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1.Глобальна мережа Інтернет. Виникнення, побудова. Мережеві
служби.
У 1969 году за підтримки Міністерства оборони США доручила
декільком науковим організаціям розробку проекту, метою якого було
створення надійної системи передачі, стійкої до часткових пошкоджень і
здатної в таких умовах продовжувати нормальне функціонування.
Так з'явилася комп'ютерна мережа ARPANET. Незабаром ARPANET
почала активно рости і розвиватись поза військовою промисловою сферою, її
почали використовувати вчені різних областей, вона стала міжнародною.
З'явилася назва «Інтернет». У 1984 році у мережі ARPANET з'явився
серйозний суперник – обширна межуниверситетская мережа, заснована
Национальным научным фондом США (NSF), яка мала набагато більшу
пропускну спроможність. Незабаром мережа ARPANET припинила своє
існування, повністю програвши конкуренцію NSFNet, яка стала основною
базою розвитку Інтернет.
Глобальна мережа Інтернет

— всесвітня система об'єднаних

комп'ютерних мереж, яка утворює глобальний інформаційний простір.
Інтернет складається з багатьох тисяч корпоративних, наукових, урядових і
домашніх мереж, її функціонування засноване на використанні протоколу
TCP/IP і маршрутизации пакетів даних. Основним принципом є рівноправ'я
(кожен комп'ютер може зв'язатися з іншим на рівних).

Популярні сервіси Інтернет:
1.

WWW - Всесвітня павутина (World Wide Web) — мережа
інформаційних ресурсів. Є глобальним інформаційним простором,
заснованим на фізичній інфраструктурі Интернета і протоколі
передачі даних HTTP. Є одній з найпопулярніших служб Internet.
Часто, кажучи про Інтернет, мають на увазі іменну Усесвітню
павутину.

2.

Електронна пошта (e-mail). Сервіс, що реалізує аналог звичайної
пошти;

надає

повний

спектр

можливостей,

доступних

при

користуванні звичайною поштою, а також безліч додаткових
зручностей. Перевершує звичайну пошту за швидкістю на декілька
порядків. В усіх відношеннях зручніше і переважно традиційною.
Єдиний недолік - слабка конфіденційність.
3.

FTP – сервіс (передача файлів). Дозволяє підключатися до
серверам FTP, проглядати вміст каталогов і завантажувати файли з
сервера

або

розповсюдження

на

сервер.

Широко

програмного

використовується

забезпечення

для

Підтримується

протоколом FTP (File Transfer Protocol, протокол передачі файлів),
Це один із старих прикладних протоколів, що з'явився задовго до
HTTP в 1971.
4.

Віддалений доступ: робота на віддаленому комп'ютері в режимі,
коли

ваш

комп'ютер

емулює

Підтримку

забезпечує

протокол

термінал
telnet

іншого

комп'ютера.

(протокол

емуляції

терміналу).

2.Локальні мережі
Існує безліч способів класифікації мереж. Основним критерієм
класифікації прийнято вважати спосіб адміністрування. Тобто залежно від

того, як організована мережа і як вона управляється, її можна віднести до
локальної, розподіленої, міський або глобальної мережі. Управляє мережею
або її сегментом мережевий адміністратор. У складних мережах їх права та
обов'язки строго розподілені, ведеться документація та журнал роботи
команди адміністраторів.
Локальна комп'ютерна мережа (англ. Local Area Network - LAN)
представляє собою об'єднання певної кількості комп'ютерів на відносно
невеликій (зазвичай) території.
В порівнянні з глобальною мережею (WAN), локальна мережа зазвичай
має більшу швидкість обміну даними, менше географічне покриття та
відсутність необхідності використовувати запозиченої телекомунікаційної
лінії зв'язку.
Комп'ютери поєднують у локальні мережі, використовуючи різні
середовища доступу: мідні провідники (вита пара), оптоволоконні кабелі або
канали радіозв’язку (бездротові технології). Дротовий зв'язок будується, як
правило, за технологією Ethernet, бездротові – засобами Wi-Fi, Bluetooth,
GPRS та інших технологій. Окрема локальна обчислювальна мережа може
бути пов’язана з іншими локальними мережами, а також бути частиною
глобальної

обчислювальної

мережі

(наприклад,

Інтернет)

або

мати

підключення до неї.
Мережевий адміністратор - людина, відповідальна за роботу локальної
мережі або її частини. До його обов'язків входить забезпечення і контроль
фізичного зв'язку, налаштування обладнання, керування розподілом доступу
користувачів мережі, інсталяція необхідного програмного забезпечення, а
також забезпечення стабільної роботи мережі.
Взаємодія та обмін даними в мережі відбувається за так званою клієнтсерверною технологією. Концепцию «клиент-сервер» утворюють поняття
сервер і клієнт та закріплені за ними ролі. Згідно цієї концепції, клієнт
взаємодіє з сервером, використовуючи визначений протокол (набір правил).

Він може надсилати серверу запити, маніпулювати даними безпосередньо на
сервері, запускати на сервері нові процеси і т.п..
Сервер — програмний компонент обчислювальної системи, що виконує
сервісні функції за запитом клієнта, надаючи йому доступ до певних
ресурсів.
Клієнт - це апаратний або програмний компонент обчислювальної
системи, що посилає запити серверу.
Програма-клієнт і програма-сервер можуть працювати як на одному і
тому ж комп'ютері, так і на різних. У другому випадку для обміну
інформацією вони використовують мережевий зв’язок.
Взаємодія клієнта з сервером описується відповідними стандартними
протоколами,

тому

клієнт

і

сервер

можуть

випускатись

різними

виробниками. У зв’язку з цим існує незначна, але все ж таки актуальна
проблема нестандартності користувацького інтерфейсу програм-клієнтів.
Взаємодія програми з користувачем може мати різну форму: інтерактивну,
командну і т.д. Системи команд можуть відрізнятись. Але, власне, це не
впливає на функціональність можливості програми, оскільки клієнт і сервер
завжди взаємодіють однаково - відповідно до протоколу.

3.World Wide Web – всесвітній інформаційний простір
World Wide Web (WWW) - один з найбільш популярних мережевих
сервісів, орієнтований на надання універсального доступу до документів з
використанням технології гіпертексту. Характерною особливістю WWW є
взаємозв'язок документів за допомогою гіперпосилань, причому фактично
два взаємопов’язані документи можуть розміщуватись у різних куточках
сівту. Документи, що містять гіперпосилання, називаються гіпертекстовими
документами, або гіпертекстом (HyperText).

Характерною особливістю WWW є взаємозв'язок документів за
допомогою гіперпосилань, причому пов’язані документи фізично можуть
розміщуватись

в

гіперпосилання,

різних

куточках

називаються

світу.

Документи,

гіпертекстовими

що

містять

документами,

або

гіпертекстом (HyperText).
Фізично

Всесвітню

павутину

утворюють

мільйони

веб-серверів,

розташованих по всьому світу.
Веб-сервером є сервер, що працює на підключеному до мережі
компьютері і використовує протокол HTTP (HyperText Transphere Protocol)
для передачі даних. Така програма отримує мережею HTTP-запит на певний
ресурс, знаходить відповідний файл на локальному жорсткому диску і
надсилає його комп'ютеру, від якого надійшов запит.
Для перегляду інформації, отриманої від веб-сервера, на клієнтському
комп'ютері використовується спеціальна програма — браузер, або вебоглядач.
Браузер — це програмне забезпечення для запиту веб-сторінок в
мережі, для їх опрацювання й відображення (тобто, для перегляду вебсторінок),

а

також

для

навігації

у

веб-просторі

за

допомогою

гіперпосилань.

Opera
Підтримка ОС

Windows, Linux,
Unix

Internet Explorer
Лише Windows

Mozilla Firefox
Windows, Linux,
Unix

**
Функціональність

****

(немає перевірки орфографії,

***

блокування банерів)
Підтримка вебтехнологій
Підтримка графічних

*
****

(не підтримує Email

***

часткво - CSS2 )
JPEG,GIF, PNG

JPEG,GIF

JPEG,GIF, PNG

форматів

Всі WWW-документи й впроваджені до них об'єкти (графічні, музичні,
відео), а також пов'язані з ними файли фізично зберігаються на звичайних
носіях інформації, наприклад, на жорстких дисках комп'ютерів компанійпровайдерів.
Для однозначної ідентифікації веб-сторінки в мережі Internet кожній з
них

привласнюється унікальна адреса, яка може бути закодована за

допомогою URI - універсального ідентифікатора ресурсів (Universal
Resource Identifier).
URI в звичайному випадку має наступний вигляд:
протокол://ім’я_сервера/шлях/ім’я_файла,

де

 протокол – скорочена назва одного з протоколів Internet, наприклад,
http – Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачі тексту;
 ім’я_сервера -

ім'я комп'ютера, на якому зберігається ресурс,

наприклад, www.ukr.net;
 шлях – локальний шлях до файлу.
URI

дозволяє

однозначно

визначати

розміщення

будь-якого

інформаційного ресурсу в мережі, що необхідно для реалізації пошуку
інформації. Для прикладу розглянемо URI специфікації HTML на сервері
W3C:
http://www.w3.org/TR/PR-html4/cover.html
Наведений URI читається наступним чином: «документ cover.html
можна отримати за протоколом HTTP, він розміщений на вузлі-комп’ютері
www.w3.org, локальний шлях до цього документу - /TR/PR-html4».
Якщо необхідно адресувати фрагмент ресурсу (наприклад, частину
якогось

текстового

документу),

то

використовують

ідентифікатори

фрагментів. Ідентифікатори фрагментів вказують на місце всередині ресурсу.

Такий URI закінчується символом "#", за яким йде власне вказівник
(ідентифікатор фрагменту). Наприклад, URI:
http://somesite.com/html/index.html#part_3
ВКАЗУЄ

НА

Ф Р А ГМ Е Н Т

ФАЙЛУ

I N DE X . HT M L ,

В І Д МІ Ч ЕН И Й

І М Е Н ЕМ

P A R T _3.

На

практиці

для

зазначення

адреси

веб-ресурсу

частіше

використовують URL (Uniform Resource Locator). URL є підмножиною
URI, більш загальної схеми найменування. URL складається з доменного
імені, шляху до веб-сторінки на сайті та імені веб-сторінки. Наприклад:
www.topstudy.org/forum/index.php

4. Cтворення гіпертекстових документів. Мова HTML.
Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови розмітки
HTML.
HTML (HyperText Markup Language) - стандартна, прийнята в World
Wide Web мова, призначена для створення гіпертекстових документів.
HTML розроблялась

як мова обміну науковою

і технічною

документацією, придатний для використання людьми, які не є
фахівцями

в

області

верстання.

Текст

у

форматі

HTML

інтерпретується браузером і відображається у вигляді документа, в
зручній для користувача формі.
HTML надає авторам засоби для:

 включення до веб-документ заголовків, тексту, таблиць, списків,
фотографій;
 організації

переходу

до

інших

веб-сторінок

за

допомогою

гіперпосилань;
 безпосереднього включення до веб-документи відеокліпів, звуку та
інших зовнішніх об'єктів.
Код розмітки веб-документа зберігається у файлах звичайного
текстового формату ASCII, який підтримується більшістю текстових
редакторів, наприклад, Notepad. При цьому цей текстовий файл має
розширенням *.htm або *.html. Такий файл зветься веб-документом і є
найпоширенішим ресурсом Всесвітньої павутини.
Після того, як веб-документ розміщується на веб-сервері та стає
доступним у мережі, його починають називати веб-сторінкою. Набір
веб-сторінок, об'єднаних загальною темою, дизайном, а також пов'язаних
між собою посиланнями і зазвичай розміщені на одному веб-сервері,
називаються веб-сайтом.
Основна перевага використання HTML полягає в тому, що htmlдокумент може бути переглянутий веб-броузерами різних типів і на
різних платформах.

5. Електронна пошта.
Одним з найбільш розповсюджених способів передачі інформації в
комп'ютерних мережах є електронна пошта.

Електронна пошта (E-mail) — мережева служба, що дозволяє
користувачам

обмінюватися

повідомленнями

або

документами

без

застосування паперових носіїв. E-mail є швидким, простим і дешевим
способом зв'язку.
У основі організації роботи електронної пошти лежить взаємодія
поштового сервера і поштового клієнта, яка реалізовується з використанням
набору стандартних протоколів (правил).
Поштовий сервер, сервер електронної пошти — це програма, яка
забезпечує прийом і передачу електронних повідомлень користувачів, а
також їх маршрутизацію.
У багатьох випадках поштовий сервер працює так би мовити «за
кулісами», а користувачі безпосередньо мають справу з іншою програмою поштовим клієнтом.
Поштовий клієнт — програма, що встановлюється на комп'ютері
користувача, призначена для створення, отримання, відправки і зберігання
повідомлень електронної пошти на комп'ютері користувача.
На відміну від поштового сервера, поштовий клієнт зазвичай відправляє
повідомлення не безпосередньо на сервер одержувача, а на один і той же
поштовий сервер, зазвичай - поштовий сервер провайдера або компанії
(рис.1).

Рис. 1. – Схема взаємодій поштового клієнта та поштового сервера
Для зручності користувачів розроблена велика кількість поштових
оболонок (клієнтів), що працюють під всіма існуючими операційними
системами. Поширеними поштовими клієнтами є:
 Microsoft Outlook
 Microsoft Outlook Express
 The Bat!
 Mozilla Thunderbird
Доступ до поштового сервера може здійснюватися як за допомогою
програми-клієнта, так і через веб-интерфейс. Перевага першого способу
полягає в економії трафіку, оскільки на серверах, особливо безкоштовних,
зазвичай

розміщується

рекламна

інформація,

яка

автоматично

завантажується разом з сторінкою поштової скриньки. З іншого боку, деяка
інформація (наприклад, новини) може виявитися корисною.

Поштовий клієнт також дозволяє працювати з поштою в автономному
режимі, коли повідомлення завантажуються з сервера на локальний
комп'ютер у момент підключення до Інтернету. Після цього, вийшовши з онлайну, можна читати, створювати повідомлення, позначати їх як видалені і
так далі При наступному підключенні до Інтернету програма відправить
повідомлення з папки «Витікаючі», видалить з сервера повідомлення,
помічені як видалені, а також завершить виконання всіх дій автономного
режиму.
Автономний режим роботи доцільно використовувати в наступних
випадках.


при погодинній оплаті послуг Інтернет або за наявністю лише однієї
телефонної лінії. У подібних умовах це дозволяє скоротити часу роботи
в он-лайн режимі.



при використанні портативного комп'ютера для читання повідомлень в
дорозі або у разі неможливості підключення до Інтернет.
Основна особливість електронної пошти полягає в тому, що інформація

відправляється одержувачу не безпосередньо, а через проміжну ланку електронну поштову скриньку, яка є сховищем, в якому повідомлення
зберігаються, доки не будуть вилучені користувачем або переправлені в іншу
поштову скриньку.
Поштова скринька характеризується адресою, яка використовується для
її однозначної ідентифікації в глобальній мережі. Користувач отримує таку
електронну адресу в результаті реєстрації на поштовому сервері.
Електронна адреса складається з двох частин, розділених символом «@».
Ліва частина вказує ім'я поштової скриньки, часто воно співпадає з логіном
користувача. Права частина адреси вказує доменне ім'я поштового сервера,
на якому розташована поштова скринька. Зазвичай в адресі можуть

використовуватися тільки латинські букви (a-z), цифри (0-9), і символи
підкреслення (_).
Наприклад: ivanov@mail.ru
Процедура реєстрації поштової скоиньки зазвичай складається з
декількох стандартних кроків.
1. Ознайомлення і прийняття умов угоди про порядок використання
даного сервісу.
2. Введення необхідних даних про себе (ПІБ, стать, контактна
інформація та ін.)
3. Вибір адреси електронної пошти: імені користувача і домену. У
випадку, якщо бажана адреса e-mail вже зайнята, користувачеві
можуть бути запропоновані альтернативні варіанти.
4. Введення і підтвердження пароля, а також вибір контрольного
питання і секретної відповіді. (Не створюйте простій пароль, бережіть
його в таємниці, не втрачайте. Якщо ви забули пароль, можуть
виникнути труднощі доступу до скриньки)
5. Захист від автоматичної реєстрації.
У разі успішної реєстрації користувач одразу потрапляєте до своєї
поштової скриньки. Більшість налаштувань (наприклад, пароль) згодом
можна змінити.
За умови частих листувань і ведення активного життя он-лайн може
виявитися корисним мати декілька поштових скриньок – для ділового,
особистого листування, для реєстрацій на форумах тощо.
Для реєстрації поштової скриньки можна скористатися послугами
безкоштовної

електронної

пошти

провайдера.
Недоліки безкоштовної пошти:

або

звернутися

до

комерційного

1. При необхідності змінити провайдера (із-за зниження якості послуг або
просто закриття провайдера). ви втрачаєте електронну адресу, вже
відому вашим друзям і партнерам.
2. Провайдер безкоштовної пошти не гарантує збереження поштової
скриньки, а також відправку і одержання всіх повідомлень.
3. Кожного разу, відправляючи пошту з адреси безкоштовної пошти
(ваше_имя@имя_провайдера), ви безкоштовно рекламуєте свого
провайдера, що шкодить іміджу приватних фірм і комерційних
підприємств.
Переваги безкоштовної пошти:
1. Безкоштовність. Якщо ви обмежені в засобах або лише нещодавно
залучилися до світу Інтернет, безкоштовні послуги - це найкращій
варіант.
2. Деякі користувачі навмисно періодично змінюють свій e-mail для
дотримання конфіденційності, а також для профілактики засмічення
скриньки спамом.
Спам — повідомлення, що масово розсилаються людям, які не
висловили бажання їх отримувати.

Найбільш поширені види спаму:
Реклама – найбільш розповсюджений різновид спаму. Деякі компанії,
що займаються легальним бізнесом, рекламують свої товари або послуги за
допомогою спаму. Привабливість такої реклами полягає в її порівняно
низькій вартості та значній кількості потенційних клієнтів.
Реклама незаконної продукції - за допомогою спаму часто
рекламують продукцію, про яку не можна повідомити іншими способами,
наприклад, крадену інформацію (бази даних), лікарські засоби з обмеженим
оборотом та ін.

Антиреклама - заборонена законодавством про рекламу інформація,
що порочить конкурентів і їх продукцію, також розповсюджується за
допомогою спаму.
Фішинг (від fishing — рибалка) - спосіб шахрайства за допомогою
спаму. Він є спробою спамерів виманити в одержувача пошти номер його
кредитних карток або пароли доступу до систем онлайновых платежів. Такий
лист зазвичай маскується під офіційне повідомлення від адміністрації банку.
У ньому завначається, що одержувач повинен підтвердити відомості про
себе, інакше його рахунок буде заблокований, і наводиться адреса сайту (що
належить спамерам) з формою, яку треба заповнити. Серед даних, які
потрібно повідомити, присутні і ті, які потрібні шахраям. Для більшої
достовірності, оформлення цього сайту також імітує оформлення офіційного
сайту банку.
Інші види спаму:
 розсилка листів религиозного змісту або «листів щастя»;
 масова розсилка листів, що містять комп'ютерні віруси (для їх
розповсюдження);
Найнадійніший спосіб боротьби із спамом — не дозволити спамерам
дізнатися власну електронну адресу. Для цього варто вжити деякі запобіжні
заходи:


не слід публікувати свою адресу на веб-сайтах або в групах Usenet;



якщо з певних причинах адресу електронної пошти доводиться
публікувати, його можна написати у вигляді зображення, або
закодувати на зразок «u_s_e_r_@ _d_o_m_a_i_n_._n_e_t»;



не слід без повної гарантії нерозголошування реєструватися на
інтернет-сайтах. Якщо якийсь корисний сайт вимагає реєстрації, можна
вказати тимчасову адресу, яка рідко використовувається;



ніколи не слід відповідати на спам або переходити посиланнями, що
містяться в ньому. Така дія підтвердить, що електронна адреса активно
використовується і приведе до збільшення кількості спаму;



обираючи адресу електронної пошти, бажано зупинитися на довгому і
незручному для відгадування імені.
Більшість поштових клієнтів використовують функції захисту від

спаму, а також дозволяють настроювати механізм роботи спам-фильтров.
Єдиним недоліком цього є можливість видалення важливого повідомлення,
прийнятого за спам.
Список популярних серверів безкоштовної пошти:
 mail.ru
 gmail.com
 ukr.net
 yandex.ru
 rambler.ru
П Р О Т О КО Л И

ЕЛ Е КТ Р О Н Н О Ї П О Ш Т И

При налаштуванні поштового клієнта для роботи з поштовим сервером
користувач повинен указувати відповідний сервер отримання пошти і сервер
відправки пошти, оскільки дві ці операції регулюються різними протоколами.
Необхідна для цього інформація надається провайдером (найчастіше в
розділі Допомога, Настройка і тому подібне. Зазвичай провайдер розміщує на
своєму сайті докладне керівництво по настройці поштового клієнта).

Протоколи прийняття пошти.
POP3 (Post Office Protocol Version 3 протокол поштового відділення,
версія 3) - мережевий протокол, використовуваний поштовий клієнт для
отримання повідомлень електронної пошти з сервера.

Альтернативним протоколом для збору повідомлень з поштового
сервера є протокол IMAP.
IMAP (Internet Message Access Protocol) - мережевий протокол для
доступу до електронної пошти, розроблений для заміни простішого
протоколу POP3. Підтримує передачу пароля користувача в зашифрованому
вигляді.
При використанні цього протоколу поштова програма забезпечує доступ
до сховища кореспонденції на сервері так, ніби ця кореспонденція
знаходиться на комп'ютері одержувача. Електронними листами можна
маніпулювати з комп'ютера користувача без необхідності постійної
пересилки з сервера і назад файлів з повним змістом листів.
Переваги IMAP порівняно з POP3:


Листи зберігаються на сервері, а не на клієнті. Можливий доступ до
однієї поштової скриньки з різних комп’ютерів-клієнтів. Підтримується
також одночасний доступ декількох клієнтів. Клієнт може бути
проінформований про зміни, зроблені іншими клієнтами.



Підтримка декількох поштових скриньок (або папок). Клієнт може
створювати, видаляти і перейменовувати поштові скриньки на сервері,
а також переміщати листи з однієї поштової скриньки до іншої.



Можливе створення загальних папок, до яких можуть мати доступ
декілька користувачів.



Інформація про стан листів зберігається на сервері і доступна всім
клієнтам. Листи можуть бути відмічені як прочитані, важливі і т. п.



Підтримка пошуку на сервері. Немає необхідності скачувати з сервера
всі повідомленя для того, щоб знайти одне потрібне.



Підтримка онлайн-режиму роботи. Клієнт може підтримувати з
сервером постійне з'єднання, при цьому сервер в реальному часі

інформує клієнта про зміни в поштових скриньках, зокрема про нові
листи.
Протокол відправка пошти.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простій протокол передачі
пошти) — це мережевий протокол, призначений для відправки пошти від
користувачів до серверів і між серверами для подальшої пересилки до
одержувача.
(До нього використовувався протокол UUCP, який вимагав від
відправника знання повного маршруту до одержувача і явного зазначення
цього маршруту в адресі одержувача, або наявність прямого з'єднання між
комп'ютерами відправника і одержувача.)

