення?
10. Що таке етикет електронного листування?
11. Яких правил слід дотримуватись під час електронного листування?
12. Що таке смайлик? Для чого він призначений?

Практична робота №3 «Робота з Outlook Express»

1)

2)
3)
4)

5)

6)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Завантаж
програму Outlook Express.
Використовуючи довідкову систему Outlook Express, ознайомся з програмою.
Проведи налагодження інтерфейсу, основних параметрів.
За допомогою вказівки Сервіс  Облікові записи (Учётные
записи) створи обліковий запис (відкрий вкладку Пошта,
клацни на кнопці Додати (Добавить)  Пошта і далі
слідувати інструкціям Майстра підключення до Інтернет, довідайся у вчителя адреси серверів POP3 та SMTP
натисни на кнопку Далі (Далее) і слідуй його інструкціям.
Заповни адресну книгу. На панелі Контакти клацни на
однойменній кнопці Створити контакт, що розкривається. У вікні Властивості (Свойства) у вкладці Ім’я введи
у відповідне поле своє прізвище, а в поле Адреса електронної пошти – електронну адресу свого комп’ютера (ту,
яку було зазначено при створенні облікового запису).
Повтори два вищезазначені пункти ще три рази, записавши в адресну книгу електронні адреси своїх сусідів зліва і
справа та електронну адресу вчителя.
Створи і відправ електронне повідомлення самому собі.
Двічі клацни на своєму прізвищі у списку, що міститься на
панелі Контакти. У вікні Створити повідомлення (Создать сообщение) в поле Тема введи текст Перевірка
пошти, а в область повідомлення – Лист самому собі.
Клацни на кнопці Відправити (Отправить). Перевір, чи
з’явилося повідомлення в папці Відправлені.
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Клацни на кнопці Доставити пошту. Перевір, чи з’явилося
повідомлення в папці Вхідні (Входящие).
8) Створи і відправити повідомлення сусіду зліва і копію
вчителю такого змісту: «Шановний друже! Я тепер вмію
відправляти електронні листи».
9) Отримай повідомлення від сусіда ліворуч та вчителя.
10) Надішли повідомлення з приєднаним файлом сусіду справа.
Двічі клацни на імені одержувача в панелі Контакти.
У вікні Створити повідомлення (Создать сообщение) введи
тему і текст повідомлення (на власний розсуд). Виконай
команду Вставка  Вкладання файлу. У вікні Вставка,
що з’явилося, вибери ім’я файлу, що містить або малюнок, або текст документа, створеного у Word, і клацни
на кнопці Вкласти (Вложить). На панелі інструментів
клацни на кнопці Відправити (Отправить).
11) Отримай повідомлення від сусіда справа і якщо в цьому
повідомленні є прикріплений файл, відкрий його. Збережи
приєднаний файл у своїй власній папці.
12) Повідом вчителю про результати виконаної роботи,
напиши звіт. Заверши роботу на комп’ютері..
7)

3)

4)

5)

6)

У поле Тема й області повідомлення введи назву теми і
відповідний текст, наприклад, 3 запитання на тему «Використання електронної пошти». Клацни на кнопці Відправити. Перевір, чи з’явилося повідомлення в папці Відправлені. Клацни на кнопці Доставити пошту. Клацни на
папці Вхідні, яка знаходиться на панелі Папки.
Переглянь повідомлення в панелі повідомлень, клацаючи на
їх заголовках в однойменній панелі. Якщо повідомлення містить приєднаний файл, то клацни на кнопці у вигляді
скріпки, що розташована праворуч над панеллю повідомлень.
Дай відповідь на повідомлення. На панелі Папки клацни на
папці Вхідні. Виділи заголовок отриманого повідомлення
і клацни на кнопці Відповісти відправнику (Ответить отправителю). У полі повідомлень введи текст відповіді. На
панелі інструментів клацни на кнопці Відправити.
На будь-якому безкоштовному сервері (наприклад, mail.ru)
створи свою власну поштову скриньку, напиши коротенького листа своєму товаришу та дай відповідь на його
повідомлення. Повідом вчителю про результати роботи,
склади звіт. Заверши роботу на комп’ютері.

4.2. Практична робота №4 «Електронне
листування»
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2, у папці «INTERNET» вибери тест
РОЗДІЛ-3 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Заверши
роботу з програмою TEST-W2.
1)

2)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Завантаж
програму Outlook Express.
У вікні Створити повідомлення (Создать сообщение)
клацни на назві Копія і у вікні Вибрати одержувачів (Выбрать получателей), що з’явилося, у списку імен вибери ім’я
вчителя і клацни на кнопці Копія.
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5. Інтерактивне спілкування
5.1. Обмін миттєвими повідомленнями
Обмін миттєвими повідомленнями
За допомогою електронної пошти та груп новин відбувається
спілкування між людьми в так званому асинхронному режимі. У
цьому режимі один користувач посилає повідомлення іншому чи
групі людей. Одержувачі обмірковують відповідь і потім відправляють її безпосередньо автору або до групи новин. Між цими двома
подіями може пройти від кількох годин до кількох діб.
В Інтернеті існують служби, що дозволяють вести спілкування
в синхронному режимі, який ще називається режимом реального
часу. У ньому час між відправленням запиту і одержанням відповіді не перевищує кількох секунд. Таке спілкування, так само як
інші служби в Інтернеті, побудоване на архітектурі клієнт-сервер. У
залежності від програм воно може виконуватися шляхом передавання голосу, відеозображенням чи тексту.
Для участі в голосовій конференції (аудіоконференції) треба,
щоб до комп’ютера були підключені мікрофон і динаміки, а для
проведення відеоконференції – ще і відеокамера.
Найдешевшими, а тому найпоширенішими, в наш час є
текстові конференції або чати. У них кожний учасник вибирає
собі псевдонім (nickname), під яким він бере участь у спілкуванні.
Спілкування відбувається в групі, яка поєднує співрозмовників за
певним напрямком. Така група в інтерактивному спілкуванні називається каналом. В Інтернеті нараховується більше 10 000 каналів.
Кожний користувач може створити свій канал, ввівши нову назву.
У цьому каналі він може бути ведучим (оператором), тобто мати
можливість заборонити користувачу з певною адресою підключення до каналу, видалити його з каналу чи ігнорувати його повідомлення (не відображати їх). Такі санкції часто застосовують до
користувачів, які грубо порушують правила поведінки в Інтернеті.
Під час інтерактивного спілкування слід дотримуватись
таких правил:
• бути ввічливим, не писати того, чого б не хотіли почути;
• писати коротко;
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• не використовувати великі літери (наприклад: «ДОПОМОЖІТЬ МЕНІ ЗНАЙТИ РЕФЕРАТ!!! ТЕРМІНОВО!!!»), які
вважаються «криком»;
• не повідомляти про себе те, що не повинно бути відомо
усьому світу (номер телефону, домашню адресу, справжнє
прізвище та ім’я, паролі тощо);
• не погоджуватися на особисті зустрічі (деякі злочинці
пропонують дітям подарунки в обмін на інформацію).
Програма ICQ: установлення, отримання ICQ-номера, пошук
співрозмовників, відправлення повідомлень і файлів тощо.

Абревіатура ICQ англійською мовою вимовляється так само,
як і фраза I Seek You – Я тебе шукаю (Ай-сі-кю, «аська»). Якщо у
вас і ваших друзів встановлена ця програма, то, як тільки ви
починаєте працювати в Інтернеті, ICQ негайно розсилає повідомлення про це всім тим, в чий список контактів занесений ваш UID
(унікальний ідентифікаційний номер, присвоєний програмою при
реєстрації, його іноді просто називають ICQ-номер. Наприклад,
365 762 589). На екрані мигтить піктограма, яка вказує, що
користувач з’явився у мережі. Ви, у свою чергу, бачите у вікні
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автоматично активованої програми список тих ваших друзів, які
зараз працюють в Інтернеті. Кожному з них за допомогою програми ICQ ви можете надіслати повідомлення, схоже на електронний лист (зробити це дуже просто).
Більше того, ваш адресат за лічені секунди прочитає лист на
екрані комп’ютера (для цього йому не потрібно запускати
поштову програму, чекати, поки вона завантажить повідомлення
з сервера) і зможе у другій частині вікна, що автоматично відкрилось, ввести свою відповідь. Через кілька секунд ви прочитаєте
нову відповідь, відреагуєте на неї – тобто відбудеться письмовий
діалог. Почати його можете не лише ви, а кожен із тих, у чий
контактний список ви занесені і хто в цей час працює в Інтернеті.
Програма розповсюджується безкоштовно. Об’єм її дистрибутиву близько 6 Мб, так що її можна одержати через Інтернет.
Програма поставляється у вигляді єдиного виконуваного файлу.
Скачати її можна, зайшовши на пошуковий сервер
www.rambler.ru, зареєструватись на ньому і отримати ICQ-номер.
Якщо все зробили правильно, то отримаєте таке повідомлення:

Тепер можна приступити до завантаження програми, клацнувши на посиланні «Скачайте».

Після завантаження програми інсталюйте її, для чого виконуйте інструкції, які наведені на сервері.
Після завантаження програми ви зможете спілкуватися.
Спочатку у поле «Номер ICQ/E-mail:» введіть одержаний
ICQ-номер, а в поле «Пароль» введіть пароль, який ви вводили при
реєстрації поштової скриньки на Rambler.
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Тепер можете додавати контакти своїх
друзів. Для цього вони повинні повідомити
вам свої ICQ-номери або ви надішліть їм
свій ICQ-номер.
За допомогою ICQ можна:
• надіслати повідомлення;
• відіслати посилання на деякий ресурс в
Інтернеті;
• відіслати файл;
• отримати повідомлення;
• отримати посилання на деякий ресурс
в Інтернеті;
• отримати файл;
• запросити когось із співрозмовників до
бесіди в чаті;
• знайти друзів у базі даних;
• познайомитися з користувачами ICQ;
• отримати інформацію про конкретну
людину;
• організувати зручні для вас списки контактів тощо.
Програма Windows Messenger: ведення списку контактів,
надсилання текстових, графічних та інших повідомлень,
використання інтерактивної дошки та інтеграція з засобом
«Віддалений помічник»
Щоб запустити програму Windows Messenger, двічі клацніть на її значку або клацніть один раз правою кнопкою миші і
в контекстному меню виберіть команду «Открыть» або клацніть на кнопці «Пуск» і виберіть команду «Программы» 
«Windows Messenger».
Після запуску на екрані з’явиться вікно, в якому буде запропоновано виконати вхід у систему. Клацніть на відповідному
посиланні. Відкриється вікно Майстра паспорта .NET.
Щоб продовжити реєстрацію, клацніть на кнопці «Далее».
Почнеться завантаження інформації з Інтернету.
Після проходження процедури реєстрації відкриється вікно
програми Windows Messenger зі словами «Выполняется вход…», а
після його закінчення – головне вікно програми.
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В його центрі з часом буде
знаходитись список ваших контактів,
створених у мережі .NET. На жаль
поки що він порожній. Зв’язуватись з
користувачами, які працюють в інших
мережах обміну миттєвими повідомленнями, програма Windows Messenger
поки що (?) не дозволяє, так що під
заголовком «Не в сети» ви побачите
фразу «Все контакты находятся в
сети».
Через деякий час на адресу електронної пошти, який використовували
при реєстрації у службі Windows
Messenger, прийде повідомлення від компанії Microsoft з подякою і
інструкціями на випадок виникнення якихось труднощів при роботі
з цією програмою. Не знищуйте його, а скопіюйте або роздрукуйте
– можливо, ця інформація стане вам у нагоді.

Можливості програми Windows Messenger
Панель інструментів програми розміщена у нижній частині
головного вікна. Поряд з піктограмою кожного інструмента чітко
вказується, що дозволяє виконувати цей інструмент.
Зокрема, ви можете виконати наступні дії:
• додати контакт;
• відправити миттєве повідомлення;
• відправити файл або фото;
• подзвонити;
• перейти в кімнату розмов.
Деякі з них (наприклад, відвідування кімнат розмов) можна
реалізувати лише після завантаження додаткових можливостей.
Після обрання інструменту «Дополнительно» відкриється
допоміжне меню, яке вказує, що можливості програми Windows
Messenger набагато ширші, ніж миттєвий обмін повідомленнями.
Вона дозволяє своїм користувачам (як і програма ICQ) розмовляти
по телефону, проводити відеобесіди, відправляти пошту, обмінюватись додатками, разом з віддаленим користувачем створювати
один малюнок і навіть дозволяти більш досвідченому колезі
виконувати деякі дії на вашому комп’ютері.

Щоб почати спілкування з яким-небудь користувачем в
реальному режимі часу, його ім’я треба додати до списку контактів.
Цей користувач повинен також, як і ви, отримати паспорт служби
.NET. Він може це зробити при реєстрації у програмі ger, а при
одержанні безкоштовної поштової скриньки на веб-вузлі служби
Hotmail або у домені msn.com. Якщо ви намагатиметесь включити
до списку контактів користувача, який не звертається до послуг
названих служб, Windows Messenger може (з вашого дозволу)
надіслати йому запрошення приєднатись до спільноти людей, які
надають перевагу Інтернет-програмам компанії Microsoft. В будьякому випадку вам треба буде знати адресу електронної пошти
людини, з якою ви хочете встановити контакт.
Дізнавшись адресу, виконайте наступне:
• на панелі інструментів (у групі опцій «Требуется…»)
клацніть на елементі «Добавить контакт». Відкриється
діалогове вікно «Добавление контакта». Установіть перемикач «Адрес электронной почты или учётное имя» і клацніть на кнопці «Далее». У діалоговому вікні, що з’явилося,
введіть адресу електронної пошти вашого майбутнього
співбесідника і клацніть на кнопці «Далее»;
• у наступному діалоговому вікні вам або повідомлять, що
необхідна вам людина успішно занесена до списку ваших
контактів, або не занесена, оскільки у неї немає цифрового
паспорта .NET. В останньому випадку вам запропонують
відправити їй повідомлення з пропозицією створити обліковий запис у службі Windows Messenger та інструкцією щодо
установки цієї програми. Якщо ви згодні з цією пропозицією,
клацніть на кнопці «Далее», якщо ні – на кнопці «Отмена»;
• ви можете додати до списку ваших контактів інших
користувачів, повторивши дії, описані у пп.1-3. Після
того як всі потрібні люди будуть включені до списку,
клацніть на кнопці «Готово».
Якщо вам невідома адреса електронної пошти людини,
спілкуватись з якою ви хотіли б у режимі реального часу, на
другому кроці встановіть перемикач у положення «Поиск
контакта». Відкриється діалогове вікно, за допомогою якого
можна буде виконати пошук потрібної людини у каталозі
користувачів служби Hotmail.
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Щоб вилучити запис про якогось користувача з вашого списку
контактів, виділіть її і виконайте команду «Файл»  «Удалить
контакт» або просто натисніть на клавішу Del на клавіатурі.

Обмін миттєвими повідомленнями
Якщо ви хочете почати з ким-небудь спілкуватись, відкрийте
список контактів і двічі клацніть на імені користувача, з яким
хочете вести діалог. Відкриється діалогове вікно «Беседа с
пользователем».
Послати миттєве повідомлення можна лише користувачу, ім’я
якого відображається у розділі «Доступные собеседники». Текст повідомлення слід вводити у нижній частині діалогового вікна, по закінченні введення треба клацнути на кнопці «Отправить». На екрані його
комп’ютера повідомлення з’явиться вже через кілька секунд.
Якщо ви хочете відправити повідомлення людині, що не
включена до списку контактів, виберіть опцію «Отправить
мгновенное сообщение», а потім у вікні, що відкриється, виберіть
вкладку «Прочие». Введіть повну адресу електронної пошти цієї
людини у відповідному полі, а потім клацніть на кнопці «ОК».
Для того, щоб до вашого діалогу приєднались інші учасники,
виберіть опцію «Предложить кому-либо принять участие в беседе»,
вкажіть у меню, яке з’явилося, команду «Присоединиться к разговору», а потім у списку, який розкрився, – потрібний контакт.
Можна також виконати інші дії, вибираючи відповідні опції, –
відправити файл або фото, подзвонити, намалювати разом з віддаленим користувачем що-небудь на дошці тощо.
Якщо хтось побажає вступити з вами у письмовий діалог, на
панелі задач з’явиться мигаюча піктограма, а комп’ютер відтворить
приємну мелодію. Після клацання на піктограмі відкриється вікно
«Беседа с пользователем». В його нижній частині ви можете ввести
відповідь, а потім клацнути на кнопці «Отправить» або натиснути
на клавішу Enter на клавіатурі. Прочитавши відповідь, ви можете
ввести наступну репліку і т.д. Щоб завершити діалог, ввічливо
попрощайтесь із співбесідником і закрийте вікно «Беседа с пользователем» або виконайте команду «Файл»  «Закрыть».
Може статись так: хтось, як тільки ви з’явились у Інтернеті,
починає бомбардувати вас повідомленнями, відповідати на які у
вас немає ні часу, ні бажання. Щоб вони не надокучали, клацніть у
вікні розмови з ним на кнопці «Запретить».

Служба IRC. Спілкування в чатах
Служба IRC (Internet Realy Chat – почергова розмова в Інтернетs) забезпечує спілкування групи користувачів у рамках обраного каналу. Усі повідомлення, відправлені до каналу, відразу ж у
ньому відображаються.
З технічної точки зору служба IRC є множиною глобальних і
локальних мереж, підключених до Інтернету.
Серед глобальних мереж найбільшими є:
• Eenet. У ній постійно працює приблизно 40 000 користувачів. Вона не має офіційного веб-вузла.
• UnderNet. У ній постійно працює понад 25 000 користувачів. Її офіційна адреса в Інтернеті http://www.undernet.org .
• DALnet. У ній постійно працює понад 20 000 користувачів.
Її офіційна адреса в Інтернеті http://www.dal.net .
У цих мережах спілкування ведеться в основному англійською
мовою. У Росії існує своя мережа користувачів IRC – RusNet,
інформацію про канали якої можна отримати за адресою
http://www.irc.portal.ru .
Докладну інформацію про те, що являє собою служба IRC і як
вона працює, можна знайти за адресою http://www.irchelp.org/ .
Для ведення розмов у службі IRC користувач повинен мати
програму-клієнт. Такою, найвідомішою у світі програмою, є mIRC.
Її можна завантажити за адресою http://www.mirc.com.uk .
При встановленні програми mIRC треба заповнити на вкладці
IRC Servers такі поля: Full Name (реальне ім’я задавати не
обов’язково), E-Mail Address (адреса електронної пошти) та
Nickname (псевдонім), а також вибрати мережу і сервери IRC. Інші
поля заповнювати не обов’язково.
Запустивши на виконання програму mIRC, треба обрати канал
і вести в ньому розмову. Вона здійснюється шляхом зчитування та
введення текстових повідомлень.
Більш веселе спілкування може здійснюватися з використанням програми Microsoft Chat. У ній, крім текстового, є графічний
режим. В останньому кожний користувач може вибрати собі
графічний образ (персонаж), і всі його репліки будуть виводитися
поруч з цим персонажем. Персонаж вибирається користувачем за
допомогою команди Виды – Комиксы.
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Програму Microsoft Chat можна завантажити за адресою
http://wwwmicrosoft.com/ie/download .
Для оперативного обміну повідомленнями використовуються
такі програми – Windows Messenger, AOL Instant Messenger (дуже
популярна в США), Yahoo Messenger, Odigo та інші.

1)

2)

Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-5-1):
1. За допомогою яких програм здійснюється інтерактивне спілкування?
2. Що означає абревіатура ICQ?
3. Чим відрізняється програма ICQ від електронної пошти?
4. Як розповсюджується програма ICQ?
5. Як отримати цю програму?
6. Як отримати ICQ-номер?
7. Які можливості програми ICQ?
8. Як запустити програму Windows Messenger?
9. Назвати можливості програми Windows Messenger.
10. Як додати користувача до списку контактів?
11. Як здійснюється обмін миттєвими повідомленнями?
12. Що таке чат? Як відбувається спілкування в чаті?

Вправа «Робота з програмою Windows Messenger»

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Запусти програму Windows Messenger одним з описаних вище способів.
Виконай процедуру реєстрації.
Додай співрозмовників (своїх товаришів по класу) до списку
контактів.
Обміняйся зі своїми контактерами із списку короткими
повідомленнями.
З одним із своїх співрозмовників перейди у кімнату розмов і
поспілкуйся з ним окремо.
Про результати роботи повідом вчителю, закрий програму. Закрий всі вікна. Заверши роботу на комп’ютері..

3)
4)

5)

6)

Завантаж програму ICQ. Зареєструйся у програмі ICQ і
отримай свій номер. Вийди із програми ICQ і зайди ще раз,
але вже під своїм номером.
Зміни статус перебування в ICQ на Недоступний. Для
статусу Недоступний створи повідомлення для відповідей
«Я тимчасово відсутній, відповім пізніше!». Відкрий список
контактів і перейменуй групу General на Друзі.
У контактному листі створи нову групу – Однокласники.
Додай до групи Друзі номери двох товаришів.
Зміни свій статус перебування в ICQ на В сети. Відправ
повідомлення електронною поштою товаришу і попроси
його зареєструватись у ICQ.
Відправ повідомлення другові із запрошенням на змагання. Якщо ти отримав якісь повідомлення, то надішли
відповідь.
Передивись дані, які ти заніс про себе у базу ICQ, при
необхідності зміни їх. Заверши роботу на комп’ютері.

5.2. Практична робота №5 «Обмін миттєвими
повідомленнями»
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2, у папці «INTERNET» вибери тест
РОЗДІЛ-4 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Заверши
роботу з програмою TEST-W2.
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6. Групи новин та блоги
6.1. Мережа Usenet
Usenet – одна із давніших мереж, яка широко використовується до цього часу. Вона з’явилась у 1980 році – задовго до того, як
широке коло користувачів ПК одержали доступ до Всесвітньої
павутини WWW. Система була розроблена в Університеті Дьюк
(англ. – Duke University). В даний час практично весь Usenet-трафік
передається по Інтернету, а формат повідомлень і спосіб передачі
дуже схожий на електронну пошту. Однак, якщо електронна пошта
використовується для спілкування «один на один», то Usenet діє за
принципом «один для всіх». Повідомлення, які користувач публікує («постить» – англ. posts) у Usenet, організовуються у тематичні
категорії, які називаються групами новин («ньюзгрупами» – англ.
newsgroups) або конференціями, які організовуються у ієрархію,
подібну до структури доменних імен. Наприклад, групи sci.math и
sci.physics знаходяться всередині ієрархії sci (скорочення від англ.
science – наука). За допомогою додатків для роботи з Usenet можна
підписатись на будь-які доступні конференції.
Основні конференції Usenet складають «Велику вісімку»:
• comp.*: – обговорення тем пов’язаних з комп’ютерами
(comp.software, comp.sys.amiga);
• misc.* – різноманітні теми (misc.education, misc.forsale);
• news.* – новини Usernet (news.groups, news.admin);
• rec.* – розваги і відпочинок (rec.music, rec.arts.movies);
• sci.* – наукові дискусії (sci.psychology, sci.research);
• soc.* – соціальні теми (soc.college.org, soc.culture.african);
• talk.* – розмови на «гарячі» теми (talk.religion, talk.politics);
• humanities.* – мистецтво, література, філософія (humanities.classics, humanities.design.misc).
Існують ієрархії, призначені для певного регіону (japan.*), або
обговорення продуктів певної компанії (microsoft.*).
Керування новинами за допомогою Outlook Express
Для роботи з групами новин необхідно:
• налагодити обліковий запис з потрібним сервером новин;
• завантажити список груп новин, що є на сервері;
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• оформити підписку на одну або кілька груп новин;
• переглядати повідомлення у групах новин;
• надсилати свої повідомлення у відповідну групу новин.
Щоб налагодити обліковий запис групи новин, треба завантажити програму Outlook Express і виконати такі дії:
• у полі «Папка» клацнути на значку «Outlook Express»,
вікно програми набуде наведеного вигляду (на малюнку
фрагмент вікна). В центрі вікна буде знаходитись заголовок «Группы новостей»;

• клацнути на кнопці «Настройка учётной записи групп
новостей», з’явиться вікно «Мастер подключения к Интернету»;
• у полі «Введите имя» з’явиться ваше ім’я, при потребі його
можна замінити іншим. Натиснути на кнопку «Далее»;
• у наступному вікні у полі «Адрес электронной почты»
з’явиться ваша електронна адреса, при потребі її можна
замінити іншою. Натиснути кнопку «Далее»;
• у наступному вікні у полі «Сервер новостей (NNTP)»
набрати ім’я сервера новин (наприклад, news.fido7.ru або
який-небудь інший), прапорець «Требуется вход на сервер
новостей» не встановлювати. Натиснути кнопку «Далее» ,
з’явиться вікно з написом «Поздравляем. Данные для настройки учётной записи введены верно. Для сохранения
настроек выбрать «Готово»;
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• натиснути на кнопку «Готово», з’явиться вказане вікно;
• натиснути кнопку «Да», з’явиться вікно «Подписка на
группу новостей» і зразу ж поверх нього – відоме вікно
«Удалённое соединение» для підключення до сервера;
• натиснути кнопку «Подключиться», щоб встановити
з’єднання з відповідним сервером;
• після встановлення зв’язку з’явиться вікно «Загрузка
группы новостей из …»
і почнеться завантаження на ваш комп’ютер
списку груп новин, які є
на вибраному сервері
новин. У вікні папок
програми
Outlook
Express з’явиться значок
та ім’я сервера, з якого
відбувається
завантаження груп новин;
• після завантаження списку груп новин на екрані залишиться вікно «Подписка на группу новостей».
Для налагодження облікового запису ще одного сервера новин
треба завантажити програму Outlook Express і виконати такі дії:
• виконати команду «Сервис»  «Учётные записи», відкриється діалогове вікно «Учётные записи в Интернете»;
• у діалоговому вікні відкрити вкладку «Новости»;
• натиснути кнопку «Добавить», вибрати у списку «Новости», після чого з’явиться вікно «Мастер подключения к
Интернету»;
• виконувати дії, як було зазначено вище, після чого у вікні
папок з’явиться значок та ім’я нового сервера і залишиться
діалогове вікно «Учётные записи в Интернете»;
• налагодити ще один новий обліковий запис описаними
вище діями або для закінчення роботи натиснути кнопку
«Закрыть».
Щоб завантажити список груп новин, треба у завантаженій
програмі Outlook Express з обліковим записом сервера новин
виконати такі дії:
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• у полі «Папки» клацнути на значку «Outlook Express»,
в центрі основного вікна буде знаходитись заголовок
«Группы новостей»;
• клацнути на кнопці «Чтение новостей», на екрані з’явиться
попередження «Вы не подписаны ни на одну из имеющихся
групп новостей в этой учётной записи. Показать список
имеющихся групп новостей?»;

• для одержання списку груп новин натисніть кнопку «Да»,
з’явиться вікно «Подписка на группу новостей»;
• після появи запиту про завантаження списку натиснути
кнопку «ОК» – відбудеться з’єднання з сервером новин,
пройде завантаження і у вікні з’явиться список груп новин.
Завантаження списку груп новин для сервера новин
виконується один раз!!!
Для завантаження списку групи новин наступного сервера треба у вікні папок клацнути на його значку і виконати попередні дії.

Підписка на группу новин
Список груп новин може бути досить великим. Щоб вибрати
групу новин, повідомлення у якій будете переглядати і в яку
надсилати свої повідомлення, треба виконати наступні дії:
• викликати вікно «Подписка на группу новостей» (якщо
його немає на екрані), для чого виконати команду «Сер72

вис»  «Группы новостей» або натиснути комбінацію
клавіш Ctrl+W;
• у полі «Группа новостей» виділити потрібну назву групи
новин. Кілька назв групп новин можна виділити з використанням натисненої клавіші Ctrl;
• якщо назва групи новин вам невідома, скористайтесь полем
«Отображать группы новостей, содержащие:», у яке
вписати англійською мовою назву групи, яка вас цікавить.
По мірі введення назви (наприклад, informatics) список
груп новин у нижньому вікні зменшується, тому знайти
потрібну групу буде легше;

• після вибору групи новин натиснути кнопку «Подписаться», і далі натиснути кнопку «ОК»;
• у вікні «Удалённое соединение», що з’явиться, натиснути
кнопку «Подключиться». Якщо вікно «Удалённое соединение» не з’явилося, натиснути кнопку «Доставить» на панелі інструментів;
• почнеться завантаження назв тем (верхнє вікно) і текстів
відповідних повідомлень (нижнє вікно), після завершення
якого на екрані з’явиться вікно, подібне до наведеного.
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Група новин, на яку
підписалися, зразу потрапляє
у список папок. Тепер, після
завантаження програми Outlook Express не треба звертатися до всього списку груп
новин і шукати потрібне.
Назва групи новин, на яку
оформлена підписка, буде позначена відповідним значком
у вікні папок. Досить клацнути на потрібному значку у вікні папок,
як почнеться процес завантаження назв тем, і вони будуть відображатися у верхній частині правої панелі. Якщо клацнути у верхній
частині правої панелі на назві потрібної теми, почнеться завантаження тексту повідомлення, і його можна побачити у нижній
частині правої панелі.

Перегляд повідомлень у групі новин
У верхній частині вікна знаходиться перелік назв тем одержаних повідомлень. Знак + у квадратику перед повідомленням
означає, що на нього прийшли відгуки читачів.
Щоб подивитись відгук читача, треба клацнути на значку +
(він перетвориться на –), і під назвою групи з’явиться список
відгуків. Клацнути на темі відгуку у верхній частині вікна – і на
нижній межі побіжить кольорова смуга – це завантажується
інформація у ваш комп’ютер. Через деякий час у нижній частині
вікна з’явиться текст повідомлення, відповідно до вибраної теми.
Якщо у повідомлення вкладено файл, треба клацнути на
зображенні скріпки і вибрати один із варіантів: зберегти вкладений
файл на дискові або відкрити.
Щоб припинити перегляд повідомлення і перейти на нову
групу новин, треба у вікні папок клацнути на її значку.
Відправлення повідомлень у групу новин
У групі новин, як і в електронній пошті, можна створити
власне повідомлення, відповісти на чиєсь повідомлення особисто
або в групу новин, і тим самим взяти участь у дискусії.
Для відправлення повідомлення треба у програмі Outlook
Express у полі «Папки» клацнути на назві «Outlook Express», на
панелі інструментів 4 кнопки ліворуч набудуть такого значення:
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• Створити власне повідомлення – клацання на цій кнопці
призводить до появи вікна «Создать сообщение» у групу
новин. Треба у полі «Тема» вказати тему і далі написати
текст повідомлення. Для відправки повідомлення в групу
треба натиснути на панелі інструментів кнопку «Отправить». Повідомлення буде відправлено в групу і розміщено
як чергова новина.

• Відповісти у групу новин – клацання на цій кнопці призводить до появи вікна для відповіді у групу новин. У полі
«Кому» вказана адреса групи новин, у полі «Тема:» вказана
тема, на яку пишеться відповідь, курсор клавіатури стоїть у
вікні повідомлень, нижче знаходиться авторський текст.
Треба написати відповідь і натиснути на панелі інструментів кнопку «Отправить». Відповідь буде відправлена в
групу новин і розміщена після повідомлення автора.
• Відповісти особисто автору – клацання на цій кнопці
призводить до появи вікна для відповіді особисто автору
повідомлення. У полі «Кому:» вказана адреса автора, у полі
«Тема:» вказана тема, на яку пишеться відповідь, курсор
клавіатури стоїть у вікні повідомлень, нижче знаходиться
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авторський текст. Треба написати відповідь і натиснути на
панелі інструментів кнопку «Отправить». Відповідь буде
відправлено особисто автору електронною поштою.
• Пересилання повідомлення – клацання на цій кнолпці
призводить до появи вікна для пересилання повідомлення
електронною поштою довільному кореспонденту. У полі
«Кому:» треба вказати електронну адресу і натиснути на
панелі інструментів кнопку «Отправить». Текст повідомлення групи новин буде відправлено електронною поштою
вказаному респонденту.
Щоб відмовитись від підписки, треба у вікні папок встановити
курсор миші на значок групи, викликати контекстне меню і
виконати команду «Отказаться от подписки». Або у вікні
«Подписка на группу новостей» Відкрити вкладку «Выписанные»,
відмінити потрібну назву групи і натиснути кнопку «Отказаться
от подписки». Кілька назв груп новин можна відмітити з
використанням натиснутої кнопки Ctrl.
Для вилучення облікового запису сервера новин, треба на його
значку у вікні папок встановити курсор миші, викликати
контекстне меню і виконати команду «Удалить учётную запись».
За дотриманням правил поведінки користувачів у телеконференціях слідкують адміністратори телеконференції (модератори).
Модератор (англ.– moderator) – адміністратор
телеконференції, форуму, чату, який слідкує за
відповідністю повідомлень тематиці
і дотриманням правил.

Робота з групами новин за допомогою веб-інтерфейсу
Знайти серед десятків тисяч потрібну групу новин (телеконференцію) не просто. Якщо колеги, друзі або люди, які серйозно
цікавляться тією ж проблемою, що і ви, не підказали вам потрібну
адресу, спробуйте знайти однодумців самостійно. Пошукова система Google Groups (http://www.groups.google.com) дозволяє шукати
повідомлення стосовно питання, яке вас хвилює, з використанням
фільтрів і шляхом формування запитів. Система добре «розуміє»
російську мову, а в її архіві зберігається майже 1 000 000 (!)
повідомлень, опублікованих більш ніж 50 000 конференцій, починаючи з моменту їх створення.
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1)
2)
3)

Першим блогом можна назвати веб-сторінку винахідника
WWW Тіма Бернерс-Лі. Термін weblog першим використовував
Jorn Barger. Сьогодні в індексі Technorati 18,1 мільйонів блогів, а їх
загальна аудиторія – близько 50 мільйонів осіб.
Блог – це розмова. Люди зазвичай розмовляють про те, що
представляє для них інтерес і до чого у них є особисте ставлення. У
цьому відмінність блога від монологу звичайних новин. Розмова
має на увазі тему або фокус. Фокус не обов'язково повинен бути
тематичним, він може бути, наприклад, емоційним.
Блог існує в часі – записи з’являються в хронологічному
порядку. У цьому відмінність блога від сайту, вміст якого «вічний».
Оскільки блог прив'язаний до часу, він прагне до максимальної новизни. Тому блоги – хороше середовище для народження
нових ідей, а соціальне вимірювання блогів дає цим ідеям середовище для розповсюдження і зростання.

Поняття блога й різновиди блогів
Блог – це публічний щоденник з коментарями.
Звичайний щоденник мало кому показують. Блог відкритий
для читання, більше того, читачі можуть залишати до записів свої
коментарі. Етимологія слова «блог»: web log (1997) -> wee-blog
(1999) -> blog. Головне слово тут log – запис подій або повсякденної діяльності.

Різновиди блогів:
• Блог особистий. У нього є автор – жива людина. У цьому
його відмінність від форуму, який більше схожий на анонімну розмову в людному місці.
• Блог соціальний. Блог – це у певному значенні співтовариство. З самого початку існування блогів їх автори стали
об'єднуватися у співтовариства за допомогою публікації
блогроллерів – списків читаних блогів. Передбачаються
постійні читачі, причому частина з них знає автора особисто. Це робить блог унікальним інструментом спілкування з
широким колом знайомих, друзів, клієнтів і так далі.
Груповий блог. За допомогою Blogger легко створити колективний блог, що дозволяє кільком авторам брати участь у веденні
єдиного блогу. Ви можете обрати собі адміністратора. Крім того,
свій блог ви можете зробити конфіденційним і обмежити коло осіб,
які зможуть його переглядати. Це дозволить вам повністю
контролювати блог.
Служба Blogger: створення облікового запису, створення й
оформлення блогу, настроювання параметрів блогу.
Blogger – це служба для веб-видавців, що надає
послуги з публікацій Інтернет, а також хостингу
веб-сторінок.
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Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-6-1):
1. Що являє собою мережа Usenet?
2. З якою метою створюються групи новин?
3. Які сервери груп новин тобі відомі?
4. Які дії слід виконати, щоб почати роботу з групою новин?
5. Як налагодити обліковий запис для групи новин?
6. Як завантажити список групи новин?
7. Як підписатись на групу новин?
8. Як переглянути повідомлення у групі новин?
9. Як відправити повідомлення у групу новин?
10. Як відмовитись від підписки на групу новин?
11. Які існують правила роботи в групах новин?
12. Як працювати в групі новин в пошуковій системі?

Практична робота №6 «Групи новин»

Займи своє робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет.
У адресний рядок Internet Explorer введи адресу
http://www.groups.google.com
4) Ознайомся з правилами користування послугою.
5) Ознайомся з довідковою системою.
6) Підпишись на одну з груп новин (школи та університети,
комп’ютери, відпочинок тощо).
7) Ознайомся з матеріалами, вміщеними в даній групі новин.
8) Візьми участь у дискусії, порушеній у групі новин, на яку ти
підписався.
9) Надішли до групи новин своє повідомлення, на яке ти хочеш
почути реакцію користувачів.
10) Про результати роботи повідом вчителю.
11) Вийди з групи новин. Закрий програму Internet Explorer.
12) Закрий всі програми. Заверши роботу на комп’ютері.
6.2. Поняття блога й різновиди блогів

Створити свій блог у Blogger дуже легко! Через кілька хвилин
можна буде почати розміщувати у своєму блозі тексти, фото, відео
та інші матеріали. Розміщувати повідомлення можна як завгодно
часто. Програма має простий у використанні інтерфейс.
Щоб почати публікувати повідомлення у блозі, треба виконати
кілька основних кроків. Простий у використанні інтерфейс
дозволяє змінювати шрифти, виділяти текст, змінювати колір і
вирівнювання тексту. Також пропонується проста у використанні
функція перевірки орфографії і легкий спосіб додавання ярликів до
повідомлень. Крім того, Blogger включає HTML-редактор, який
дозволяє налаштовувати зовнішній вигляд повідомлень.
Для блога можна вибрати для свого блога будь-який із множини шаблонів. Крім того, дизайн блога можна налаштовувати за
допомогою інтуїтивного інтерфейсу і перетягування. Також можна
додавати гаджети, наприклад слайд-шоу, опитування користувачів і
навіть рекламу.
У повідомлення у блозі дуже легко додавати фото, натиснувши на значок зображення на панелі інструментів редактора
повідомлень. Після цього ваше фото буде розміщене у вашому
безкоштовному веб-альбомі Picasa акаунту, де можна замовити
друк фото і розкласти їх по альбомах.
Додавати відеоролик у своє повідомлення також легко:
натисніть на значок кінострічки на панелі інструментів редактора
повідомлень. Відеоролики, які завантажуються через Blogger,
розміщуються у Google Video.

Читачі залишають коментарі до будь-якого вашого повідомлення в блозі. Вони можуть залишати коментарі безпосередньо під
повідомленням або на окремій сторінці.
В даний час Blogger доступний на 41 мові, включаючи англійську, французьку, італійську, німецьку, нідерландську, португальську, китайську, японську і корейську.
Blogger дозволяє розміщувати повідомлення у блозі різними
способами. Ви можете додавати повідомлення у блог з мобільного
телефону або через секретну електронну адресу Mail-to-Blogger.
Також можна використовувати гаджет Blogger Post, щоб змінити
або опублікувати повідомлення безпосередньо із своєї персональної головної сторінки в Google. При такому виборі можливостей ви
легко можете відправляти повідомлення у блог в будь-який час і
з будь-якого місця.
Для створення блогу за допомогою служби Blogger слід зайти
в Інтернет за посиланням: https://www.і
blogger.com/start
створити акаунт. Після створення акаунту
побачите таке повідомлення (див. мал.)
про створення блогу.
Тепер можна перейти до блогу і створити повідомлення.

Додаткові можливості
Щоб ваші читачі могли слідкувати за вашим блогом, додайте
гаджет «Постійні читачі» у свій макет. Цей гаджет дозволяє
читачам, натиснувши посилання «Стати постійним читачем
цього блогу», додати ваш блог на свою панель інструментів Blogger
і в акаунт Google Reader. Вони також можуть додати своє зображення і профіль у ваш блог, розповівши всьому світові про те, що
вони є його постійними читачами.
Гаджет (англ. – gadget) – заготовка елемента
графічного користувацького інтерфейсу (кнопка,
піктограма, частина меню), що не прив’язується
до вікна екрана.
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Після збереження публікації блог матиме вигляд:

Зайди у блог свого товариша (сусіда зліва), прочитай повідомлення та напиши свій коментар.
10) Відкрий свій блог і дай відповідь на коментарі, залишені
відвідувачами твого блогу.
11) Повідом вчителю про закінчення роботи.
12) Закрий свій блог. Вийди з мережі Інтернет. Закрий всі
програми. Заверши роботу на комп’ютері.
9)

Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-6-2):
1. Що таке блог?
2. Які існують різновиди блогів?
3. В чому полягає відмінність блогу від монологу звичайних новин?
4. Поясніть термін: «Блог існує в часі».
5. Що являє собою служба Blogger?
6. Як створити акаунт блогу у службі Blogger?
7. Як створити повідомлення у блозі?
8. Як вставити фотографію, відеоролик у блог?
9. Що таке гаджет?
10. Як розширити своє співтовариство у службі блогів?
11. Як відправити повідомлення у блог з мобільного пристрою?
12. Що таке груповий блог?

Практична робота №7 «Створення
й ведення блога»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Займи своє робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет.
В адресному рядку програми Internet Explorer введи адресу
https://www.blogger.com/start.
Ознайомся з умовами обслуговування Blogger та функціями
даного ресурсу.
Виконай процедуру реєстрації.
Вибери шаблон свого майбутнього блогу.
Створи блог на тему: моє місто, моя сім’я, мої найкращі
друзі, мої мрії, мої захоплення, моя майбутня професія.
Запропонуй своїм друзям підписатись на твій блог і у свою
чергу підпишись на блоги своїх друзів.
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Передавання файлів за протоколом FTP
Якщо ви хочете поділитися своїми файлами з усім
світом, розмістіть їх на FTP-сервері (у FTP-архіві).
Задовго до появи WWW вже існувала така форма обміну
інформацією через Інтернет, як підключення до FTP-вузлів.
FTP-вузол (FTP-сервер) являє собою комп’ютер
в Інтернеті, який містить каталоги з файлами
(програмами, текстами, графікою і т.ін.)
і забезпечує доступ користувачів до цих категорій
за протоколом FPT.
На відміну від протоколу HTTP, який служить для передачі
HTML-файлів, FTP застосовується для обміну довільними
файлами, часто великого розміру. Зазвичай FTP-сервери належать великим організаціям і відомствам. Об’єм інформації, яка
надається FTP-вузлами, дуже великий, тому ці вузли називають
ще FTP-архівами.
За відповідними командами користувача FTP-сервер може:
• надати інформацію про те, які існують каталоги та які
файли зберігаються в них;
• передати файли з архіву на комп’ютер користувача;
• помістити файл користувача в архів.
Операція передачі файлу на комп’ютер користувача називається завантаженням (від англ. downloading), а операція розміщення файла в архіві – вивантаженням (від англ. unloading).
Взаємодія клієнта із сервером здійснюється за протоколом
FTP (File Treansfer Protocol – протокол передачі файлів).
Відповідно до цього протоколу два користувачі можуть обмінюватися файлами тільки через FTP-сервер. Пряме ж пересилання
файлу від одного клієнта до іншого заборонено.
Файли, що зберігаються в архіві, можуть містити текстову,
графічну, звукову та інші види інформації. Для передачі цієї
інформації на FTP-серверах є багато різних програм. Передавання файлів відповідно до FTP-протоколу може здійснюватися

в текстовому чи двійковому режимі. У текстовому режимі, як
правило, передаються текстові файли, інші види файлів – у
двійковому коді.
Щоб отримати доступ до FTP-архівів, на комп’ютері користувача встановлюється програма FTP-клієнт (наприклад, CuteFTP,
FAR або простіші FTP-клієнти – броузери Internet Explorer,
Netscape Navigator). При підключенні до FTP-сервера користувач
проходить реєстрацію: вказує своє ім’я (login) і пароль (password).
На більшості серверів часто це формальна операція – замість ім’я
достатньо ввести слово anonymous (анонімний), не вказуючи
пароля, чи повідомити свою адресу електронної пошти. Крім
загальнодоступних існують приватні FTP-сервери. При спробі
зв’язатися з ними без знання пароля часто видається повідомлення
про неможливість встановити зв’язок.
Більшість загальнодоступних файлових архівів або зберігаються в каталозі /pub, а файли, які вивантажує клієнт, – у каталозі
/incoming. Щоб ознайомитися з каталогами і файлами, що містяться на сервері, треба прочитати файли Readme чи Welcome,
які зберігаються в кореневому каталозі сервера. У кожному
з каталогів є свої інформаційні файли. Вони мають імена
0index.txt, 000index чи їм подібні.
Для роботи з FTP-серверами як клієнтів можна використовувати броузери Internet Explorer чи Netscape Navigator. Але вони
мають невеликі можливості та використовуються, коли дії з
архівами виконуються рідко. Для професійної роботи з архівами
застосовуються спеціалізовані клієнтські програми:
FTP Explorer (http://www.ftpx.com);
AutoFTP (http://www.primasoft.com) та інші.
Для доступу на FTP-сервер треба в адресному рядку програми
Internet Explorer ввести його URL-адресу. Наприклад, для
зв’язку з FTP-сервером корпорації Microsoft треба ввести адресу
ftp://ftp.microsoft.com. При цьому відкриється кореневий каталог
сервера.
Далі можна виконати дії, аналогічні операціям у програмі
«Проводник» ОС Windows. Для переходу до потрібного каталогу
достатньо клацнути мишею на його значку. Щоб завантажити у
папку клієнта файл, який знаходиться на FTP-сервері, треба
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7. Завантаження файлів з Інтернету
7.1. Передавання файлів за протоколом FTP

WS_FTP Professional дозволяє копіювати в буфер обміну
повну інформацію про файл, включаючи його адресу, адресу
сервера і параметри доступу до нього. Також є можливість одержання по пошті повідомлення про передачу файлів, відображення
повідомлень про наявність вільного місця на сервері. Програма
підтримує змінний інтерфейс.

клацнути правою клавішею миші на його значку та у контекстному
меню, що з’явилося, вибрати команду «Загрузить в папку», а потім
вказати її на своєму комп’ютері.
Вивантаження файлу на FTP-сервер здійснюється аналогічним
чином за допомогою контекстного меню.

Програма WS_FTP
FTP-клієнт, що забезпечує безпечну передачу даних з використанням 256-бітного AES-шифрування, має підтримку PGP і з’єднання по SSL / FTPS
& SSH / SFTP. Крім
того в WS_FTP
Professional є багато
можливостей для автоматизації роботи –
підтримка скриптів,
виконання завдань
за розкладом, стиснення даних, резервне копіювання, повідомлення електронною поштою.
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Програма ReGet Deluxe
Це одна з найбільш популярних програм фірми ReGet Software
(www.reget.com). Вона дозволяє завантажувати файли і з FTP-, і з
HTTP-серверів. При цьому кожний файл ділиться на частини, і
його завантаження здійснюється кількома парелельними потоками.
Програма невелика за об’ємом (займає близько 1 Мбайт на
жорсткому диску) і дозволяє керувати трафіком. Можна прискорити завантаження, знявши обмеження для трафіка цієї програми
(тобто встановити «пріоритетний» режим), але тоді завантаження веб-сторінок (якщо ви паралельно їх проглядаєте) буде
здійснюватись повільніше. Щоб цього не відбувалось, трафік слід
обмежити («корпоративний» режим).
Можна примусити програму працювати у «сплячому» режимі,
тоді швидкість завантаження сторінок для перегляду буде
максимальна, а швидкість копіювання – яка вже вийде. Якщо
завантаження файлу буде перервано, утиліта автоматично поновить
з’єднання і продовжить копіювання з того місця, на якому воно
було перервано. Вона добре інтегрована з броузерами і повідомляє
про всі свої дії: виводить список файлів що завантажуються, їх
розмір у байтах, повідомляє швидкість завантаження і т.ін. Всі дії,
виконувані програмою, фіксуються в журналі.
Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-7-1):
1. Для чого призначений протокол FTP?
2. Як називається операція передачі файлів на комп’ютер користувача?
3. Як називається операція розміщення файлу в архіві?
4. Як отримати доступ до FTP-архівів?
5. Які програми FTP-клієнт вам відомі?
6. Назвати можливості FTP-сервера.
7. Як виконується робота з FTP-серверами в Internet Explorer?
8. Як здійснюється пошук файлових архівів?
9. Охарактеризуйте програму WS_FTP Professional.
10. Чи можна для роботи з FTP-серверами використовувати броузери
Internet Explorer чи Netscape Navigator?
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11. Як встановити зв’язок з FTP-сервером корпорації Microsoft?
12. Розкажіть про роботу програми для завантаження файлів і сайтів
ReGet Deluxe.

Вправа «Завантаження файлів за протоколом FTP»

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. На
робочому столі створи папку Вправа7_1. Підключись до
мережі Інтернет.
Відкрий програму Total Commander. У лівій панелі знайди
і відкрий створену папку Вправа7_1.
Перейди на праву панель програми Total Commander.
У пункті меню «FTP» виконай команду «Новое FTPсоединение». У вікні, що відкрилося, введи URL-адресу,
наприклад, ftp.lviv.farlep.net. Дочекайся завантаження
папок вказаного FTP-сервера у правій панелі програми.
Знайди і відкрий папку knig. Двічі клацни по значку папки
knig. У папці, що відкрилась, знайди папку PHOTO. У папці
PHOTO відкрий папку beksinski.
В останній папці, яка відкрилась, знайди файл z,b-7.
За допомогою миші перетягни його у ліву панель програми
Total Commander, у папку Вправа7_1. Зачекай поки файл
завантажиться.
Розірви з’єднання з FTP-сервером. Закрий програму Total
Commander. Відкрий папку Вправа7_1. Переглянь завантажений малюнок. Закрий всі папки та програми. Заверши
роботу на комп’ютері.
7.2. Практична робота №8 «Протокол FTP»
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2, у папці «INTERNET» вибери тест
РОЗДІЛ-6 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Заверши
роботу з програмою TEST-W2.

1)

Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Відкрий програму FTP-клієнт, наприклад, About CuteFTP-Professional.
Створи вузол FTP news.svzserv.kemerovo та підключись
до нього.
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Після того як вузол завантажиться, створи на робочому столі папку з власним прізвищем (наприклад,
Ковшун) та відкрий її.
3) Знайди у папці Pub файл pathofgl.mp3 (шлях до цього файлу
pub/fileecho/NKZMUS/pathofgl.mp3), спостерігай за швидкістю завантаження (або, наприклад, знайди у цій папці
такі файли: apocpath.mp3, enernal.mp3, enernal2.mp3,
offspr8.mp3, offspr11.mp3, partofgl.mp3). Запиши у звіт
об’єм файлу, час завантаження файлу та діапазон швидкості завантаження.
Якщо все правильно виконано, на екрані монітора це
виглядатиме так:
2)

4)
5)

Прослухай завантажений музичний файл за допомогою
програвача Windows Media.
Запусти програму для завантаження файлів і сайтів ReGet
Deluxe. У вікні програми, яка відкрилась, натисни кнопку
Добавить закачку. У вікні «Свойства» введи URL-адресу
файлу ftp:// news.svzserv.kemerovo.su/pub/fileecho/NKZMUS/pathofgl.mp3, вкажи папку, в яку буде завантажено файл
(наприклад, Микола) і натисни кнопку ОК. Спостерігай за
швидкістю завантаження. Якщо все правильно виконано,
то на екрані монітора буде таке зображення (див. мал. на
наступній сторінці):
88

8. Інтернет для навчання, творчості
та розваг
8.1.

Дочекайся закачки файлу. Після того як файл буде завантажено, відкрий папку Микола на робочому столі і прослухай даний музичний файл за допомогою програми
WinAmp. Повідом вчителю про виконану роботу. Закрий
всі програми і папки. Заверши роботу на комп’ютері.
Зауваження.
Під час виконання практичної роботи можна виконати завантаження, наприклад, з ftp-сервера: ftp.kiae.su (на цьому сервері
можна завантажити, крім музичних файлів, ще й ігри).
6)
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Навчальні ресурси Інтернету

Огляд навчальних ресурсів Інтернет
Інформаційний вибух, який спостерігається в останні роки, і,
зокрема, розвиток мережі Інтернету, популярність якої зростає з
моменту її виникнення в геометричній прогресії, не могли не
торкнутись такої галузі людської діяльності, як освіта. Всі ресурси
Інтернету, які стосуються освіти, діляться на такі категорії:
• Вищі навчальні заклади – велика кількість навчальних
закладів у Росії, Україні, країнах СНД, Європи і особливо
США мають власні веб-сторінки, які містять вичерпну інформацію про даний навчальний заклад.
• Освітні програми – найбільший інтерес в даній категорії
мають взаємопов’язані розділи Дистанційне навчання та
Іноземні мови.
• Реферати – в мережі Інтернет є дуже велика кількість
різних сайтів, які містять колекції рефератів на різноманітні теми, які не можуть не зацікавити студентів вузів
та учнів шкіл.
Описати усі наявні ресурси Інтернету в галузі освіти дуже
складно. Це педагогічні і навчальні бази даних, мультимедійні
навчальні сервери, віртуальні освітні підручники, різна науковометодична література, дискусійні групи, електронні версії журналів
і газет, описи науково-дослідних проектів, педагогічне програмне
забезпечення різного призначення тощо.
Не існує єдиного списку педагогічних конференцій, семінарів,
проектів. Також неможливо навести весь список педагогічних і
науково-педагогічних установ. Ось лише деякі групи посилань на
найбільш відомі Інтернет-ресурси:
http://www.ostriv.in.ua – острів Знань;
http://www.ednu.kiev.ua – освітянська мережа України;
http://www.o-svit.iatr.org.ua – каталог освітніх ресурсів;
http://www.westukr.itgo.com – західноукраїнський ресурсний
Інтернет-портал дистанційної освіти з суспільногуманітарних наук;
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http://www.ccas.ru – міжнародні проекти фонду Сороса;
http://www.ref.com.ua – інтернаціональна колекція рефератів;
http://www.ukrreferat.com/ – бібліотека рефератів;
http://www.univ.kiev.ua – сайт Національного Університету
ім. Т.Г. Шевченка;
http://www.nbg.kiev.ua/ukr – сайт Національного ботанічного
сайту ім. М.М.Гришка.

Формати аудіо- та відео файлів в Інтернеті
Потокові мультимедіа-технології дозволяють транслювати
через Інтернет передачі радіостанцій і телевізійні програми. Цей –
трансляційний – сектор Інтернету розвивається зараз на Заході
дуже швидкими темпами. Розвитку його на Україні та інших
країнах СНД заважає те, що більшість користувачів у цих країнах
використовують для доступу в Інтернет модемне з’єднання, яке не
забезпечує необхідної швидкості передачі даних. Але ситуація
змінюється: по-перше, за рахунок удосконалення протоколів і
апаратного забезпечення росте швидкість передачі даних засобами
модемів, по-друге, стають все більш доступними супутникові
канали доступу в Інтернет, по-третє, за рахунок технологій стиску
даних знижуються вимоги до швидкості каналу зв’язку (або підвищується якість зображень, що передаються, та звук при фіксованій швидкості каналу).
Перший формат для розповсюдження через Інтернет передач
радіостанцій був запропонований у 1995 році компанією
RealNetworks, називається він RA (RealAudio). Даний стандарт
регламентував методи передачі і прийому потокового радіотранслювання через модемні лінії зі швидкістю 28 Кбіт/с і вище.
Потім та ж компанія запропонувала стандарт для потокової
передачі відеофайлів – RealVideo. Якість зображень була низькою.
Пізніше обидва стандарти були об’єднані в один, який одержав
назву RealMedia. Він регламентує передачу мультимедійних файлів
форматів RM та RAM і до цього часу широко використовується.
Щоб приймати мультимедійні файли у потоковому режимі, на
комп’ютері користувача повинна бути встановлена програма
RealPlayer (безкоштовна) або RealPlayer Plus (більш зручна у
використанні і надає базу даних, яка містить адреси дуже багатьох мережних теле- і радіостанцій).
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Майже одночасно з форматом RA був розроблений формат
MP3, призначений для передачі звуку у потоковому режимі. Він
добре підходив для трансляції радіопередач каналами з пропускною здатністю 64 – 128 Кбіт/с, оскільки забезпечував більш високу
якість, ніж стандарт RA. Частіше для відтворення файлів формату
MP3 використовується програма відтворення звукових файлів
(плейєр) WinAmp, розроблена компанією Nullsoft. База даних з
адресами MP3-радіостанцій не розставляється разом з програмою
для програвання, проте її можна знайти на сайті www.shoutcast.com.
Файли формату MP3 здатний відтворювати і програвач Windows
Media Player компанії Microsoft; він входить до складу операційної
системи Windows.
Вищезгаданий програвач компанії Microsoft з’явився порівняно недавно. Кілька років ця компанія придивлялась до нового
ринку і лише в кінці 90-х років минулого століття почала наздоганяти лідерів. В результаті нею були розроблені формати WMA та
ASF; останній являє собою модифікацію першого, призначену
спеціально для потокової трансляції.
Для відтворення файлів у нових форматах був розроблений
згаданий вище програвач, дуже схожий на RealPlayer. Формат ASF
(точніше, ASF/ASX) добре підходить як для передачі звуку низькошвидкісними каналами, так і каналами зі швидкістю передачі 64 –
128 Кбіт/с, але MP3 забезпечує більш високу якість при трансляції
каналами зі швидкістю 192 – 256 Кбіт/с. Але він придатний лише
для передачі звуку, в той час як ASF здатний і до передачі відеозображень. Але спеціально для стиснення потокової передачі відеофільмів був створений стандарт MPEG-4. Він дозволяє передавати
повноекранні відеозображення, що супроводжуються стереозвуком
каналами з пропускною здатністю 400 Кбіт/с, тобто по супутниковим каналам доступу до Інтернету.
Слід пам’ятати, що програвачі, які забезпечують відтворення
радіо- і телепрограм, зазвичай використовуються і для перегляду/прослуховування файлів, які спочатку повинні бути повністю
перенесені на жорсткий диск комп’ютера. Це можуть бути аудіо- і
відеофайли у форматах WAV, AU, MID, AVI, MOV, QT і MPG.
Для прийому радіо- і телепередач зручно використовувати
програми-програвачі. В даний час найбільш популярними з них є
три: RealPlayer (розроблений для відтворення файлів форматів RA,
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RM, RAM), WinAmp (MP3), Windows Media (ASF/ASX). Останні
версії всіх трьох програвачів універсальні і відтворюють файли
багатьох форматів.
Кожен з програвачів дозволяє знаходити в мережі радіо- і
телевізійні станції, задаючи у критеріях пошуку країну, мову,
тематику передачі музичний стиль і т.д. Дякуючи технологіям
потокової трансляції, можна слухати і дивитись передачі сотень і
тисяч радіо- і телестанцій, які знаходяться в інших країнах і на
інших континентах.

гою програвача RealPlayer можна слухати радіо і дивитися телебачення в мережі Інтернет.
Крім цього Real Player, як і більшість сучасних програвачів
мультимедіа, підтримує більшість аудіо- і відеоформатів медіафайлів (RM, RA, RAM, RT, RP, PNG, GIF, JPG, MP3, SWF, SMIL,
SMI, WAV, AIFF, MPG, MPEG, AVI, ASF, MID, MIDI, RMI).

Пошук і завантаження МР3-записів
Пірінгові (peer-to-peer, P2P – рівний з рівним) мережі – комп'ютерні мережі, засновані на рівноправ'ї учасників. В таких
мережах відсутні центри, з яких завантажується той або інший
файл, а кожен вузол (користувач) може одночасно виступати як в
ролі клієнта (одержувача інформації), так і в ролі сервера
(постачальника інформації). Така організація дозволяє зберігати
працездатність мережі при будь-якій кількості і будь-якому поєднанні доступних вузлів.
Крім чистих мереж P2P існують гібридні мережі, в яких
існують сервери, що використовуються для координації роботи,
пошуку або надання інформації про існуючі машини цієї мережі.
Гібридні мережі поєднують швидкість централізованих мереж і
надійність децентралізованих. При виході з ладу одного або
декількох серверів, мережа продовжує функціонувати. Прикладами
таких мереж можуть бути популярні EDonkey і BitTorrent.
Пірінгогві мережі створені для обміну файлами. Користувачі
такої мережі викладають якісь файли для обміну у так звану
«розшарену» (від англ. share – ділитись) папку, вміст якої
доступний для завантаження іншим користувачам.
Зазвичай у таких мережах обмінюються фільмами та музикою.
Для взаємодії з пірінговою мережею на комп'ютері користувача має бути встановлена програма-клієнт.
До найбільш відомих програм-клієнтів, які забезпечують
роботу в пірінгових мережах відносяться: µTorrent, Vuze, BitComet,
BitTorrent, Shareaza.
Відтворення відео в режимі реального часу
RealPlayer (RealOne Player) – програвач для відтворення потокових мультимедійних файлів в режимі реального часу. За допомо-

Основні властивості Real Player
1. Медіа-броузер базований на Internet Explorer для навігації
під час програвання мультимедіа.
2. Редактор списків відтворення RealPlayer підтримує функцію
«drag and drop» та програвання файлів у випадковому порядку.
3. Візуалізації – графічні анімації або «світлове шоу».
4. Безперервне програвання однієї пісні.
5. Закладки для улюблених файлів та потоків.
6. Контроль еквалайзера RealPlayer та відтворенні відео.
7. Бібліотека мультимедія, що допомагає організувати файли
за тегами. Редагування тегів.
8. Буферизація потоку відео навіть в режимі паузи.
9. Запис аудіо CD та компакт-дисків з даними.
10. Запис аудіо з CD (ріпінг).
11. Завантаження відео. RealPlayer може завантажувати відео з
сайтів типу YouTube та зберігати їх на комп'ютері.
12. Підтримка плагінів.
13. Можливість завантаження музики в портативні пристрої.
Adobe Flash Player – безкоштовний, широко поширений програвач мультимедія для перегляду файлів формату Flash (файли SWF).
Flash уже достатньо довго є незамінним засобом для створення презентацій, ігор, веб-сайтів, анімаційних фільмів і інших
додатків, що вимагають багатого мультимедійного наповнення.
Як правило, браузери встановлюють програвач Flash автоматично, але рекомендується регулярно оновлювати програму,
оскільки Adobe постійно удосконалює свою розробку.
Screamer Radio – невелика, проста у використанні безкоштовна програма для прослуховування радіо в Інтернеті. З потокових
форматів, підтримуються Shoutcast (MP3), Icecast (MP3, OGG),
WMA і ААС.
Також за допомогою Screamer Radio можна записати сигнал
інтернет-радіо, наприклад, улюблену пісню або радіопрограму.
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Комп’ютерні ігри в Інтернеті
Можна по-різному ставитись до комп’ютерних ігор. Одні
вважають їх безумовним злом.

Всі ігри згруповані за темами. Отож, володіючи мінімальними знаннями англійської мови, ви можете легко вибрати для себе
гру до вподоби.
Але більшість користувачів країн СНД розважаються на
«своїх» ігрових сайтах. Один з них www.games.ru.

Правда, до таких належать не всі ігри, а лише «стрілялки».
І хай скільки завгодно прихильники таких ігор говорять, що вони
(ігри) розвивають зоровий простір, вчать стратегічному мисленню і
навіть навчають працювати на комп’ютері. Дійсно, навчають, але
лише ті, які з самого початку були розроблені з цією метою.
В мережі можна пограти і у преферанс, і у шахи, і у нарди, а
також в інші настільні ігри, які дійсно розвивають мислення,
здатність прораховувати варіанти і навіть ймовірність появи
випадкової події.
Можливість пограти надає майже кожний портал. Природно,
не залишила на узбіччі цей спосіб реклами своїх програмних
продуктів і компанія Microsoft. Інтернет є могутнім засобом просування товарів будь-якого виду, в тому числі і комп’ютерних ігор.
Адреса ігрового сайту Microsoft – www.zone.msn.com.
Одночасно на ньому присутня дуже велика кількість
користувачів. Вам запропонують брати участь в одній із більш
ніж 150 ігор; в деякі можна пограти на гроші, інші призначені
для дітей – безкоштовні.

У лівій частині початкової сторінки цього сайту є перелік
посилань, завдяки якому швидко можна зрозуміти: на сторінках
Дискуссии і Чат-беседка іде інтенсивний обмін думками,
задаються запитання і одержуються на них відповіді, на Игродроме
грають на полях і столах онлайнових ігор, сторінки Рекомендуем і
Наши сайты містять багато посилань на інші ігрові сайти (вони
розкладені за темами, отож знайти веб-вузол з максимумом
інформації про гру, яка сподобалась, не виникає труднощів). На
інших сторінках можна довідатись про останні новини і навіть
завантажити на свій комп’ютер деякі ігри.
На одній із сторінок ви можете одержати консультацію щодо
онлайнових ігор.
Почати онлайнову гру на цьому (як і на всіх інших) ігровому
сервері дуже просто: треба просто клацнути на кнопці Play, яка
розміщена поруч з назвою гри, і виконувати інструкції, які
з’явились на екрані. Після того як гра буде завантажена на ваш
комп’ютер, клацніть мишею на ігровому полі і грайте.
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Серед російських серверів, присвячених іграм, можна назвати
веб-сервер журналу «Страна игр» (www.gameland.ru ).
Тут можна отримати інформацію про комп’ютерні ігри,
завантажити на свій комп’ютер демо-версій ігор, довідатись про
світові і російські новини. На одній із сторінок можна, наприклад,
одержати інформацію про останні турніри, довідатись, хто переміг
у відкритому чемпіонаті Росії.

9. Як відтворити кліпи Flash?
10. Назвіть відомі вам ігрові сайти.
11. Охарактеризуйте сайт www.games.ru
12. Як почати гру на сайті www.gamer.net або www.game-exe.ru?

Вправа «Аудіо- та відеофайли у режимі реального часу»

1)

2)
3)

4)

5)
6)
Із веб-вузлів, присвячених іграм, можна також згадати сайти
Gammer (www.gamer.net) і Game.EXE Online (www.game-exe.ru).
Останній являє собою, як пишуть розробники, «суверенну
онлайнову версію культового ігрового журналу». На його
початковій сторінці, у групі новин Релизы, можна знайти не
лише інформацію про недавно випущені ігри, але і посилання на
сайти компаній-розробників (або навіть на сайти, присвячені
конкретним іграм).
Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-8-1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Які навчальні ресурси в мережі Інтернет вам відомі?
Назвіть формати аудіо- та відеофайлів в мережі Інтернет.
Які програми-програвачі аудіо- та відеофайлів ви знаєте?
Яке призначення має програвач Real Player?
Назвати основні властивості програми Real Player.
Охарактеризуйте відомі програми-програвачі.
Які мережі називаються пірінговими? Що ви про них знаєте?
Як відтворити відео в режимі реального часу?
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Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Зайди на сайт
www.pisni.org.ua, зареєструйся на сайті. Після успішної
реєстрації знову зайди на сайт, вказавши ім’я та пароль.
Відкрий вкладку Пісні  Патріотичні пісні. Знайди пісню
«А вже років двісті..» та клацни на посилання.
У вікні, що відкрилось, знайди праворуч посилання Заспів
МР3 та клацни по ньому. Після того як відкриється вікно
завантаження, виконай команду «Открыть» і прослухай
заспів до цієї пісні за допомогою програвача Windows
Mwdia Player в режимі реального часу. Скопіюй текст
пісні у звіт.
Зайди на сайт www.video.oboz.ua. Відкрий категорію
Фільми. Клацни на фільмі, наприклад, «Штирлиц теперь
цветной».
Переглянь фрагмент фільму.
Залиш сайт. Заверши роботу на комп’ютері..
Практична робота №9 «Навчальні ресурси
Інтернету»
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2, у папці «INTERNET» вибери тест
РОЗДІЛ-7 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Заверши
роботу з програмою TEST-W2.

8.2.

1)

2)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Зайди на сайт
http://www.ednu.kiev.ua – освітянська мережа України.
Перейди на українську мову по посиланню Ukrainian, по
посиланню Середні навчальні заклади. Знайди посилання
на свою область і перейди по цьому посиланню. Знайди
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3)

4)

5)

6)

сайт своєї школи (якщо він є). Якщо такого сайту немає,
переглянь сайт будь-якої школи своєї області. Запиши
до звіту скільки шкіл вашої області зареєстровані на
цьому порталі.
Закрий сайт. Зайди на сайт http://www.ostriv.in.ua – острів
Знань. Знайди у рубриці Навчання посилання Навчання в
Інтернеті і перейди по цьому посиланню.
Далі клацни по посиланню «Мир образования», вибери
посилання «Программирование, компьютеры и кибернетика». Знайди там реферат «Основы информатики» і
завантаж його у свою власну папку. Залиш сайт.
Перейди на сайт http://www.westukr.itgo.com – західноукраїнський ресурсний Інтернет-портал дистанційної освіти з
суспільно-гуманітарних наук. Перейди по посиланню
Система дистанційної освіти. Ресурси Ознайомся з ресурсами порталу. Залиш сайт.
Повідом вчителя про виконану роботу. Закрий всі програми. Заверши роботу на комп’ютері.
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9. Інтернет та інформаційна безпека
9.1. Загрози, пов’язані з Інтернетом
В Інтернеті між собою з’єднані десятки мільйонів комп’ютерів. Тому будь-який комп’ютер, підключений до Інтернету,
може бути доступний з будь-якого іншого комп’ютера. Це
дозволяє окремим особам (хакерам) здійснювати недружелюбні
дії відносно окремих людей, організацій. Тому при підключенні
до Інтернету треба подбати про захист комп’ютера та інформації, яка зберігається на ньому.
Характерними видами порушень комп’ютерної безпеки є:
• віддалене адміністрування;
• активний вміст;
• перехоплення та підміна даних на шляхах транспортування;
• втручання в особисте життя.
Під віддаленим адмініструванням розуміють можливість
керувати комп’ютером з іншого комп’ютера. Це дозволяє
копіювати з комп’ютера інформацію, змінювати її, встановлювати
різні програми, у тому числі комп’ютерні віруси і так звані
троянські програми. Останні під час свого виконання на тлі
корисних дій можуть переглядати документи на жорсткому диску,
збирати інформацію про користувача (номери кредитних карток,
банківських рахунків тощо) і відправляти за потрібною адресою чи
просто форматувати жорсткий диск. Засобом боротьби з таким
незаконним втручанням є спеціальні програми-брандмауери, які
контролюють передавання інформації в мережу і з мережі.
Важливим засобом захисту даних є часта зміна паролів, а також
збереження особливо важливої інформації на комп’ютерах, що не
підключені до Інтернету.
Як один з видів впливу на роботу комп’ютера зовні можна
розглядати атаки, організовані у вигляді частого надсилання
повідомлень за однією IP-адресою. При великій кількості керуючих
символів, які потрапляють на модем, він протягом 30-50 секунд
розриває з’єднання, і зв’язок припиняється. Розслідуванням таких
випадків займається системний адміністратор мережі, і знайдений
за адресою комп’ютера зловмисник карається.
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Активний вміст – це
код програми, який включається у веб-сторінки або
файли, які приєднані до
повідомлення
електронної
пошти. Такі програми можуть
бути як корисними (пожвавити
веб-сторінки,
організувати
діалог з користувачем і т. ін.),
так і завдавати шкоди.
Потрапляючи на комп’ютер, вони можуть поводитися
як троянські програми або
віруси. Тому при отриманні
повідомлення з приєднаним
файлом від відправника, з яким про це не було попередньої
домовленості, треба негайно вилучити все повідомлення. При
перегляді веб-сторінок, треба настроювати броузер так, щоб він
повідомляв про наявність на веб-сторінці активного вмісту, та в
індивідуальному порядку вирішувати, чи завантажувати його. У
броузері Інтернет Explorer таке настроювання виконується
командою: «Сервис»  «Свойства обозревателя»  «Безопасность»  «Другой»
Перехоплення та підміна даних на шляхах транспортування базується на тому, що електронне повідомлення проходить
через цілу низку серверів, перш ніж потрапить до поштової
скриньки одержувача. Проблема підміни даних загострилася у
зв’язку із широким розповсюдженням електронної комерції. При
передачі даних можуть змінити адресу, банківський рахунок, суму
тощо. Засобом боротьби з такими порушеннями є шифрування
повідомлень.
Іноді з метою компрометації окремих осіб чи організацій
від їхнього імені відправляють свідомо неправильні повідомлення. Для запобігання таким порушенням використовують
електронні цифрові підписи. Вони містять відомості про
відправника (наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, посада
тощо) і зашифровані особистим ключем. Такий підпис можуть
ставити в кінці повідомлення низка поштових програм-клієнтів,

у тому числі Microsoft Outlook Express, а також текстовий
процесор Microsoft Word.
Якщо повідомлення дуже важливе, його шифрують разом з
електронним цифровим підписом. Таке зашифроване повідомлення
надсилають разом з електронною печаткою або дайджестом
повідомлення. Дайджест повідомлення в зашифрованому вигляді
однозначно відповідає документу, що пересилається, так само, як
за відбитком пальців – конкретній людині. Одержувач розшифровує повідомлення, потім за допомогою спеціальної програми
одержує його дайджест і порівнює з дайджестом, що зберігається в
електронному підписі. Якщо вони збігаються, то документ не
змінювався на шляхах транспортувань.
Втручання в особисте життя полягає у зборі відомостей
про користувачів Інтернет, і в першу чергу служби WWW. При
перегляді веб-сторінок користувача може зацікавити якась реклама.
При клацанні на будь-якому елементі керування (кнопці, списку,
малюнку тощо), пов’язаному з певним видом товару, він
автоматично реєструється в рекламній службі. Далі система
стежить за поведінкою користувача. За змістом сторінок, що
переглядаються, служба здатна встановити рід занять, рівень
добробуту та освіти, стать, вік
та інші ознаки користувача.
Потім ці дані узагальнюються
та при повторному відвідуванні вузла користувачу надається інформація саме про той
товар, від якого йому важко
відмовитись.
Для захисту від несанкціонованого збирання інформації про користувача, треба,
зокрема у Internet Explorer
скористатися командою «Сервис»  «Свойства» і у вікні
Свойства обозревателя у
вкладці Дополнительно зняти
прапорці Задействовать профиль, Автоматически прове-
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рять обновления Internet Explorer, Использовать автозаполнение
для веб-адресов і Разрешить счётчик попаданий на страницы.
Напад хакера на комп’ютер в мережі Інтернет здійснюється за
таким планом:
• проникнути до системи;
• приховати свідчення свого проникнення;
• викрасти наявні паролі;
• отримати керування комп’ютером;
• відкрити нові можливості для повторного проникнення;
• викрасти дані;
• використовувати зламаний комп’ютер для нападу на інший.
У карному законодавстві багатьох країн існують відповідні
статті, якими передбачено покарання за таку діяльність.

Використання антивірусних програм
Вірус – це невелика програма, яка може приєднуватись до ехе-файлів чи інших файлів, або знаходитись
в завантажувальному секторі системного диску.
Віруси роблять неможливим нормальне функціонування
програм і комп’ютера. Вони можуть змінити таблицю розташування файлів на диску (FAT); захопити оперативну пам’ять, не даючи
розгорнутися іншим програмам; вивести небажані повідомлення на
екран; уповільнити роботу ситеми і т.ін.
Віруси «розмножуються», дописуючись до працюючих
програм, а через дискети «заражають» інші комп’ютери.
Щоб забезпечити безпечну роботу в Інтернет треба виконати
заходи безпеки з використанням антивірусних програм.
Найбільш популярні антивірусні програми: Norton Antivirus
(NAV), Антивірус Касперського (AVP), Doctor Web (DW), Avast,
Антивірус NOD32.
Програма NAV (www.symantec.ru) автоматизована і всю
роботу захисту комп’ютера виконує у фоновому режимі. Вона
перевіряє вхідні і вихідні листи, документи MS Office, жорсткі
диски комп’ютера при кожному завантаженні. Нагадує вона про
себе лише у двох випадках: якщо виявить вірус і коли настає час
оновити її антивірусну базу. Її головний недолік – громіздкість і
дуже низька швидкість роботи.
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Програма AVP (www.kaspersky.ru) менш громіздка і працює
швидше. Її вірусна база менша, ніж у NAV, приблизно на 25%, але в
ній швидше з’являються антивіруси проти доморощених
«вірусописьменників» (осіб, які створюють віруси). Програма
здатна сканувати на предмет зараження вірусами жорсткого диску
комп’ютера (включаючи архівні файли), перевіряти всі файли, які
відкриваються на комп’ютері, зразу ж блокує заражені, здійснює
перевірку в заданий час, перевіряє повідомлення електронної
пошти. Її базова версія, призначена для індивідуальних
користувачів, безкоштовна; платити доведеться за розширену
версію для офісів.
Антивірус Dr.Web (http://www.drweb.ru) для Windows забезпечує високоякісний захист комп’ютера і даних незалежно від того,
яким поколінням Microsoft Windows ви користуєтесь. Компоненти
Dr.Web для Windows дозволяють у реальному часі виявити і
припинити спроби проникнення на комп’ютер шкідливих програм
із будь-яких зовнішніх джерел.
Основними компонентами антивіруса Dr.Web для Windows є:
• сканер Dr.Web з графічним інтерфейсом – сканує вибрані
користувачем об’єкти на дисках на вимогу, виявляє і нейтралізує віруси в пам’яті комп’ютера, перевіряє файли автозавантаження;
• резидентний сторож (монітор) SpIDer Guard – контролює в режимі реального часу всі звернення до файлів, виявляє і блокує підозрілі дії програм;
• резидентний поштовий фільтр SpIDer Mail – контролює
в режимі реального часу всі поштові повідомлення, що
приходять згідно з протоколом POP3 і вихідних, що відправляються згідно з протоколом SMTP;
• сканер командного рядка Dr.Web – сканує вибрані користувачем об’єкти на дисках на вимогу, виявляє і нейтралізує
віруси в пам’яті комп’ютера, перевіряє файли автозавантаження і процеси;
• утиліта автоматичного оновлення – завантажує оновлення вірусних баз і програмних модулів, а також здійснює
процедуру реєстрації і доставки ліцензійного або демонстраційного файлу;
• планувальник завдань – дозволяє планувати регулярні дії,
необхідні для забезпечення антивірусного захисту,
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наприклад, оновлення вірусних баз, сканування дисків
комп’ютера, перевірку файлів автозавантаження.
Антивірус Avast (http://www.avast.com) має такі властивості:
• вибір області сканування. Виберіть те, що ви хочете сканувати. У вас є варіанти: жорсткі диски, змінні носії (флешпам’ять, компакт-диски і т.ін).
• вибір способу і початок сканування. Виберіть спосіб
сканування (експрес, звичайний або повний) і вкажіть, чи
хочете сканувати вміст архівних файлів. Почніть тест, натиснувши кнопку «Запустить»;
• звіт про сканування. Після закінчення роботи Avast!
видасть звіт про сканування. При виявленні вірусу вам будуть запропоновані варіанти його нейтралізації.
Антивірус NOD32 (www.eset.com) – відмінна за своїми
характеристиками антивірусна програма. Цей компактний і дуже
швидкий антивірус уміє дуже багато: сканує, моніторить файли
(евристика) і вхідну пошту, має автоапдейт вірусних баз і
програмних модулів, вбудований планувальник завдань, карантин.
Працює у локальній мережі й Інтернеті. Веде логи (протоколи
роботи), може відправляти повідомлення по електронній пошті.
Одним з головних досягнень NOD32 вважається мінімальне
завантаження системи і стійкість роботи на ядрі NT (хто пробував
Касперського 4.* під 2000/ХР, ті зрозуміють, як це важливо!), а за
швидкістю сканування NOD32 залишає позаду всіх конкурентів.
Інтерфейс NOD32 також вище усіляких похвал – простота і
комфортність, нічого зайвого! Всі налаштування легко і просто
робляться за допомогою центра керування, де відображається вся
необхідна інформація.

Запобігання заражненню вірусами
Ніколи не можна бути впевненим, що на вашому комп’ютері
немає вірусів.
Механізм передачі «інфекції» у комп’ютерів подібний до
розповсюдження епідемії у людей.
Вся справа в тому, що вірус спочатку з’являється, розповсюджується, і лише через певний час для його знешкодження
розробляються антивірусні програми. Крім того, багато вірусів
мають «інкубаційний період» – спочатку непомітно поширюються і
лише через деякий час проявляють себе.
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Поради щодо запобігання зараженню комп’ютера вірусами:
НЕ ВСТУПАЙТЕ В СУМНІВНІ КОНТАКТИ!!!
Не вставляйте свої пристрої зовнішньої пам’яті (дискети,
знімні диски) в чужий комп’ютер. Не дозволяйте стороннім особам
зі своїми пристроями працювати на вашому комп’ютері. Уникайте
комп’ютерних ігор – основних носіїв вірусів. Для зараження
комп’ютера досить прочитати зміст завірусованої дискети, знімного диску або компакт-диску.
Вступаючи у контакт, запобігайте можливому
зараженню!
Якщо контакту уникнути неможливо – перевірте чужий
пристрій антивірусною програмою.
Періодично робіть профілактичні перевірки!
Перевіряйте свої пристрої зовнішньої пам’яті на віруси після
контакту з чужим комп’ютером. На власному комп’ютері після
кожного завантаження операційної системи корисно робити
попередній антивірусний контроль вінчестера. Після контакту, який
викликає сумнів, необхідно провести антивірусний контроль всіх
дисків вінчестера. Систематично оновлювати вірусні бази даних
антивірусної програми.
Робіть архівні копії важливих програм і даних!

Поняття брандмауера. Використання брандмауера
Брандмауер (від англ. brandmauer) – міжмережний
екран, захисна система, «вогнегасна стіна», система
або комбінація систем.
Створюється з метою захисту між двома або більше мережами, запобігаючи несанкціонованому потраплянню до мережі або
попереджуючи вихід з неї пакетів даних.
Також використовують для розмежування доступу в середині
корпоративної мережі, у разі наявності в ній ділянок з інформацією, що потребує таємності.
Зазвичай функціонує на маршрутизаторах або виділених
серверах. Брандмауер рівня мережі досліджує мережі на рівні
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пакетів мережного протоколу.
Вони можуть, зокрема, вилучати
з обігу пакети на підставі їхніх
номерів портів TCP і UDP, щоб
розв`язати визначені типи з`єднань, особливо довіреним серверам. Брандмауер рівня застосування досліджує трафік на
рівні застосування, наприклад
FTP, електронної пошти або
Telnet. Часто також переадресовує вихідний трафік, надаючи йому вигляд породженого самим брандмауером, або внутрішньою хост-системою.
Брандмауер допомагає підвищити безпеку комп’ютера. Він
обмежує інформацію, що надходить на комп’ютер з інших
комп’ютерів, дозволяючи краще контролювати дані на комп’ютері і
забезпечуючи лінію оборони комп’ютера від людей або програм
(включаючи віруси і «черв’яки»), які несанкціоновано намагаються
підключитися до комп’ютера.
Брандмауер можна вважати прикордонним постом, на якому
перевіряється інформація (яку часто називають трафіком), що
приходить з Інтернету або локальної мережі. В ході цієї перевірки
брандмауер відхиляє або пропускає інформацію на комп’ютер
відповідно до встановлених параметрів.
У Пакет оновлення 2 для Microsoft Windows XP (SP2) брандмауер Windows включений за мовчазною згодою. (Проте деякі
виробники комп’ютерів і адміністратори мережі можуть вимкнути його) Не обов’язково використовувати саме брандмауер
Windows – можна встановити і включити будь-який брандмауер за
вибором. Оцініть можливості інших брандмауерів, а потім вирішіть, який з брандмауерів підходить краще за все. При бажанні
встановити і включити інший брандмауер потрібно відключити
брандмауер, який надає Windows.
Як працює брандмауер? Коли до комп’ютера намагається
підключитися хтось з Інтернету або локальної мережі, такі спроби
називають «непередбаченими запитами». Коли на комп’ютер
надходить непередбачений запит, брандмауер Windows блокує

підключення. Якщо на комп’ютері використовуються такі
програми, як програма передачі миттєвих повідомлень або мережні
ігри, яким потрібно приймати інформацію з Інтернету або локальної мережі, брандмауер попереджує користувача про блокування
або дозвіл підключення. Якщо користувач вирішує підключитись,
брандмауер Windows створює винятки, щоб у майбутньому не
турбувати користувача запитами з приводу надходження інформації для цієї програми.
Якщо йде обмін миттєвими повідомленнями із співбесідником, який збирається надіслати файл (наприклад фотографію),
брандмауер Windows запитає підтвердження про зняття блокування
підключення і дозвіл передачі фотографії на комп’ютер. А при
бажанні брати участь в мережній грі через Інтернет з друзями,
користувач може додати цю гру як виняток, щоб брандмауер
пропускав ігрову інформацію на комп’ютер.
Якщо відключати брандмауер Windows для окремих підключень до Інтернету або локальної мережі, це підвищує вірогідність
порушення безпеки комп’ютера.
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Що може і чого не може брандмауер Windows
Він може:
Він не може:
блокувати
Виявляти і здешкоджувати
комп’ютерним вірусам і комп’ютерні віруси і «черв’яки»,
«черв’якам» доступ на
якщо вони уже потрапили на
компьютер
комп’ютер. Тому необхідно
встановити антивірусне програмне
забезпечення і своєчасно
оновлювати його, щоб захистити
свій комп’ютер.
Запитати користувача Заборонити користувачу відкрипро блокування чи дозвіл вати повідомлення електронної
пошти з безпечними вкладеннями.
для певних запитів на
Не відкривайте вкладень у повідомпідключення.
леннях електронної пошти від
незнайомих відправників. Слід бути
пильним, навіть якщо джерело
повідомлень електронної пошти
відоме і заслуговує на довіру. При
одержанні від знайомого

Вести облік (журнал
безпеки) – за бажанням
користувача – записуючи
дозволені і заблоковані
спроби підключення до
комп’ютера. Цей журнал
може бути корисним для
діагностики неполадок.

користувача електронного листа з
вкладеннями, уважно прочитайте
тему повідомлення перед тим як
відкрити його. Якщо тема повідомлення являє собою безладний набір
знаків, не відкривайте листа, доки не
зв’яжетесь з відправником для
одержання підтвердження.
Блокувати спам або несанкціоновані поштові повідомлення, щоб
вони не потрапляли в папку вхідних
повідомлень. Але деякі програми
електронної пошти здатні робити це.
Ознайомтесь з документацією своєї
поштової програми, щоб з’ясувати її
можливості.

Захист від спаму
За зручність, доступність і практичну безкоштовність електронної пошти доводиться розплачуватись, витрачаючи великі
зусилля на боротьбу з рекламними листами, які будуть щоденно
звалюватись на вашу поштову скриньку.
Такі масові поштові розсилки, які проводяться без згоди
користувача, видача інформації, яка не запитується користувачем,
називається спамом.
Для боротьби зі спамом є дуже багато програм. Наприклад,
MailWasher (завантажити її можна за адресою:
http://www.mailwasher.net), SpamPal (завантажити її можна
за адресою: http://www.apampal.org) тощо.
MailWasher. Занесіть у програму адреси ваших поштових
скриньок і всі необхідні відомості доступу до них. А потім,
підключившись до Інтернет, натисніть кнопку Chech Mail:
програма перевірить скриньки і витягне заголовки всіх листів. А
вже потім ви за її допомогою знищите непотрібні листи з серверу,
навіть не завантажуючи їх. У подальшому програма «поселиться» в
«області задач» у правому нижньому куті екрана і періодично буде
перевіряти вашу поштову скриньку – чи немає нових листів? При
наявності їх програма сповістить вас про це і продемонструє
заголовки нових повідомлень.
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Такі дії можуть проробляти інші програми, наприклад, ICQ,
Mail.ru Agent. А у поштову програму The Bat! програма взагалі
вбудована.

Поняття про авторське право та плагіат
Авторське право, як частина цивільного законодавства,
регулює відносини, пов’язані з використанням творів літератури,
науки і мистецтва. У цих відносинах беруть участь, з одного боку,
автори творів, їх спадкоємці, правонаступники та інші власники
авторського права, з іншого – організації, зацікавлені у використанні творів: видавництва, редакції періодичних видань, кіностудії,
телестудії, радіостанції, театри, концертні організації, фірми звукозапису тощо. Відповідно, законодавство забезпечує охорону прав
не тільки авторів творів, а й творців суб’єктів суміжних прав (На),
що сприяють розповсюдженню цих творів. Охорона прав творців
об’єктів суміжних прав або професій, суміжних з творчими професіями, становить особливий інтерес для країн, що розвиваються,
оскільки дає змогу захистити в законодавчому порядку фольклорні
твори шляхом охорони прав саме цих суміжних професій.
Існують відмінності між майновими правами автора і його
особистими немайновими правами, які в сукупності утворюють
авторське право. Авторське право, звичайно, розуміється як виняткове право автора твору, що надається йому законом, оголосити
себе автором твору, відтворювати його, розповсюджувати або
доводити його до відома публіки якими-небудь способами і
засобами, а також дозволяти іншим особам використовувати твір
певними способами.
Основним положенням авторського права є монопольне право
автора на обнародування твору – дію, завдяки якій твір уперше стає
доступним для публіки. За життя автора ніхто, крім самого автора,
не має права вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо
буде, то коли і яким чином. Використання твору після обнародування підлягає певним правилам. Автор, який володіє правами на
свій твір, і твір (або його правовласник) користуються правовим
захистом. Але авторське право на твір не пов’язано з правом
власності на матеріальний об’єкт, в якому він виражений. Тому
перехід права власності на матеріальний об’єкт або право
володіння матеріальним об’єктом не тягне за собою перехід
авторських прав на твір як благо нематеріальне.
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Часто охорона авторських прав є гарантією інвестицій, що
вкладаються в опублікування твору, сприяє отриманню і цілеспрямованому розподілу прибутку між автором і особами, які сприяли
використанню його твору.
У тих країнах, де існує таке законодавство, його практична
цінність залежить від ефективності застосування. Однак прийняття
того або іншого закону – це лише перший крок. Результативне
правозастосування може бути забезпечене шляхом створення
відповідних організацій, які займаються збиранням винагород за
використання творів і виплатою їх авторам, що в результаті є
стимулом як для автора, так і для власників прав (агентів,
видавців тощо).
Не зовсім правильно порівнювати прибутки, які автор може
отримати від використання твору, що охороняється авторським
правом, із заробітною платою. Величина винагороди автора
визначається не часом, витраченим на створення цього твору, і
навіть не його якістю і цінністю. Вона залежить від попиту, що
визначається в процесі використання твору. Таким чином, йдеться
про винагороду, яка ближче до торговельного прибутку, ніж до
заробітної плати, а законодавство забезпечує автору справедливу
оплату за використання його творів.
Система охорони авторських прав не може функціонувати у
відриві від творчого процесу. А без охорони прав авторів
суспільство не спроможне забезпечити науковий і культурний
прогрес, тобто поставити досягнення науки і мистецтва на службу
максимально широкого кола зацікавлених осіб. Звідси необхідність
якнайширшої популяризації питань авторського права в інтересах
економічного, соціального і культурного прогресу.
Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю
або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є
автором твору.
Плагіат це найбільш розповсюджений спосіб порушення
авторських прав.
В Україні є Закон «Про авторське право і суміжні права».
Цей закон охороняє особисті немайнові права і майнові права
авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та
використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське
право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та
організацій мовлення – суміжні права.
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Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-9-1):
1. Які загрози існують у мережі Інтернет? Охарактеризуйте їх.
2. Що таке цифровий підпис? Для чого він призначений?
3. Як захиститись від названих вище загроз?
4. Що таке брандмауер? Для чого він призначений?
5. Як працює брандмауер?
6. Охарактеризуйте можливості брандмауера.
7. Як захистити комп’ютер від спаму?
8. Які антивірусні програми вам відомі?
9. Як запобігти зараженню комп’ютера вірусами?
10. Охарактеризуйте відомі вам антивірусні програми.
11. Що таке авторське право?
12. Що таке плагіат?

Вправа «Робота з антивірусною програмою»

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Довідайся, яка антивірусна програма встановлена на
комп’ютері.
Переглянь налаштування програми (не змінюючи налаштувань!). Параметри налаштування запиши в зошит.
Перевір антивірусною програмою свою власну папку.
Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Здійсни оновлення вірусних баз антивірусної програми.
Повідом вчителю про результати роботи. Закрий всі програми. Заверши роботу на комп’ютері.
9.2. Практична робота №10 «Параметри безпеки
Windows XP»
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2, у папці «INTERNET» вибери тест
РОЗДІЛ-9 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Заверши
роботу з програмою TEST-W2.

1)

2)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи.
Увійди до Панелі керування (Панели управления), де вибери
категорію Центр забезпечення безпеки (Центр обеспечения безопасности).
Клацни на посиланні Брандмауэр Windows. На вкладці
Загальні (Общие) перемикач повинен стояти у положенні
Увімкнути (рекомендується) (Включить (рекомендуется).
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3)

4)

5)

6)

Якщо положення перемикача інше, то встанови перемикач
у дане положення. Ознайомся з текстом вікна.
Перейди на вкладку Винятки (Исключения). Ознайомся з
текстом цієї вкладки. Переглянь які програми і служби не
блокуються брандмауером.
Якщо якась програма відсутня у списку, скористайся кнопкою Додати программу (Добавить программу) і додай її
до списку. Прапорець Відображати повідомлення, коли
брандмауер блокує програму (Отображать уведомление,
когда брандмауэр блокирует программу) повинен бути
увімкнутим. Якщо він вимкнутий, увімкни його.
По черзі клацни на кнопках «Добавить программу», «Добавить порт», «Изменить», «Удалить» і ЛИШЕ ОЗНАЙОМСЯ(!!!), які дії і як можна виконати при клацанні на
кожній кнопці. Перейди на вкладку Додатково («Дополнительно»), ознайомся із текстом вікна.
Про результати роботи повідом вчителю. Закрий всі програми. Заверши роботу на комп’ютері.
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10. Додатки
10.1. Всесвітня мережа. Проблеми та розвиток
Практично будь-яка інформація, яка подається для публічного
доступу може бути відображена засобами WWW. Якщо ж щось не
може бути відображене в WWW, то це зумовлено лише деякими
обмеженнями та недоліками WWW. По-перше, з’єднання між
клієнтом і сервером одноразове: клієнт посилає запит, сервер видає
документ, і зв’язок переривається. Це означає, що сервер не має
механізму повідомлення клієнта про зміну або надходження нових
даних. Ця проблема сьогодні вирішується декількома способами:
розробляється нова версія протоколу http, яка дасть змогу підтримувати тривале з’єднання, передачу даних у декілька потоків,
розподіл каналів передачі даних та управління ними. Якщо вона
буде реалізована і буде підтримуватися стандартним програмним
забезпеченням WWW, то це зніме вищезгадані недоліки. Інший
шлях – використання навігаторів, які зможуть локально виконувати
програми на інтерпретованих мовах, як, наприклад, проект Java
компанії Sun Microsystems. Інший варіант розв'язання цієї проблеми
– використання технології AJAX, на основі XML, яке дає змогу
доотримувати данні з серверу тоді, коли сторінка WWW вже
завантажена з сервера.
Наступна проблема WWW – бідність опису мови html для
вирішення багатьох задач. Наприклад, html не передбачає виведення математичних символів, тексту, який зменшений у порівнянні із стандартним розміром. Ця проблема вирішується тим же
чином, що і попередня – розробкою нових версій мови html та
нових типів навігаторів, які можна розширювати довільним чином,
але ця проблема, як і багато інших, може бути вирішена за
допомогою специфічних способів. Для виведення математичних
формул потрібно використовувати малюнки.
Такі зусилля утруднені децентралізацією WWW – наприклад,
сьогодні стандартом стають не ті розширення мови html, які кращі,
а ті, які привносяться найпопулярнішими навігаторами. Децентралізованість несе і велику кількість інших проблем: відсутність
загального каталогу серверів та засобів тотального пошуку в них.
Проте і ця проблема вирішується, причому набагато успішніше, ніж
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Веб 2.0
Розвиток WWW останнім часом значною мірою здійснюється
шляхом активного впровадження ряду принципів та технологій, які
отримали спільну назву Веб 2.0. Сам термін Веб 2.0 вперше
з’явився в 2004 році та покликаний ілюструвати якісні зміни в
WWW на другому десятилітті його існування. По своїй суті Веб 2.0
не є запереченням існуючих веб-технологій, а є, швидше, їхнім
логічним розвитком. Іншим важливим аспектом Веб 2.0 є зміна
пріоритетів та акцентів у використанні технологій та задоволенні
потреб користувачів. Зазначимо, що не всі складові комплексу Веб
2.0 є новими. Багато з них (особливо, базові принципи Веб 2.0) були
сформовані на початку існування WWW, проте довгий час не
запроваджувалися через різні причини.
Розглянемо детальніше основні відмінності комплексу технологій Веб 2.0 від Веб. Головною особливістю Веб 2.0 є стрімке
зростання активності користувачів, яке, зокрема, проявляється в:
• участі в Інтернет-спільнотах (зокрема, в форумах);
• розміщенні коментарів на сайтах;
• ведення персональних журналів (блогів);
• розміщення посилань у WWW.
Іншою важливою особливістю Веб 2.0 є активний обмін
даними, зокрема:
• експорт новин між сайтами;
• активна агрегація інформації із сайтів.
З точки зору реалізації сайтів Веб 2.0 відзначається зростанням вимог до простоти та зручності сайтів для звичайних користувачів та з врахуванням стрімкого падіння кваліфікації користувачів
у близькому майбутньому, а також на передній план виноситься
дотримання ряду стандартів та узгоджень. Це, зокрема:
• стандарти візуального оформлення та функціональності сайтів;
• типові вимоги пошукових систем;
• стандарти XML та відкритого інформаційного обміну.
З іншого боку, у Веб 2.0 знизилися:
• вимоги до «яскравості» та «креативності» дизайну та
наповнення;

• потреби у комплексних веб-сайтах (порталах);
• значення офлайн-реклами;
• бізнес-інтерес до великих проектів.
Таким чином, Веб 2.0 зафіксував перехід WWW від одиничних дорогих комплексних рішень до дуже типізованих, дешевих,
легких у використанні сайтів з можливістю ефективного обміну
інформацією. Основними причинами такого переходу стали:
• критична нестача якісного інформаційного наповнення;
• потреба активного самовираження користувача в WWW;
• розвиток технологій пошуку та агрегації інформації в WWW.
Перехід до комплексу технологій Веб 2.0 має ряд значних
наслідків для глобального інформаційного середовища WWW.
Зокрема:
• успішність проекту визначається рівнем активного спілкування користувачів проекту та рівнем якості інформаційного наповнення;
• сайти можуть досягати високої успішності та рентабельності без великих капіталовкладень, за рахунок вдалого позиціонування в WWW;
• окремі користувачі WWW можуть досягати значних успіхів
у реалізації своїх ділових та творчих планів в WWW без
наявності власних сайтів;
• поняття персонального сайту поступається поняттям
«блог», «авторська рубрика»;
• з'являються принципово нові ролі активного користувача
WWW (модератор форуму, авторитетний учасник форуму, блогер).
Приклади Веб 2.0
Наведемо декілька прикладів сайтів, що ілюструють технології Веб 2.0 і фактично змінили середовище WWW. Це зокрема:
• LiveJournal.com – глобальна спільнота блогерів;
• eBay.com – Інтернет-аукціон зі саморегульовною спільнотою;
• WikiPedia.org – найбільша в світі енциклопедія;
• ODP (dmoz.org) – найбільший каталог сайтів.
Крім цих проектів існує значна кількість аналогічних та
подібних проектів (а також принципово нових проектів), які
формують сучасне глобальне середовище і базуються на активності
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попередні – на нинішньому етапі вже існують і каталоги, і
пошукові системи, які, якщо і не є глобальними, то хоча б
охоплюють доволі велику частину доменів WWW.

своїх користувачів. Таким чином, сайти, наповнення та популярність яких формується в першу чергу не зусиллями та ресурсами
власників сайтів, а спільноти користувачів, зацікавлених у розвитку
сайту, що складають новий клас глобальних сервісів, які визначають правила глобального середовища WWW.

10.2. Мобільний Інтернет
Ще кілька років тому можливість роботи в Інтернеті через
мобільний зв’язок була просто фантастикою.
А тепер це вже реальність!
Для абонентів (UMC) – МТС доступ до Інтернет у за допомогою GPRS став не лише зручним і мобільним, але й доступним.
Переваги послуги:
• доступно: 5 грн. на добу і 0,05 грн. за 1 Мегабайт;
• швидко: швидкість передачі даних – як при якісному DialUp-з’єднанні (20-40 Кбіт/с). Максимально можлива швидкість передачі даних при використанні GPRS – 107,2 Кбіт/с,
EDGR – 236 Кбіт/с;
• всюди: покриття UMC охоплює 95,5% території України і
постійно розширюється;
• завжди: 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
Вартість послуги:
• плата за доступ до послуги протягом доби – 5 грн.;
• вартість прийнятих і переданих даних – 0,05 грн. за 1
Мегабайт.
З рахунку користувача буде знято 5 грн. лише у випадку
використання послуги протягом календарної доби (00:00 –
23:59:59). Активація послуги безкоштовна.
Для користування послугою «Гіпер.Net» потрібно:
• мати мобільний термінал з підтримкою технології GPRS
і/або EDGR, підключений до персонального комп’ютера;
• активувати послугу «Гіпер.Net», для чого відправити
безкоштовне SMS-повідомлення на номер 1040007 або
USSD-запит, набравши на мобільному телефоні *109*217# і
натиснути кнопку виклику;
• створити нове Dial-Up-з’єднання;
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• налаштувати відповідне програмне забезпечення (вебброузер, поштовий клієнт тощо).
Існує ще один бездротовий доступ – через Wi-Fi-з’єднання
(швидкість передачі даних при цьому може скласти до 10
Мбіт/с, але на практиці звичайно вона значно нижча). Для
роботи в Інтернет через цей канал необхідно мати ноутбук або
ПК, оснащений адаптером Wi-Fi, і саму бездротову мережу.
Сьогодні точки доступу до Wi-Fi – Інтернету (хот-споти)
відкриті у аеропортах, на вокзалах, у великих розважальних
центрах і навіть ресторанах. Частина з них працює на комерційній
основі, а частина надає можливість доступу безкоштовно, у
рамках програми Яndex Wi-Fi (http://wifi.yandex.ru).

Переваги використання Wi-Fi від UMC:
• широка Wi-Fi-мережа UMC постійно розвивається;
• висока швидкість передачі даних – до 54 Мбіт/с;
• плата не залежить від тривалості з’єднання;
• швидке та стабільне з’єднання;
• надійність – за рахунок використання технології Direct
Sequence Spread Spectum (DSSS) значно зменшується кількість - помилок при передачі даних у радіоефірі;
• захищеність – за рахунок використання протоколів аутентифікації користувачів і кодування трафіку WPA і WEP;
• можливість переміщення між сусідніми точками доступу до
Wi-Fi-мережі без розриву з’єднання і без переривання трафіку;
• відсутність потреби у модемах і кабелях для підключення
до Wi-Fi-мережі.
life:)Інтернет робить найвигідніші пропозиції користувачам
Інтернету. Відтепер ви можете самі обирати, який обсяг мобільного
Інтернету вам потрібний!
Інтернет-1000, Інтернет-350 або Інтернет-100 – обирайте свій
Інтернет-розмір!
З послугою life:)Інтернет мобільний Інтернет є найдоступнішим засобом для користування електронною поштою,
завантаження ігор, MP3 і відео-файлів, пошуку у веб-просторі
цікавої інформації та спілкування з друзями і близькими за
допомогою Skype або ICQ.
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Кожна послуга передбачає нараховування певного обсягу
мобільного Інтернету для використання протягом 30 днів:
Інтернет-1000 – 1 Гбайт (1000 Мбайт) мобільного Інтернету;
Інтернет-350 – 350 Мбайт мобільного Інтернету;
Інтернет-100 – 100 Мбайт мобільного Інтернету.
Послуга на основі CDMA
Послуга «MTС Коннект» пропонує постійний доступ до глобальної мережі Інтернет по бездротових каналах передачі даних CDMA.

Далі необхідно вставити RUIM-карту в модем і підключити
модем до ноутбука або персонального комп'ютера, після чого
завантажити програмне забезпечення, яке надано МТС, та активувати за допомогою нього доступ до мережі Інтернет.

Технологія CDMA забезпечує можливість:
швидкого та мобільного доступу до мережі Інтернет бути
«завжди на зв’язку» – вільне переміщення по всій території, де є
покриття, без втрати з’єднання.
Підключитися до мережі Інтернет при користуванні послугою
«MTС Коннект» просто.
Інтернет від «MTС Коннект» – це високошвидкісний Інтернет. Середня швидкість становить від 200 до 800 Кбіт/с. Максимальна швидкість для вхідного трафіка може досягати 3.1 Мбіт/с.
З послугою «MTС Коннект» ви не прив'язані до робочого
місця, а при переміщенні ваш зв'язок з Інтернетом не розривається.
Тепер ваше робоче місце може бути по-справжньому мобільним!
Інтернет «MTС Коннект» – це захищений Інтернет. Ви зможете обмежити доступ до Інтернету для інших користувачів за
допомогою PIN-коду. Якщо такої необхідності немає, ви зможете
легко відключити PIN-код.
Послуга «MTС Коннект» доступна в зоні дії покриття мережею CDMA. Покриття мережею CDMA постійно розширюється.
З «MTС Коннект» ви не тільки отримуєте задоволення від
користування послугою, вас також чекають подарунки. У рамкам
бонусної програми «Мій МТС» вам пропонується великий вибір
приємних подарунків.
Налаштування для користування послугою
Для користування послугою «MTС Коннект» вам необхідний
ноутбук або персональний комп'ютер.
Крім того, необхідно ознайомитись з умовами користування
послугою «MTС Коннект», підписати контракт з МТС в одному з
салонів-магазинів МТС та укласти CDMA-модем. При укладенні
контракту компанія МТС надає вам стартовий пакет з RUIMкарткою та необхідне програмне забезпечення.

10.3. Сервіс передачі коротких текстових
повідомлень
Технології, які притаманні сучасному інформаційному суспільству, змінюються з шаленою швидкістю. Збільшується набір
функцій, орієнтованих на постачання додаткових послуг користувачам. Велику увагу приділяють сумісності використання різних
технологій. Типовим прикладом такої конвергенції є електронна
пошта та сучасні комунікаційні технології передачі інформації.
SMS (Short Messeging Service) – сервіс передачі коротких
текстових повідомлень, що використовується для відсилання на/з
мобільного телефону.
Довжина повідомлення обмежена 140 байтами, що становить
160 символів латиниці чи 70 символів російського тексту у
кодуванні Unicode.
Під час SMS-спілкування не встановлюється пряме з’єднання
з телефонним номером. Короткий пакет SMS надсилається у
сервісний центр коротких повідомлень (SMSC), що відповідає за
їхню доставку. Прийнявши повідомлення, SMSC перевіряє, чи
доступний у даний час адресат. Якщо так – повідомлення йому
передається, якщо ні – повідомлення зберігається в SMSC доти,
доки не буде доставлене чи доки не закінчиться термін доставки
повідомлення (його відправник може встановити під час
відправлення).
SMS є частиною цифрового стандарту Глобальної Системи
Мобільних Комунікацій (GSM).
Сервіс передбачений для випадків, коли необхідно передати
невелике повідомлення. Усе, що необхідно для використання SMS,
– стільниковий телефон стандарту GSM.
Послуга SMS дає змогу приймати та відсилати текстові
повідомлення на будь-який мобільний GSM-телефон, знаходячись у своїй чи у гостьовій мережі, використовуючи послугу
міжнародного роумінгу.
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SMS дає можливість приймати та відсилати, зокрема і під час
телефонної розмови, текстові повідомлення максимального об’єму
160 алфавітно-цифрових символів.
Повідомлення SMS надходитимуть навіть тоді, якщо телефон
був вимкнутий: ви прочитаєте їх тоді, коли знову увімкнете
телефон. Повідомлення зберігаються 5 діб.

SMS з телефону на електронну пошту
Щоб надіслати SMS-повідомлення з GSM-телефону на електронну E-mail адресу, на початку повідомлення надрукуйте адресу
електронної пошти у звичайному форматі:
• ім’я@домен. Якщо на дисплеї телефону немає символу
«@», використайте замість нього символи: «?» або «&»;
• після адреси обов’язково надрукуйте пробіл, що відокремить E-mail від тексту повідомлення;
• не обов’язково: введіть тему повідомлення (Subject),
виділивши його на початку і в кінці знаком оклику «!»;
• наберіть коротке повідомлення і напишіть його;
• надішліть SMS-повідомлення за адресою 101.
літера
транслітерація
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SMS з електронної пошти на телефон
Щоб надіслати SMS-повідомлення електронною поштою
(E-mail) абоненту UMC мережі GSM наберіть номер адресата:
• у звичайному форматі ХХХ ХХХХ, в національному
форматі 8 050 ХХХ ХХХХ, в міжнародному форматі
+38 050 ХХХ ХХХХ
• додайте до номера адресу: @sms.umc.com.ua
Наприклад: електронна адреса одержувача, номер мобільного
телефону якого 050 310 ХХХХ, виглядатиме так:
38050310ХХХХ@sms.umc.com.ua
• надрукуйте тему повідомлення (Subject), текст повідомлення і надішліть його так, як ви зазвичай надсилаєте E-mailповідомлення;
• щоб надіслати SMS-повідомлення абоненту будь-якої
мережі GSM в Україні або за кордоном, додайте до номера
абонента в міжнародному форматі адресу E-mail-шлюзу
SMS-центру оператора, до якого підключений одержувач.
Наприклад: електронна адреса в Австралії, підключеного до
оператора Mobikom, номер мобільного телефону якого 43 664 521
ХХХ, може виглядати як +43664521XXXX@sms.mobicom.at.
Зауваження. Не всі оператори надають своїм абонентам можливість отримувати SMS-повідомлення, відправлені електронною
поштою. Тому дізнайтеся про існування такої можливості у вашого
адресата і адресу E-mail-шлюзу SMS-центру оператора.
SMS-комунікація з мережею Інтернет
Надсилання SMS з Інтернету на телефон. Щоб надіслати
SMS-повідомлення з Інтернету на GSM-телефон, треба зайти на
офіційний сайт МТС або Київстар. Далі треба дотримуватися
інструкцій на сайті.
Надсилання SMS з телефону на ICQ. Для користувачів ICQ
може бути корисним сервіс надсилань SMS з телефону на ICQ
(http://www.icq.com/).
Список деяких серверів груп новин:
Платні: Giganews http://www.giganews.com – один з небагатьох провайдерів, що надають захищений SSL-доступ і максимальний на даний момент бінарний retention – 240 днів;
Usenext http://www.usenext.com – ~130 днів;
YabNews http://www.yabnews.nl – 100 днів;
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Internet Explorer 7.0 відрізняється новим графічним інтерфейсом в стилі Aero, підтримкою вкладок, вбудованим механізмом
роботи з RSS, підвищеною безпекою тощо. Примітно, що більшість
«нововведень» були запозичені у альтернативних броузерів.
Деякі з нових характеристик Internet Explorer 7.0
Інтерфейс в стилі нової версії Windows. Додані кнопки, що
полегшують доступ до найчастіше використовуваних завдань і засобів.
• Вкладки. Нарешті реалізована функція вкладок, що давно
присутня в Mozilla Firefox. Швидкі вкладки – можливість
перегляду ескізів усіх відкритих вкладок в одному вікні.

• Пошук. Вбудований рядок пошуку дозволяє виконувати
пошук в Інтернеті, не відкриваючи сторінку пошукової системи. Результати пошуку показуються в окремій вкладці.
Користувач може налаштувати пошук, вибравши улюблену
пошукову систему «за мовчазної згоди».
• RSS-канали. Виберіть канали, і Internet Explorer доставить
вам потрібні новини по темі.
• Система анти-фішинг. Робіть покупки в Інтернеті з
максимальною безпекою.
Увага! При встановленні Internet Explorer 7.0 використовується механізм достовірності операційної системи. Microsoft
рекомендує перед встановленням Internet Explorer 7.0 видалити
(якщо була встановлена) попередню бета-версію (RC) броузера
Internet Explorer.
Internet Explorer 8. Як відомо, у світ вийшов Internet Explorer 8. Нова версія з'явилася незабаром після IE7 і, судячи з
величезного навантаження на сервері Microsoft, новий веб-броузер
корпорації чекали з нетерпінням. Вона викликала справжній фурор
– багато веб-адрес опинилися на деякий час недоступні через
надзвичайний наплив відвідувачів.
Internet Explorer 8 призначений, насамперед, для веб-розробників і веб-дизайнерів різного професійного рівня, оскільки має у
своєму розпорядженні цілий ряд функцій, що полегшують написання ефективнішого коду за рахунок інтеграції необхідного
середовища розробки у веб-броузер. Пакет інструментів розробки
Development Tools, включений в цю версію, полегшує перевірку
сумісності сайту з більш ранніми версіями IE.
Набір засобів Readiness Toolkit у новій версії значно
розширений, а в Інтернеті вже говорять про те, як користуватися
новими функціями IE8 і як оптимізувати сайти під черговий вебброузер Microsoft.
У цій версії, як і раніше, можна приховувати панель меню, та і
всі інші налаштування, на перший погляд, не змінилися. Але якщо
придивитися уважніше, можна виявити і нові функції: наприклад,
опцію Activities, яка забезпечує швидкий доступ до мережних
сервісів, і функцію Webslices для відстежування різної інформації
при подорожах по Інтернету.

123

124

UseNetServer http://www.usenetserver.com – 105 днів;
Astraweb http://www.news.astraweb.com – ~120 днів.
Безкоштовні: Google Groups (http://groups.google.com) –
дозволяє працювати лише з текстовими групами за допомогою
веб-интерфейсу
http://www.sforum.nl/nntp/show.php?l=en
http://www.binaryfeeds.com
http://www.dmoz.org/Computers/Usenet/Public_News_Servers/
http://services.triceron.com/usenet/srvlist.php (постійно оновлюється; рейтинг, вказано кількість груп);
http://news.aioe.org/ (сервер текстових новин, доступ в тому числі по NNTPS).

10.4. Альтернативні броузери
Internet Explorer 7.0
Windows Internet Explorer 7.0 (IE, WIE, MSIE) – найбільш
поширений безкоштовний графічний броузер компанії Microsoft
для операційної системи Windows (скачати дану програму можна
на сайті www.microsoft.com). Кількість користувачів, які вважають,
що Internet Explorer кращий, зараз зменшується, насамперед за
рахунок збільшення аудиторії прихильників двох останніх альтернативних броузерів – Mozilla Firefox і Opera.

Тепер перевірити, як веб-сайт виглядає в раніших версіях
Internet Explorer, стало набагато простіше, і для цього більше не
знадобиться віртуальна машина: у IE8 є спеціальна кнопка для
емуляції, завдяки якій броузер може відображати сторінки так
само, як і IE7. Єдиний мінус – для цього доведеться закрити всі
вкладки і перезапустити програму. Проте, це дуже зручна альтернатива традиційному способу перевірки.
Крім тих функцій, які впадають в очі і активно рекламуються
Microsoft, решта всіх удосконалень так органічно інтегрована в
нову версію, що багато користувачів їх ризикують навіть не
помітити. Одне з таких удосконалень – виділення доменного імені
в адресному рядку. Набравши адресу сторінки, приберіть курсор з
адресного рядка і зверніть увагу на те, як тепер виглядає посилання. Всі елементи, що утворюють адресу, за винятком доменного
імені, набрані блякло-сірим кольором, на тлі якого яскраво
виділяється назва сайту. Але навігація по сторінках працює як і
раніше – досить встановити курсор в полі адресного рядка, і все
стане по-старому, як в будь-якому іншому браузері.
Одна з найчудовіших функцій Internet Explorer 8 – автоматичне аварійне відновлення сесії (Automatic Crash Recovery), яке при
несподіваному збої браузера зберігає всі відкриті вкладки.

У повній відповідності зі своєю природою, Internet Explorer 8
має ряд дрібних недоліків, кращий доказ цього – неробочий
повноекранний режим. Тепер броузер не перекриває панель
завдань – адже ця особливість робила його унікальним в порівнянні
з аналогічними додатками від конкурентів. До того ж, у властивостях веб-сторінки в меню «Файл» (File) можна відзначити, що
вона називається «Документ Firefox», а не HTML, як повинно було
б. Схоже, сприйнятливість співробітників Microsoft до ідей
конкурентів – не міф, а доведений факт.
На рівні настройок броузер майже не змінився. Серед нечисленних нововведень – параметри Parental Controls, які дозволяють
батькам обмежувати доступ до сайтів певної тематики для дітей, а
також нові налаштування на вкладці «Додаткове» (Advanced)
меню «Властивості оглядача» (Інтернет Options). Тут список
опцій виріс, але трохи – у підрозділі «Огляд» (Browsing) з'явилися
два нові пункти: кнопка Display Activity і опція «Включити автоматичне аварійне відновлення сесії» (Enable Automatic Crash
Recovery), які вимагають перезапуску браузера. А в підрозділі
«Безпека» (Security) з'явилися параметри сховища Document Object
Level (DOM) і налаштування захисту від фішинга.
Бурхливого ентузіазму Internet Explorer 8 викликати не може,
але нові функції роблять броузер досить привабливим – особливо
опції Activities і Webslicing, які полегшують отримання, розповсюдження і вивчення інформації. Перша функція активується при
виділенні тексту на сторінці і дозволяє виконати з ним ряд операцій
– наприклад, знайти визначення слова в Encarta, знайти об'єкт на
карті Землі (якщо це географічний пункт), відправити по
електронній пошті Windows Live Hotmail, опублікувати в блогові за
допомогою Windows Live Space, перевести, подати запит в одну з
пошукових машин і так далі.
Webslices – це уривки веб-сторінок, які можна проглядати,
знаходячись на іншому сайті. Вони є насиченими мультимедійними
фрагментами, доступ до яких здійснюється з панелі «Вибране»
(Favorites). По суті це витонченіший і привабливіший спосіб переглядання вибраних сторінок. На жаль, ці дві функції тільки з'явилися, тому лише дуже небагато веб-сайтів їх підтримують.
Остання версія IE не багата функціями і удосконаленнями, але
все-таки це крок вперед у порівнянні з попередньою, оскільки вона
вирішує проблеми сумісності при розробці веб-сайтів. Що ж до
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кінцевих користувачів, то навряд чи їх захоплять нові функції
Activities і Webslices, тому що вони поки дуже мало вивчені
(з Activities розібратися буде легко, але Webslices можуть видатись небагато складнішими). IE8 не дуже відрізняється від IE7, але
все-таки пропонує ряд інноваційних функцій, зокрема Activities і
Webslices, які можуть стати стандартним компонентом всіх
майбутніх веб-броузерів.
Функція аварійного відновлення сесії – великий крок вперед у
порівнянні з IE7. Вона дозволяє відновити всі відкриті вкладки при
несподіваному збої Internet Explorer 8. Загалом браузер став працювати набагато краще.
Opera. Броузер був розроблений компанією Opera Software у
період конкурентної боротьби між Netscape Navigator Internet
Explorer. Здавалось, що у компанії Opera Software не було жодного
шансу навіть на маленький успіх. Але її броузер не лише помітили, але
й почали досить активно використовувати – в основному завдяки його
компактності та високій швидкості завантаження веб-сторінок.
Компактність і висока швидкодія браузера Opera досягнуті за
рахунок відмови від виконання всіх другорядних функцій. Цей
броузер не підтримує шрифти, які рідко використовуються, не
відображає файли малорозповсюджених форматів. Тому завантажена за допомогою цього броузера веб-сторінка буде виглядати
досить скромно. Цей браузер цінують власники ноутбуків.
Багато функцій управління можна виконувати за допомогою
клавіатури. Наприклад, виділити в адресному рядку URL можна
шляхом натиснення клавіші F8, переходити до раніше переглянутих сторінок – за допомогою клавіші Z(назад) і X(вперед).
Відкривши меню Bookmarks, можна виявити в ньому майже
два десятки папок, а в кожній з них – багато посилань на ресурси
Інтернету з тієї чи іншої теми (бізнес, освіта, здоров’я, пошукові
сервери тощо). Незважаючи на свою компактність браузер Opera
дозволяє одержувати і відправляти електронні листи і працювати з
групами новин. Вбудована система пошуку звертається до пошукової машини Google.
В останніх версіях всі незручності у використанні броузера
Opera усунені. Велика перевага Opera в тому, що цей броузер
відображає сторінку під час її завантаження. Тобто сторінка вимальовується прямо на очах.

Mozilla – цей броузер почали розробляти у рамках відкритого
проекту у 1998 році, коли компанія Netscape, під тиском Microsoft,
відкрила вихідні коди пакету Netscape Communicator. Було створено міжнародне співтовариство програмістів, які взялись переробити цей пакет – підвищити його якість і привести у відповідність з
міжнародними стандартами. Але, з’явившись через чотири з
половиною роки, його версія 1.0 (із страхітливим логотипом і
назвою Mozilla) були по суті самостійним пакетом, який працював
досить швидко і надійно.
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Його версія 1.2 відповідає міжнародним стандартам,
схвалена комітетом WЗС, забезпечує перегляд веб-сторінок,
обмін електронними листами, доступ до групи новин, групове
співробітництво (IRC), підтримує адресну книгу і дозволяє
створювати простіші веб-сторінки. І хоча про швидкість роботи
цього броузера багато сперечаються, більшість відносить його
до найбільш швидкодіючих.
Крім того, привабливою рисою Mozilla є можливість заборони
завантаження на комп’ютер зображень з деяких сайтів (що
бомбардують його рекламними банерами).
Той, хто мав досвід роботи з броузером Netscape, зразу
помітить, що головне вікно Mozilla дуже схоже на Netscape
Communicator. Під рядком меню знаходиться панель інструментів,
у лівій частині вікна – бокова панель, внизу – панель вибору
режиму роботи програми. Наприклад, якщо ви хочете проглядати
веб-сторінки і одержувати файли з FTP-серверів, клацніть на

піктограмі із зображенням штурвала, для читання пошти і участі
у групах новин – на піктограмі із зображенням конверта тощо. З
одного режиму можна швидко перейти в будь-який інший, оскільки
описана панель завжди залишається на екрані.
Переключення режиму можна також виконати за допомогою
«гарячих клавіш» або відкривши меню Window (вікно). Вибравши у
меню File (файл) пункт New (создать), ви одержите можливість
відкрити у тому ж вікні вкладку – вікно у вікні. Така можливість
реалізована і у броузері Opera. Вважається, що цей механізм дуже
зручно застосовувати для швидкого перегляду сторінок одного вебвузла або кількох сайтів. Для того щоб відкрити журнал і ще раз
переглянути відвідану недавно сторінку без повторного з’єднання з
її сервером, достатньо вибрати пункт меню Go-Hystory або
натиснути комбінацію клавіш Ctrl+H. Посилання на сторінки, які
сподобались, запам’ятовуються у вигляді закладок; їх зберігання
можна організувати найбільш зручним для вас чином. Можна вести
пошук інформації в мережі за допомогою тієї або іншої пошукової
машини, клацнувши на кнопці Search, яка розміщена, як і у
Netscape Communicator, праворуч від поля введення адреси.
Поштовий клієнт, що входить до складу Mozilla, має всі
стандартні можливості подібної програми. Можна листуватись з
друзями, одержувати повідомлення через списки розсилки із групи
новин. Система сортування дозволяє всі листи розкладати по
папках і певною мірою відфільтровувати спам. Серед вже отриманих листів можна проводити пошук за темою, відправником,
словами, які запам’ятались, які містяться у «загубленому» листі,
даті, адресаті тощо.
Адресна книга програми автоматично запам’ятовує всіх адресатів, яким відправлялись листи або від яких вони одержувались.
Коли починаєте вручну вводити адресу, адресна книга запропонує
вам ряд варіантів його завершення, дозволяючи таким чином
економити час. Адреси можна групувати у колекції; для кожної
особи, занесеної у вашу адресну книгу, заводиться окрема картка.
Одна з переваг броузера Mozilla – можливість налаштувати
програму у відповідності з потребами конкретного користувача. Ви
можете змінювати кодування (для кирилиці передбачено вибір
одного з 9 кодувань), шрифт, колір фону і багато іншого
(порівняйте з браузером Opera).

10.5. Майстер Download Master
Download Master – це високопродуктивний менеджер завантажень для Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT
4.0, Windows 2000, Windows XP та Windows Vista.
Завантажити дану програму можна з сайту:
http://www.westbyte.com/dm
Основними рисами, які виділяють Download Master серед
інших програм, є висока ефективність роботи і зручний
користувацький інтерфейс.
Download Master дозволяє значно підвищити швидкість
завантаження файлів через Інтернет з використанням HTTP,
HTTPS та FTP протоколів. Для цього використовується розбиття
файлу на потоки, які закачуються одночасно. Програма також підтримує докачування файлу з біжучої позиції після розриву з’єднання.
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Для підвищення зручності використання, Download Master
інтегрується в Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Apple
Safarie, Mozilla, Opera, Netscape Communicator та інші, замінюючи
стандартний модуль закачування. Крім того, програма стежить за
буфером обміну, виявляючи посилання. Download Master дозволяє

завантажувати, зберігати і проглядати відео з таких відеосервісів:
Youtube, Google Video, Rutube, Відео@mail.ru, Rambler Vision.
Download Master інтегрований з каталогом файлів
Topdownloads і ви можете шукати необхідні файли і дзеркала прямо
з програми, отримувати інформацію і новини про найпопулярніші
програми, музику, архіви, документи і т.д.
Download Master – могутній і зручний засіб управління
категоріями закачувань з можливістю автоматичного розпізнавання
типу файлів та переміщенням їх у вказані категорії. Необмежене
число категорій і рівнів вкладеності.
Download Master використовує оригінальну технологію, яка
дозволяє повноцінно працювати з програмою без відкриття
головного вікна із списком закачувань.
Програма також містить:
• менеджер сайтів для управління паролями і теками для
збереження;
• планувальник і розширений планувальник, що дозволяютьпобудувати роботу за розкладом;
• «дзвонилку» для dial-up з'єднань;
• FTP Explorer для зручної роботи з FTP-серверами;
• пошук за файлами, програмами, іграми і музикою;
• Remote Download – плагін для віддаленого додавання
закачувань;
• DM Bar – панель інструментів для Internet Explorer і Mozilla
Firefox.

Каталог FTP-серверів
У даній таблиці розміщено каталог деяких ftp-серверів.
Кількість
№п/п
Назва
Розмір
файлів
1

ftp.format.org.ua

2

debian.org.ua

3

kinodata.kiev.ua

4
5

4.21 Тб

23971

211.78 Гб

383329

1.98 Тб

30157

ftp.dsip.net

579.05 Гб

88065

ftp7.ua.freebsd.org

51.35 Гб

122605
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6

h41.s232.homei.net.ua

1.12 Тб

4314

7

ftp.carrier.kiev.ua

16.09 Гб

92518

8

vblack.org.ua

660.34 Гб

25760

9

ftp.ntu-kpi.kiev.ua

156.35 Гб

68007

10

ftp.lviv.farlep.net

159.35 Гб

63216

11

frigate.kiev.ua

48.12 Гб

65397

12

happy.kiev.ua

25.77 Гб

66057

13

www.ssw.UKMA.Kiev.UA

20.93 Гб

66619

14

yakimus.kiev.ua

160.41 Гб

49310

10.6. Освітні веб-сайти
http://osvita.org.ua – освітній портал, каталог освітніх ресурсів,
новини освіти, вищі навчальні заклади України і Росії;
http://www.ccf.kiev.ua/ – соціальна освіта в Україні (організація
семінарів, тренінгів, дистанційна освіта у галузі соціальної педагогіки);
http://school.kiev.ua/ – портал, присвячений проблемам впровадження нових технологій в галузі середньої освіти
України (інформатика, підручники, матеріали, застосування комп’ютерів на уроках фізики, математики,
іноземної мови, деяка інформація з Міністерства
освіти та науки України, олімпіади, періодика);
http://edu.ukrsat.com/ – для вчителів методичні розробки, навчальні
програми, для учнів – бібліотеки, реферати, олімпіади,
адреси шкіл Києва та України;
http://www.edu-ua.net – освітня мережа. Міністерство освіти,
Інститут змісту і методів навчання, перелік серверів
установ, підлеглих Міністерству освіти України;
http://www.ednu.kiev.ua/ – Educational Network Ukraine. На цьому
сервері представлені всі українські інформаційні ресурси, пов’язані з освітніми організаціями, вищі навчальні заклади, докладна інформація про системи
освіти найбільш розвинених країн, гранти, преса, виставки, конференції, фірми тощо.
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http://www.dlab.kiev.ua/ – сервер Першої української комп'ютерної
дидактичної лабораторії. Дистанційне навчання комп'ютерним технологіям, англійській мові тощо. Великий путівник по освітнім серверам Інтернету;
http://www.osvita.org – освітньо-консультативний центр «Освіта»
http://o-svit.iatp.org.ua – каталог освітніх ресурсів О-СВІТ, інформація для учнів, студентів, педагогів, науковців;
http://www.osvita.org.ua/ – освітній портал, події освіти, статті,
каталог вищих навчальних закладів України;
http://www.uchobe.net.ua – каталог навчальних закладів України;
http://www.7chudes.in.ua – 7 туристичних маршрутів України;
http://www.pisni.org.ua – українські пісні;
http://www.testcentr.org.ua – дистанційне навчання і тестування;
http://uk.wikipedia.org – сторінка Web-енциклопедії Вікіпедія.

ДЛЯ НОТАТОК
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ВИДАВНИЦТВО «АСПЕКТ» ПРОПОНУЄ:
Серію посібників для 12-річних середніх навчальних закладів:
 Інформатика. Почат. курс. 2 клас / Камєнева О.П., Антонова О.П., 2009. – 144 с.
 Інформатика. Початковий курс. 3 клас / Антонова О.П., 2009. – 144 с.
 Інформатика. Початковий курс. 4 клас / Антонова О.П., 2009. – 144 с.
 Вступ до програмування мовою ЛОГО. 5 клас / Пахомова Г.В., 2008. – 136 с.
 Програмування мовою ЛОГО. 6 клас / Пахомова Г.В., 2008. – 136 с.
 Основы программирования в ЛОГО. 5 кл. / Пахомова А.В., 2008. – 136 с. РУС
 Программирование в ЛОГО. 6 класс / Пахомова А.В., 2009. – 136 с. РУС
 Інформатика. Базовий курс. 7 клас / Шестопалов Є.А., 2008. – 176 с.
 Базовий курс. 8 клас / Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., 2008. – 216 с.
 Базовий курс. 9 клас / Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П., 2008. – 176 с.
 Інформатика. Web-дизайн. 8 клас / Ковшун М.І., 2008. – 112 с.
 АЛГО – основи програмування. 8 клас / Петрів В.Ф., Ріпко Н.А.., 2008. – 104 с.
 Інформатика. Visual Basic. 9 клас / Бондаренко О.О., 2009. – 224 с.
 9 клас – перший рік / Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П., Табарчук І.В., 2009. – 224 с.
 9 клас – перший рік. Робочий зошит / Михальчук І.І., Пилипчук О.П. 2009. – 56 с.
 Інформатика. Цікаві задачі. 2-9 класи / Антонова О.П., 2008. – 96 с.
 Мова програмування С++. Спецкурс. 10-12 класи / Лехан С.А., 2007. – 160 с.
 Turbo Pascal. Спецкурс. 10-12 класи / Бондаренко О.О., 2008. – 272 с.
 Основи Інтернету. Спецкурс. 10-12 класи / Ковшун М.І., 2009. – 136 с.
Серію посібників для 11-річних середніх навчальних закладів:
 Інформатика. Короткий курс. 10 клас / Шестопалов Є.А., 2008. – 176 с.
 Короткий курс. 11 клас / Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А., 2008. – 208 с.
 Інформатика. Базовий курс. 10 клас / Шестопалов Є.А., 2007. – 160 с.
 Інформатика. Практичні та тематичні роботи і проекти. 10-11 класи / Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А., 2008. – 160 с.

 Базовий курс. 11 клас / Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., 2009. – 336 с.
 Основи алгоритмізації та програмування. 10 клас / Караванова Т., 2008. – 192 с.
 Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування.
10-11 класи / Караванова Т.П., 2008. – 152 с.
 Информатика. Базовый курс. 10 класс / Шестопалов Е.А., 2007. – 144 с. РУС
 Базовый курс. 11 кл. / Шестопалов Е.А., Сальникова И.И., 2008. – 320 с. РУС

Серію посібників «Для початківця»:
 Основи комп’ютерної грамотності (Windows’XP, Word’XP, Paint, Internet) /
Шестопалов Є.А., 2008. – 176 с.

 Word’97&2000 для початківця / Шестопалов Є.А., 2008. – 112 с.
 Excel’2000&ХР для початківця / Шестопалов Є.А., 2008. – 112 с.
 Windows’ХР для початківця / Шестопалов Є.А., Моісєєва О.В., 2009. – 176 с.
 Internet для початківця / Шестопалов Є.А., Ковшун М.І., 2008. – 176 с.
 Power Point для початківця / Сальнікова І.І., 2008. – 112 с.
Контрольно-діагностичну систему Test-W2
 Друкована інструкція з експлуатації + CD-R: Test-W2 з банком тестів. Алго.
ЛогоМиры (Демо). Тренажери. Календарні плани для 7-11 класів тощо.
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