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УРОК № 12 

 

ТЕМА:  Мережні системи та сервіси 

 

МЕТА:  

 Ознайомити учнів з  поняттям «мережа»  

 Вивчити класифікацію мереж 

 Сформувати в учнів поняття про роботу сервісів мережі 

 Сприяти всебічному розвитку особистості; 

 Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

 

1. Обчислювальні системи та мережі. 

 

 У розвитку технології оброблення інформації на ПК можна виокремити два 

етапи: автономне використання ПК та етап їх об’єднання — створення 

обчислювальних мереж і на їх основі — мережних інформаційних технологій. 

Мережеві технології дали змогу створювати геосистеми для доступу до світових 

сховищ інформації.  

За рангом обчислювальні мережі можна поділити на локальні (ЛОМ) або LAN-

мережі в межах підприємства, організації  та  глобальні або WAN-мережі абонентів, 

які з’єднують країни,  континенти. 

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) дає можливість розподіляти мережеві 

ресурси за допомогою певної топології, способу множинного доступу, протоколів 

зв’язку та мереженої операційної системи. 

Широке розповсюдження ПК та апаратури віддаленого зв’язку, а також процеси 

децентралізації управління виробництвом, що відбуваються, зумовлюють 

запровадження розподіленого оброблення даних, яке забезпечує прискорення 

оброблення даних, безпосередню участь виконавців у процесі управління та ефективне 

задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу. Запровадження 

розподіленого оброблення знижує витрати на утримання обчислювальної системи, 

підвищує її гнучкість та життєздатність. Розподілене оброблення даних неможливе без 

модульної структури ІС, що полегшує її створення та оновлення. 

Мережевий інтерфейс інформаційної технології надає користувачеві засоби 

теледоступу до територіально розподілених інформаційних та обчислювальних 

ресурсів завдяки розвинутим засобам зв’язку. Це дає можливість широко 

використовувати автоматизовані інформаційні технології та робить їх 

багатофункціональними. 

Нині спостерігається тенденція до об’єднання різних типів інформаційних 

технологій у єдиний комп’ютерно-технологічний комплекс. Він має назву 

інтегрованого. 



Особливе місце в ньому належить засобам комунікації, основі створення 

різноманітних мережевих варіантів автоматизованих інтегрованих технологій: 

локальних; багаторівневих; розподілених; глобальних обчислювальних мереж; 

електронної пошти; цифрових мереж інтегрованого обслуговування. 

 Підвищення вимог до оперативності інформаційного обміну та управління 

швидкого оброблення інформації зумовило створення не тільки локальних, а й 

багаторівневих і розподілених систем організаційного управління об’єктами. 

Її  інформаційне забезпечення реалізує мережі автоматизованих даних, що 

будуються з урахуванням організаційно-функціональної структури багаторівневого 

економічного об’єкта, комп’ютерного введення інформаційних масивів. 

Цю проблему в нових інформаційних технологіях вирішують розподілені системи 

оброблення даних із використанням каналів зв’язку для обміну інформацією між 

базами даних різних рівнів. 

У багаторівневих і розподілених комп’ютерних інформаційних системах 

організаційного управління успішно вирішуються проблеми оперативної роботи з 

інформацією, аналізу економічних ситуацій у процесі розроблення та прийняття 

управлінських рішень. 

 Таким чином, нові інформаційні технології — основа переходу суспільного 

розвитку до інформаційної епохи у світовому масштабі. 

Глобальна всесвітня мережа Internet — з погляду техніки — це система 

з’єднаних між собою комп’ютерних мереж, побудованих на підставі певних 

стандартів; глобальна комп’ютерна мережа. Для користувачів Internet — це 

„інформаційна магістраль”, за допомогою якої вони добираються до джерел 

необхідної інформації; віртуальний світ зі своїми законами. 

 



2. Основні поняття Інтернет. 

Багато сучасних інформаційних технологій засновано на використанні 

комп'ютерних мереж. 
Комп'ютерна мережа - це сукупність комп'ютерів, що з'єднані лініями зв'яз-

ку і оснащені комунікаційним обладнанням та ПЗ. 

Комп'ютери, об'єднані в мережу, мають значно більші можливості, ніж 

комп'ютери, що працюють окремо. 

Комунікаційне, або мережеве обладнання, — це периферійні пристрої, що 

здійснюють перетворення сигналів, використаних у комп'ютері, на сигнали, що 

передаються по лініях зв'язку, і навпаки. 

Такими пристроями є модеми та мережеві адаптери. Модеми застосовуються 

при використанні телефонних ліній зв'язку, мережеві адаптери — при використанні 

інших ліній зв'язку. 

 

 
Лінія зв'язку — це обладнання, з допомогою якого здійснюється з'єднання 

комп'ютерів у мережу. 

Лінії зв'язку, що використовують кабелі для передачі сигналів, називаються 

проводовими, решта — безпроводовими. 

Телефонна лінія — приклад проводової лінії зв'язку. Системи супутникового 

зв'язку — безпроводові. Лінії зв'язку бувають різні за складністю. 

 

 
Комунікаційне, або мережеве ПЗ, — це набір програм, що забезпечують роботу 

мережевого обладнання і обмін інформацією між комп'ютерами в мережі. 

Мережеве ПЗ поділяється на дві групи програм. Перша працює з мережею на так 

званому «низькому рівні». В задачу цих програм входить керування мережевим 

обладнанням з метою перетворення сигналів з одного виду на інший. Вони нічого не 

«знають» про структуру інформації, що передається. 



«Знання» структури інформації покладено на програми другої групи. Вони 

працюють з мережею на «високому рівні»: повинні вміти розпізнавати та оброблювати 

інформацію залежно від її характеру та способу організації. 

Всі комп'ютерні мережі поділяються на дві групи — локальні і глобальні мережі. 

Локальна мережа об'єднує комп'ютери, що розташовані на невеликій відстані 

один від одного, і є замкненою системою. 

Невеликі відстані між комп'ютерами дають можливість використовувати в 

локальних мережах звичайні проводові лінії як лінії зв'язку. 

Локальна мережа створюється для спільного використання та обміну 

інформацією між комп'ютерами, спільного використання ресурсів мережі. 

Ресурс мережі — це пристрій, що входить до апаратної частини якогось із 

комп'ютерів мережі, доступний і використовуваний будь-яким користувачем мережі. 

Ресурсами мережі можуть бути принтери, сканери, фотонабірні апарати, дискові 

накопичувачі великої ємності, пристрої резервного копіювання інформації, верстати з 

числовим програмним керуванням (ЧПК) тощо. 

Комп'ютер, який надає свої ресурси для спільного використання, називається 

сервером (від англ. to serve — постачати, обслуговувати). Комп'ютери, що 

використовують ресурси мережі, називають робочими станціями. Сучасні локальні 

мережі дуже різноманітні і можуть мати у своєму складі один або декілька серверів, 

комп'ютерів, які одночасно можуть бути як сервером, так і робочою станцією. 

Взаємодія серверів і робочих станцій забезпечується мережевим ПЗ кожного 

комп'ютера мережі. Користувачеві робочої станції доступні ресурси мережі відповідно 

до заздалегідь обумовлених правил. 

Перші локальні мережі з'явилися на початку 80-х років в американських школах 

для використання комп'ютерів у процесі навчання. Завдяки наявності мережі учень, 

який сидить перед екраном комп'ютера, має можливість користуватися тими даними, 

що містяться на спільному диску, або роздруковувати необхідну для нього вихідну 

інформацію на загальному принтері. 

 

2. Ресурси Інтернет. 

Крім того, що Інтернет — це глобальне об'єднання комп'ютерів, пов'язаних між 

собою різними лініями зв'язку, це й передусім інформаційний простір, в якому 

знаходиться величезна кількість найрізноманітнішої інформації з будь-якої сфери 

діяльності людини. 

Отже, нині в мережі Інтернет функціонують такі послуги (сервіси): 

1. Електронна пошта (e-mail) — найпопулярніша послуга, яку забезпечують 

спеціальні поштові сервери. Вони одержують поштові повідомлення від клієнтів і 

надсилають їх до поштових серверів одержувачів. Коли одержувач зв'язується з тим 

поштовим сервером, на комп'ютер автоматично пересилаються всі повідомлення, що 

надійшли на адресу одержувача. 

Найпоширенішою клієнтською поштовою програмою є MS Outlook Express для 

ОС Windows. Поштовий сервіс регулюють прикладні протоколи SMTP (для 

відправлення повідомлень) і РОРЗ (для одержання повідомлень). 

2. Списки розсилань (Mail List) — послуга розсилання сервером усім клієнтам-

замовникам повідомлень на певну тему. 

 



3. Телеконференції (Usenet) — послуга схожа на списки розсилань, але 

відрізняється тим, що одне повідомлення розсилається одразу всім. На серверах, які 

одержали це повідомлення, воно зберігається деякий час для того, аби всі бажаючі 

мали змогу ознайомитися з ним. Така послуга називається ще «групою новин». 

Кожна група новин формується за певною темою. В Інтернеті щодня циркулюють 

тисячі груп новин. Кожний користувач мережі Інтернет може до груп новин надсилати 

свої запитання або відповісти на вже існуючі запитання інших користувачів. Для 

роботи з телеконференціями можна користуватися програмою MS Outlook Express для 

ОС Windows. 

4. Робота з файлами FTP — послуга пошуку, одержання та пересилання файлів 

FTP (наприклад, файли програм, значні за обсягом текстові документи, масиви даних). 

Для роботи з FTP можна використовувати як спеціальні програми, так і програму 

Internet Explorer для ОС Windows, що має серед своїх функцій і роботу з FTP-

серверами. 

5. Служба WWW (World Wide Web) — послуга доступу до єдиного 

інформаційного простору, який містить величезну кількість взаємопов'язаних 

електронних документів, що зберігаються на Web-серверах. Зазвичай електронні 

документи входять до Web-сторінок або Web-сайтів. Оскільки електронні документи 

представлені на Web - серверах у спеціальній (гіпер-медійній) формі, то для перегляду 

таких документів необхідно користуватися спеціальними програмами — броузерами. 

В ОС Windows можна користуватися програмою - броузером — Internet Explorer. 

WWW набула такої популярності, що залишила далеко позаду всі інші служби. 

Тож більшість людей, говорячи про Інтернет, мають на увазі Web. З 1997 року у Web 

створюють динамічні інтерактивні сторінки, які були б не менш цікавими, ніж 

мультимедійні програми на компакт-дисках. 

 

 

Питання для самоконтролю:  

1. Дайте визначення поняттю «мережа» 

2. Назвіть класифікацію мереж 

3. Що таке ресурси мережі? 

4. Що таке сервер? 

5. Назвіть ресурси мережі 

6. Які ще сучасні нові ресурси Вам відомі? 

 

Домашнє завдання. 
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