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Текст лекції
1.
Структура глобальній мережі Internet.
Комп'ютерна мережа (обчислювальна мережа, мережа передачі даних) - система зв'язку
комп'ютерів і/або комп'ютерного устаткування (сервери, маршрутизатори і інше
устаткування, канали зв'язку). Для передачі інформації можуть бути використані різні
фізичні явища, як правило - різні види електричних, світлових сигналів або
електромагнітного випромінювання.
В середині 60-х років Міністерство оборони США побажало управляти мережею, яка
могла б пережити навіть ядерну війну. Звичайні мережі, сполучені телефонними дротами,
були визнані занадто уразливими, оскільки втрата однієї лінії або комутатора перервала б
зв'язок, для якого ця лінія або комутатор використовувалися, а можливо, навіть розділила
б мережу на окремі ділянки. У цих мережах використовувалася комутація каналів (коли на
час передачі інформації пари комп'ютерів з'єднуються "один-с-одним" і в період з'єднання
відбувається передача усього об'єму інформації). Для вирішення проблеми Міністерство
оборони звернулося до управління перспективного планування науково-дослідних робіт
ARPA (Advanced Research Projects Agency). Приблизно в цей же час Теодором Хольме

Нельсоном була придумана ідея гіпертексту (сам термін уперше був вимовлений в 1965
році).
У грудні 1969 року вдалося запустити експериментальну мережу (ARPANET), що
складається з 4 вузлів. Ця мережа підтримувала комутацію пакетів (коли необхідні для
передачі дані розбиваються на частини, а до кожної частини приєднується заголовок, що
містить повну інформацію про доставку пакету за призначенням). В процесі експлуатації
з'ясувалося, що наявні протоколи мережі не придатні для роботи з об'єднаними мережами.
В результаті були проведені додаткові дослідження в області протоколів, що завершилися
в середині 70-х винаходом моделі і протоколів TCP/IP. TCP/IP був спеціально
розроблений для управління обміном даними по інтермережах, що ставало усе більш
важливим у міру підключення усе нових мереж до ARPANET. У 1980 році були
представлені основні принципи об'єднання мереж :
·
мережі взаємодіють між собою по протоколу TCP/IP;
·
об'єднання мереж проводиться через спеціальні шлюзи (gateway);
·
усі комп'ютери, що підключаються, мають єдині методи адресації.
З 1983 року протокол TCP/IP став обов'язковим на усіх комп'ютерах ARPANET. Розвиток
мережі відбувався досить швидкими темпами. До 1984 року число хост-систем (крайових
систем) перевищило 1000. У цьому ж році вводиться принцип системи найменування
доменів (Domain Name System, DNS), що дозволяє замінити цифрові адреси комп'ютерів
символьними іменами.
Сучасна історія Інтернету почалася в 1989 році, коли Тім Бернерс-Ли (Tim Berners - Lee) в
Європейській лабораторії фізики елементарних часток (CERN) розробив технологію
гіпертекстових документів - World Wide Web (WWW), що дозволяє користувачам мати
доступ до будь-якої інформації, що знаходиться в мережі Інтернет на комп'ютерах по
всьому світу. Саме ця розробка зумовила кінець кінцем вибухове зростання числа
користувачів Інтернету. За минулий час WWW пройшов декілька фаз розвитку.
Символьний гіпертекст
Спочатку Web була текстовою гіперпосилальною системою. Перша програма-браузер
(браузер - програма для перегляду html -документов) LineMode, створена в 1991 році, не
підтримувала графіку і "мишу". Можна лише було переглядати статичні гіпертекстові
сторінки, вводячи номери сторінок, що переглядаються.
Графічно-орієнтовані статичні HTML -документы
Ця фаза почалася в лютому 1993 року з випуском браузеру NSCA Mosaic. Браузер
розроблявся для Національного центру по застосуванню супер-ЕОМ (NSCA). Це була
невелика програма (9000 рядків коду), що працює тільки під X, - windows (графічна
оболонка для операційних систем сімейства unix). Але в ній було головне - графіка стала
повноправною частиною інтерфейсу, а миша - єдиним засобом роботи. Розробники Mosaic
створили повністю новий інтерфейс для Інтернет. Інтерфейс виявився настільки приємний
на погляд і в роботі, що підкорював кожного, хто починав з ним працювати просто з
цікавості. Браузер не вимагав від користувачів знань про внутрішній устрій мережі.
Інтернет відкрив простори мільйонам користувачів.
Через декілька місяців комп'ютерні компанії стали цілеспрямовано проникати в Web, яка
сама по собі залишалася статичною. Вміст включав текстові або графічні документи і ряд
інших елементів. Можливо, сторінка містила аудио- або відеофайли, які доводилося
спочатку завантажувати, а потім програвати, використовуючи зовнішні застосування.
Динамічні HTML -документы

Протягом перших двох фаз Web -страницы створювалися за допомогою текстового
редактора HTML і поміщалися на сервер. Вони залишалися незмінними до тих пір, поки
автор не змінював їх. Для динамічної генерації стали використовувати CGI -сценарии
(сценарії інтерфейсу загального шлюзу), які дозволяли на сервері генерувати HTML страницы. З таким удосконаленням Web могла служити середовищем прикладного
програмування, де уся обробка, проте проводилася на сервері.
Активні HTML -документы
Четверта фаза почалася в 1995 році з появою модулів, що підключалися, в Netscape
Navigator і появою мови Java. Що спочатку розроблявся для потреб виробників побутової
електроніки, мова Java виявилася засобом, що дозволяв перейти в Web на технологію
клієнт-сервер, в якій клієнт мав певну незалежність від сервера. Інтернет-програмування
перестало бути програмуванням тільки для сервера. А трохи пізніше була розроблена
мова сценаріїв JavaScript, повністю інтегрований в гіпертекстову розмітку документів. У
тому ж 1995 року Web стає найпопулярнішим сервісом Інтернету. Поступово інші сервіси
стають в WWW вторинними, оскільки багато хто користується Web -сайтами як шлюзами
для доступу до інших служб.
Для більшості користувачів глобальної мережі Інтернет асоціюється з одним
високорівневим сервісом - World Wide Web (WWW), що використовує протокол HTTP
(Hypertext Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту). Зрозуміло, існує безліч
інших протоколів - електронна пошта, канали новин, FTP (File Transfer Protocol - протокол
передачі файлів) та ін.
Що ж таке Інтернет? Визначення цьому терміну було дане в 1995 році Федеральною
мережевою радою (FNC). Інтернет - це глобальна інформаційна система, яка, :
логічно взаємозв'язана простором глобальних унікальних адрес, заснованих на
Інтернет-протоколі (IP) або наступних розширеннях або наступниках IP;
здатна підтримувати комунікації з використанням сімейства Протоколу управління
передачею/Інтернет-протоколу (TCP/IP) або його наступних розширень/наступників і/або
інших IP -совместимых протоколів;
забезпечує, використовує або робить доступною, на громадській або приватній
основі, високорівневі сервіси, надбудовані над описаною тут комунікаційною і іншою
пов'язаною тут інфраструктурою.
Отже, основа Інтернету - протокол IP. Еталонну модель стека протоколів Інтернету можна
зображена на малюнку .
Протокол Інтернету (IP) є основою усієї архітектури. Мета протоколу Internet полягає в
передачі дейтаграммы (одиниця інформації в протоколі, блок інформації, посланий як
пакет мережевого рівня через передавальне середовище без попереднього встановлення
з'єднання і створення віртуального каналу; повідомлення, яке не вимагає підтвердження
про прийом від приймаючої сторони) через набір об'єднаних комп'ютерних мереж. Таким
чином, на мережевому рівні Інтернет можна розглядати як набір підмереж або автономних
систем, сполучених один з одним. Це здійснюється за допомогою передачі дейтаграмм від
одного модуля Internet до іншого до тих пір, поки не буде досягнутий одержувач. Дві
основні функції протоколу IP - адресація і фрагментація.

верхний уровень (прикладной уровень)
TCP (транспортный уровень)
протокол Internet (межсетевой уровень)
коммуникационная сеть (от хоста сети)
Еталонна модель стека протоколів Інтернету
Модулі Internet знаходяться на хостах (машинах, призначених для виконання
програм користувача) і шлюзах (машинах, що забезпечують з'єднання різних, часто
несумісних мереж) мереж системи Internet. Дейтаграммы прямують з одного модуля
Internet на іншій через конкретні комп'ютерні мережі, засновані на інтерпретації Internet адресов. Таким чином, одним з важливих механізмів протоколу Internet є Internet -адрес.
Принципи адресації в Інтернеті і структура IP -адреса буде розглянуті нижче.
При передачі повідомлень з одного Internet -модуля на іншої дейтаграммы можуть
потребувати проходження через мережі, для яких максимальний розмір пакету менший,
ніж розмір дейтаграммы. Щоб здолати цю складність, в протокол Internet включений
механізм фрагментації.
Протокол IP обробляє кожну Internet -дейтаграмму як незалежну одиницю, що не
має зв'язку ні з якими іншими дейтаграммами Internet. Протокол не має справи ні із
з'єднаннями, ні з логічними ланцюжками (віртуальними або якими-небудь іншими).
Протокол Internet не забезпечує надійності комунікації. Немає механізму підтверджень ні
між відправником і одержувачем, ні між хост-компьютерами. Немає контролю помилок
для поля даних, тільки контрольна сума для заголовка. Не підтримується повторна
передача, немає управління потоком.
Протоколи транспортного рівня дозволяють відправляти і отримувати сегменти
інформації змінної довжини, поміщені в оболонку Internet дейтаграмм. Основна функція
транспортного рівня - прийняти інформацію від протоколу верхнього рівня, при
необхідності розбити дані на фрагменти і гарантувати, що ці частини в правильному виді
прибудуть за призначенням. На цьому рівні використовуються два протоколи.
Протокол TCP (Transmission Control Protocol - протокол управління передачею) є
надійним протоколом на основі з'єднань, що дозволяє без помилок доставляти байтовий
потік з однієї машини на будь-яку іншу машину об'єднаної мережі. Він розбиває вхідний
потік байт на окремі повідомлення і передає їх міжмережевому рівню (протоколу IP). На
пункті призначення одержуючий TCP -процесс відновлює з отриманих повідомлень
вихідний потік. Крім того, TCP здійснює управління потоком, щоб швидкий відправник
не завалив інформацією повільного одержувача.
Щоб ідентифікувати окремі потоки даних, підтримувані протоколом TCP, останній
визначає ідентифікатори портів (16-бітова адреса). Номери портів нижче 1024, звані
популярними портами, зарезервовані за стандартними службами. Наприклад, служба
передачі файлів використовує порт 21, передачі гіпертексту - 80 порт Оскільки
ідентифікатори портів вибираються кожною програмою протоколу TCP незалежно, то
вони не будуть унікальні. Щоб забезпечити унікальність адрес для кожної програми
протоколу TCP, ми об'єднуємо той, що ідентифікує цю програму Internet адреса і

ідентифікатор порту. В результаті отримуємо сокет, який буде унікальний в усіх
локальних мережах, об'єднаних в єдине ціле. З'єднання повністю визначається парою
сокетів на своїх кінцях.
Протокол UDP (User Data Protocol - призначений для користувача протокол даних) є
ненадійним протоколом без встановлення з'єднання. Цей протокол надає прикладній
програмі процедуру для посилки повідомлень іншим програмам, причому механізм
протоколу мінімальний. Протокол UDP орієнтований на транзакції, отримання
дейтаграмм і захист від дублювання не гарантовані.
Завдання протоколів верхнього рівня - надання високорівневого сервісу. До них
відносяться протоколи FTP (File Transfer Protocol - протокол передачі файлів), HTTP
(Hypertext Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту), SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol - поштовий протокол) і інші.
2. Робота з веб – документами.
Word Wide Web, чи просто Web, — частина всесвітньої мережі Internet, за допомогою
якої користувачі комп’ютерів мо-жуть обмінюватися інформацією та програмними
засобами. У Web використовуються документи особливого формату НТМL (Ну-реrtext
Маrkup Language — мова розмітки гіпертексту), а також спеціальні типи посилань URL
(Uniform Resource Locator) для розпізнавання певних документів і їх місцезнаходження. У
про-грамі Word є безліч засобів для полегшення роботи з документами НТМL і URL.
Можна зберегти документ Word у форматі НТМL, тим самим зробивши можливим
використовування його як Web-сторінки.
У разі збереження звичайного документа як НТМL-файла Word перетворює його в коди
НТМ для відтворення існуючого чи по-дібного йому виду документа. Однак не всі
формати Word мо-жуть бути перетворені в НТМL-коди. Це означає, що остаточний
варіант (тобто документ НТМL) може мати вигляд, не зовсім такий, як у вихідного
документа Word.
Для збереження документа Word у форматі НТМL:
Виберіть команду Файл/Сохранить как для відкриття діалогового вікна
Сохранение документа.
Виберіть зі списку, що розкривається, Тип файла опцію НТМL Document.
Введіть ім’я файла в текстовому полі Имя файла.
Натиснувши кнопку Сохранить.
Можна використовувати Word для редагу-вання Web-сторінок у форматі НТМL.
Відкритий документ НТМL автоматично перетворюється у формат Word. А коли ви його
зберігаєте, він знову конвертується у формат НТМL. Щоб відкрити документ НТМL для
редагування:
-Виберіть Файл/Открыть чи натисніть кнопку Открыть стандартної панелі інструментів,
щоб відкрити діалогове вікно Открытие документа.
- Клацніть на стрілці в полі Тип файла і виберіть зі списку документ НТМL.
-Виберіть потрібний файл у списку файлів.
-Клацніть кнопкою Открыть, — документ готовий для редагування.
-Використовуйте звичайні команди редагування Word для внесення змін до документа.
-Виберіть Файл/Сохранить чи натисніть кнопку Сохранить стандартної панелі
інструментів. Документ буде автоматично збережений у форматі НТМL.

Посилання — це адреса чи покажчик якогось об’єкта у Web-такого, як Webсторінка чи адреса абонента електронної пошти. Ось два найпоширеніші типи посилань, з
якими ви матимете справу.
• Адреса електронної пошти для зв’язку з якимсь адресатом електронної пошти.
Наприклад, jsmith@abc. com.
• Гіпертекстове посилання, що вказує на документ Web. На-приклад, http://www.abc.com.
програмі Word є засіб розпізнавання посилань
документі, що трактуються саме як посилання,
а не як звичайний текст. Посилання належать до різновиду полів документа й
відрізняються від зви-чайного тексту за такими ознаками:
посилання виділяється на екрані іншим кольором і/чи під-кресленням;
коли ви вказуєте на посилання за допомогою миші, покаж-чик миші набуває
вигляду руки з піднятим вказівним пальцем;
ви можете видалити все посилання, але не можете безпосе-редньо редагувати його;
у разі натискання на гіперпосилання автоматично запуска-ється ваш Web-броузер і
на екрані з’являється та Web-сторінка, якої стосується посилання;
у разі натискання на адресі електронної пошти автоматично починає роботу
програма запуску електронної пошти і на екрані з’являється порожній бланк
повідомлення, який ви можете від-правити за адресою, на якій клацнули.
Автоматичний запуск вашого Web-броузера та програми елек-тронної пошти, звичайно,
залежить від параметрів установки цих програм у системі. Можна настроїти Word для
розпізнавання по-силань у разі введення. Для цього:
- Виберіть команду Сервис/Автозамена... для відкриття діа-логового вікна Автозамена
-Клацніть на корінці вкладки Автоформат при вводе.
-В ділянці Изменять установіть прапорець Адреса Интернета и сетевые пути
гиперссылками.
-Натисніть кнопку ОК.
Інший спосіб розпізнавання гіперпосилань — переглянути вже набраний текст, знаходячи
текст посилань і перетворюючи його. Коротко нагадаємо основні кроки перетворення посилань.
1. Виберіть команду Формат/Автоформат для відкриття діалогового вікна Автоформат.
2. Виберіть опцію Сразу весь документ.
3. Натисніть кнопку Параметры для перегляду вкладки Автоформат діалогового вікна
Автозамена.
4. В ділянці Изменять установіть прапорець Адреса Интернета и сетевые пути
гиперссылками.
5. Зніміть всі інші прапорці.
6. Натисніть кнопку ОК для повернення в діалогове вікно Автоформат.
7. Натисніть кнопку ОК.
Під час роботи з документом можна вставити посилан-ня, просто набравши його
адресу і дозволивши програмі Word автоматично розпізнати її, як описано вище.
Найлегший шлях — використовувати команду Вставка/Гиперссылка ... Ви зможете
зв’язатися з файлами Internet, документами Word та іншими ти-пами файлів. Для цього:

1. Виберіть команду Вставка/Гиперссылка чи натисніть кла-віші Ctrl + K або кнопку
Добавить гиперссылку на стандартній панелі інструментів. З’явиться діалогове вікно
Добавить гипер-ссылку.
2. Якщо ви знаєте адресу посилання, наберіть її в текстовому полі Связать с файлом/URL,
для зазначення адреси на жорст-кому чи мережному диску натисніть кнопку Обзор... і
викорис-товуйте діалогове вікно Связать с файлом.
3. Якщо ви хочете додати посилання на певний об’єкт файла, наприклад, на закладку
файла Word, уведіть ім’я в текстовому полі Имя объекта в документе чи натисніть на
кнопці Обзор для перегляду списку об’єктів, доступних у файлі, обраному на кроці 2.
4. Натисніть кнопку ОК.
Програми – браузери

Бра́ узер, також веб-переглядач — програмне забезпечення для комп'ютера або
іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість
користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією
на гіпертекстовій веб-сторінці. Тексти та малюнки можуть містити посилання на інші вебсторінки, розташовані на тому ж веб-сайті або на інших веб-сайтах. Веб-переглядач з
допомогою гіперпосилань дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати
інформацію, розміщену на багатьох веб-сторінках.
Принципи роботи всіх Web-браузерів однакові. Познайомившись з одним із них,
користувач зможе працювати з будь-яким. Основна функція браузера - забезпечити доступ
до ресурсів Web.
Google Chrome
Google Chrome — веб-переглядач, розроблений компанією Google на основі вебпереглядача з відкритим кодом Chromium та іншоговідкритого програмного забезпечення.
Його програмна архітектура була створена з чистого аркуша (однак використовуючи інше
програмне забезпечення з відкритим кодом, у тому числі компоненти WebKit та Mozilla) з
метою задоволення поточних потреб користувачів. Нова архітектура насамперед визнає
той факт, що на сьогодні більшість веб-сайтів є не просто веб-сторінками, але вебпрограмами. Заявленими перевагами цієї архітектури є підвищена стабільність, швидкість,
безпека, а також чистий, простий та ефективний інтерфейс користувача.
На відміну від багатьох інших браузерів, в Chrome кожна вкладка є окремим процесом. У
випадку, якщо процес обробки вмісту вкладки зависне, його можна буде закрити без
ризику втратити всі дані в браузері.
Браузер підтримує режим інкогніто. Сторінки, які проглядаються в анонімному вікні, не
з'являться в історії браузера або історії пошуку, а також не залишать на комп'ютері інших
слідів, таких як файли cookie, вони автоматично видаляються коли користувач закриє це
вікно. Тим не менш, всі файли, які будуть завантажені, або закладки, які будуть створені,
будуть збережені на вашому комп'ютері.
Як попереджає сам браузер, перехід в режим інкогніто не впливає на поведінку інших
користувачів, серверів або програм і не дозволяє захиститися від:
Типово інтерфейс Google Chrome включає кнопки: назад, вперед, відновити / зупинити
завантаження, додати поточну сторінку в закладки, перейти на головну сторінку (додому).
Кнопка переходу на головну сторінку може бути відключена.
Панель вкладок є основним компонентом інтерфейсу і знаходиться у верхній частині
вікна, а не під рядком адреси.

Пошук інформації в Internet
– Пошукова система (сервер) — програмно-апаратний комплекс, що надає
можливість пошуку інформації в Інтернеті.
Під пошуковою системою звичайно мається на увазі сайт, на якому розміщений
інтерфейс системи.
Пошукові сервери здійснюють пошук нових сайтів та їх індексацію (запис
інформації про сайт) у власних каталогах для пришвидшення подальшого пошуку
інформації користувачами. Надалі пошук за критеріями (ключовими словами) пошуковий
сервер веде тільки серед індексованих сайтів.
Отримавши пошуковий запит, серверна програма знаходить сторінки, що містить
ключові слова, впорядковує їх список за певними ознаками і передає його користувачеві у
вигляді веб-сторінки. Проте, здебільшого, саме ресурси, що розміщені на початку списку,
найбільш точно відповідають запиту.
- Існує три способи пошуку інформації в Інтернеті:
1.
Використання пошукових серверів. Необхідно ввести ключові слова в поле
запиту та натиснути кнопку Знайти.
2.
Вказівка адреси сторінки. Це найшвидший спосіб пошуку, але його можна
використати тільки в тому випадку, якщо точно відома адреса документа або сайту, де
розташований документ.
3. Пересування по гіперпосиланнях. З його допомогою можна шукати документи,
тільки близькі за змістом поточному документу
При уведені критеріїв пошуку необхідно врахувати, що:
•
Бажано уникати прийменників, займенників, сполучників
•
Запитувана інформація повинна бути якомога конкретнішою.
•
Два і більше слова сервер з’єднує сполучником і.
•
Щоб відшукати словосполучення, треба відповідні слова брати у лапки.
Правила мережевої безпеки
Розглянемо деякі рекомендації.
Слідкувати за оновленням операційної системи та іншого програмного забезпечення, що
використовується.
Користуватися антивірусним програмним забезпеченням та регулярно оновлювати бази
даних сигнатур вірусів.
Використовувати програмний міжмережевий екран (брандмауер) та штатні засоби захисту
від шкідливого програмного забезпечення.
Здійснювати резервне копіювання даних шляхом їх збереження на знімних носіях
інформації (CD/DVD, HDD тощо); налаштувати функцію «відновлення системи».
Працювати на АРМ (автоматизоване робоче місце) під обліковим записом користувача,
що не має адміністративних привілеїв. Не залишати АРМ «без нагляду» - блокувати сеанс
роботи за допомогою комбінації клавіш «Win+L»
Використовувати стійкі паролі, забезпечувати їх регулярну зміну; не зберігати
автентифікаційні дані в легкодоступних місцях. Дотримуватися політики «чистого
екрану» та «чистого робочого місця»
При користуванні послугами Інтернет-банкінгу, електронної пошти тощо, у разі
необхідності введення автентифікаційних даних впевнитись у тому, що використовується
захищене з’єднання

Бути уважним до проявів Інтернет-шахрайства. Найбільш розповсюдженим засобом
введення в оману в мережі Інтернет є «фішинг». Особливу увагу варто звертати на
доменне ім’я Інтернет ресурсу, що запитує автентичні дані. В іншому випадку є велика
ймовірність перейти на фішингову сторінку, зовні ідентичну справжній, та самостійно
«віддати» власні автентичні дані.
При
користуванні
Інтернет-ресурсами
(соціальні мережі, системи обміну
повідомленнями, новини, онлайн-ігри) не переходити по невідомих посиланнях та не
завантажувати файли, що мають потенційно небезпечне розширення (наприклад, .exe,
.bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat тощо).
При підключенні змінних носії інформації до АРМ забезпечувати їх автоматичну
перевірку на наявність шкідливого програмного забезпечення; відключити автоматичний
запуск змінних носіїв інформації (захист від autorun.inf).
Не підключатись до загальнодоступних
(незахищених) бездротових мереж; за
необхідності використання таких бездротових мереж (в кафе, барах, аеропортах) ні в
якому разі не вводити свої автентифікаційні дані (при доступі до електронної пошти,
Інтернет-банкінгу тощо).
Основи роботи електронною поштою
Однією з перших служб, розроблених для Інтернету та найбільш використовуваних
на сьогодні, є електронна пошта (інша назва E-mail, від англ. electronic – електронна, mail
–пошта). Вона забезпечує отримання та пересилання повідомлень користувачів за
допомогою комп'ютерної мережі. Для використання електронної пошти достатньо послуг
поштового сервера, на якому знаходиться програмне забезпечення для роботи з листами.
Це програмне забезпечення виконане у вигляді Веб-сторінки, або сайту. Кожен поштовий
сервер має своє програмне забезпечення, до якого необхідно призвичаюватись, хоча всі
вони мають багато спільного. Роботу електронної пошти можна порівняти із звичайною
поштою: вона призначена для передавання листів-повідомлень з одного пункту в інший,
але електронні листи потрапляють до адресата значно швидше, ніж звичайні.
Сьогодні існує досить багато поштових серверів Інтернет, які надають послуги пошти,
у тому числі – безкоштовні.
Кожний користувач електронної пошти має власну "поштову скриньку", у якій
зберігаються повідомлення, що надходять на його ім'я. Запис, який визначає шлях до цієї
скриньки, називають електронною адресою. Вона складається з двох частин, розділених
знаком @ ("ет"), в яких міститься: ім'я_поштової_скриньки_користувача@поштової
служби. Електронна адреса визначає сервер, який обслуговує комп'ютер користувача. Для
визначення певної поштової скриньки ліва частина її імені (до знаку @) має бути
оригінальною в межах почтового сервера, наприклад, комбінація імені та прізвища
користувача.
Перейти на сторінку поштового сервісу Gmal можна набравши в адресному
рядку браузера веб-адресу www.gmail.com та натиснувши кнопку «Enter» після вводу.
Читання листів - це сама перша і проста операція при роботі з поштовою
скринькою. Для того, щоб прочитати лист, що надіслали на вашу скриньку, необхідно
перейти в папку «Вхідні». При вході в скриньку ця папка автоматично відкривається і Ви
можете читати листи, що знаходяться в ній. Якщо ж Ви знаходитесь у іншій папці, то
необхідно перейти у «Вхідні» за допомогою мишки (наводите мишку на напис «Вхідні» і
тиснете один раз на ліву кнопку). У середній частині вікна можна побачити 10 листів (або
менше), що надійшли у поштову скриньку . Усі не прочитані листи будуть виділені

жирним шрифтом, а ті, що вже були прочитані, звичайним. Для того, щоб прочитати будьякий лист, необхідно навести мишку на тему чи на відправника (краще наводити на тему)
і натиснути один раз на ліву кнопку мишки. Gmail у вікні браузера відкриє цей лист. Зміст
листа відобразиться в середній частині вікна Для гортання великого листа можна
скористатися колесиком мишки.
Для операцій з листом є кнопки, які розташовані над темою листа, вони
розташовані над «Імпортуйте свої контакти та…»). Розглянемо їх:
«Назад до папки «Вхідні»» - повертає нас в папку «Вхідні»;
«Архівувати» - переносить лист до архіву;
«Повідомити про спам» - якщо лист, що Ви прочитали зі спамом, за
допомогою цієї кнопки про це можна сповістити Gmail;
«Видалити» - видаляємо листа до «Кошика»;
«Перемістити до:» - за допомогою цієї кнопки прочитаний лист можна
перемістити до таких папок – «Спам», «Кошик»;
«Мітки» - створити мітку для листа;
Процедура читання повідомлень з вкладеннями така ж сама, яка була описана
раніше. Єдина різниця буде лише у наявності біля теми (з правого боку) зображення
скріпки - Відкриваємо цей лист та читаємо його. Після цього зберіємо вкладення. Для
цього біля файла обираємо необхідну дію .
Створення листів, відповідей, пересилка файлів з листами.
При написанні нового листа (повідомлення) необхідно дотримуватися наступних
рекомендацій:
перевірити, чи правильно Ви записали електронну адресу отримувача.
- придумати тему листа (короткий опис змісту ), тому що при діловому листуванні є
«дурним тоном» її відсутність;
- заздалегідь підготувати усі файли (документи, зображення), що будуть
відправлені з електронним листом.
А тепер перейдемо до процесу створення нового електронного листа.
Перше, що треба зробити, це натиснути на кнопку
один раз лівою
кнопкою мишки. Ви автоматично перейдете до пустого бланку
У полі «Кому» набираємо електронну адресу отримувача. Якщо лист необхідно
відправити ще декільком людям, то через кому між адресами можна ввести їхні адреси.
Для того, щоб додати ще кілька електронних адрес, необхідно натиснути на напис
«Додати копію» і в полі, що з’явиться, додати інші адреси.
У полі «Тема» Ви вводите короткий зміст вашого листа. У великому полі набираємо текст
листа .
Хоч Gmail автоматично і зберігає вашого листа в «Чернетках», необхідно з деякою
періодичністю самим виконувати цю операцію. Для цього необхідно навести мишку на
напис «Зберегти зараз» і натиснути на нього один раз лівою кнопкою. В результаті напис
на цій кнопці зміниться на «Збережено» і Gmail Вас проінформує: «Чернетку збережено
ХХ:ХХ» (де ХХ:ХХ час збереження).
Коли Ви закінчили писати текст листа, переходьте до процедури відправки чи до
додавання файлів до листа. Під полем «Тема» є напис «Вкласти файл». Після
натискування на нього один раз лівою кнопкою мишки з’явиться вікно «Відвантаження

файлу». В ньому необхідно обрати місце розташування та сам файл, що буде вкладений у
лист. І після цього натиснути мишкою на кнопку «Відкрити».Про успішне приєднання
файла до листа буде свідчити наявність «галочки» біля назви цього файла При додаванні
інших файлів до листа процедура вкладення повторюється. Але не всі поштові скриньки
можуть приймати листи з великим розміром вкладень. Бажано обмежуватися вкладеннями
до 10 – 20 Мб.
Для того, щоб відправити готового
листа, натискуємо на
кнопку
і чекаємо, коли Gmail відправить його отримувачу. Про те, що
повідомлення відправлене поштовий сервер Вас повідомить Після відправлення листа
останній автоматично буде переміщений з папки «Чернетки» в папку «Надіслані», де його
можна буде переглянути при потребі.

