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Тема: Вибір URL-адреси. 

Мета: навчитися виконанню оперативного планування роботи 

операційної системи для забезпечення її безпеки. 

Вибір URL-адреси 

Процедура розміщення сайту в Інтернеті передбачає надання йому 

адреси. Нижче описані деякі особливості та правила, які слід враховувати під 

час вибору адреси для свого веб-сайту. 

• Домени першого рівня (верхнього або базового) мають наперед 

визначені імена і поділені на дві групи за тематичними та географічними 

ознаками. Зокрема, домени ua, ru, uk, us є географічними доменами України, 

Росії, Великобританії та США. А до тематичних доменів належать такі: com — 

домени комерційних організацій, org — неурядових, edu — освітніх, net — 

організацій, що надають мережні послуги, biz — домен бізнес-сайтів та інші. 

Таким чином, у вас немає великих можливостей щодо вибору цього домену. 

• Домени подальших рівнів вибирають, враховуючи назву організації чи 

тематику веб-сайту. Наприклад, для сайту школи № 89 логічно вибрати домен 

schooi89 чи SQschool. Для сайту про домашніх улюбленців, який ви створили і 

розмістили на одному з безкоштовних хостингів, обрано ім'я protvaryn. 

Досить багато імен вже зайняті, тому доводиться проявляти фантазію. 

Якщо, наприклад, домен firma зайнятий, можна спробувати firmacompany або 

firmasite. У доменних іменах допускається використання дефісу (-) — firma-

company, однак не варто застосовувати у веб-адресах спеціальні символи 

(наприклад, ~), адже не всі користувачі можуть знайти їх на клавіатурі. 

• Адреса сайту має бути короткою, легкою для запам'ятовування, 

зрозумілою і максимально простою, не викликати непорозумінь під час набору 

чи диктування. 



Як бачите, правила нескладні, а їх виконання сприяє дотриманню 

відносного порядку в мережі Інтернет та допомагає у пошуку необхідної 

інформації. 

Слід також пам'ятати, що адресу необхідно правильно подавати 

відвідувачам сайту. Якщо назва домену складається з кількох частин, їх бажано 

виділяти: livejournal, myspace, euronews, nytimes тощо. У друкованому вигляді 

можна виокремлювати частини кольором, а у випадку диктування адреси 

вголос — відділяти інтонаційно. Синтаксично правильним вважають написання 

адреси разом із назвою протоколу, а також додавання символу / в кінці адреси. 

Тобто URL-адреса повинна мати вигляд на кшталт http:// www.astra.lviv.ua/. 

Домашне завдання: 

Законспектувати матеріали уроку та дати відповіді на питання. 

1. Який вигляд повинна мити URL-адреса. 

Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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Тема: Види хостингу. FTP-з’єднання з хостом.  

Мета: ознайомитися  з види хостингу. FTP-з’єднання з хостом.  

Хостинг на безкоштовному сервері 

Сьогодні є дуже багато компаній, які надають послугу хостинга. Багато з 

них робить це за плату: користувач отримує дисковий простір та інструменти 

керування ним, лише заплативши певну суму. Такий хостинг переважно 

пропонує ширші можливості з керування, більше дискового простору, 

оперативнішу службу підтримки, можливість використання різних доменних 

імен, додаткових сервісів тощо. 

Однак найчастіше обирають безкоштовний хостинг. Такий спосіб 

розміщення сайту звичайно дуже вигідний економічно, проте за нього теж 

доведеться розплачуватися. Хост-компанія отримує можливість розміщувати 

рекламу на сторінках сайтів у вигляді банерів, текстових посилань чи фреймів. 

Серед популярних служб безкоштовного хостинга можна виділити такі: 

• українські: http://ho.com.ua/, http://www.halyava.in.ua/; 

• російські: http://www.narod.ru/, http://www.boom.ru/, http://www.ucoz.ru/, 

http://hut.ru/, http://jino-net.ru/, http://my.km.ru/, http://www.holm.ru/, http://ru-

board-host.com/; 

• світові: http://geocities.yahoo.com/, http://freewebs.com/. 

Розрізняють безкоштовний та платний хостинг. Безкоштовні «хостери» 

заробляють на тому, що розміщують рекламу на своїх сайтах, або на наданні 

інших платних послуг (у пакеті з безкоштовними, або опціонально). 

Повнофункціональний хостинг 

● віртуальний хостинг (virtual hosting або shared hosting) — 

користувачеві надається частина місця на диску для розміщення веб-сайтів.  

● віртуальний виділений сервер (VPS або VDS) — послуга, в рамках якої 

користувачеві надається так званий віртуальний виділений сервер.  



● виділений сервер (dedicated server) — надається сервер цілком. 

Використовується для реалізації нестандартних завдань (сервісів), а також 

розміщення «важких» вебпроектів, які не можуть співіснувати на одному 

сервері з іншими проектами і вимагають для себе всі ресурси сервера.  

● колокація (collocation) — надання місця в дата центрі провайдера для 

обладнання клієнта (зазвичай шляхом монтажу в стійці) і підключення його до 

Інтернету.  

● хмарний хостинг (cloud hosting або cloud storage) — це послуга з 

розміщення файлів користувача, за якої дані зберігаються на багатьох серверах, 

що розподілені у мережі. 

● реселлер хостинг (reseller hosting) — хостинг з послугою перепродажу. 

Замовлення безкоштовного хостинга 

Розглянемо процедуру реєстрації для замовлення послуги 

безкоштовного хостинга на сервері http://ho.com.ua/. Щоб її одержати, 

необхідно мати свою електронну скриньку. 

 

За допомогою кнопок цієї сторінки можна виконати низку функцій. 

• Управление файлами (Керування файлами) — зміна змісту сайту, 

завантаження файлів із комп'ютера. 

• Задания (стоп) (Завдання (стоп))— визначення завдань, які будуть 

виконані автоматично у певний час. 

• Тема (Тема) — змінення тематики сайту 



• Категория (Категорія) — змінення категорії сайту. 

• Домены (Домени) — керування доменами. Якщо користувач отримує 

новий домен, то може замінити ним домен ho.com.ua. 

• База данних (База даних) — робота з розміщеною на сервері базою 

даних коритувача. Після першого клацання цієї кнопки база даних буде 

створена, а потім оновлюватиметься. 

• Журнальные файлы (Журнальні файли) — керування журналом 

доступу до сайту. Кожна дія на сайті записується у спеціальний файл — 

журнал. Власник сайту може з ним ознайомлюватися. 

• Пароль (Пароль) — змінення пароля користувача. Замість автоматично 

згенерованого пароля можна задати зручніший. 

• Контакты (Контакти) — змінення контактної інформації. Іноді 

адміністрація хостинга розсилає повідомлення про технічне обслуговування, 

протягом якого доступ до файлів може бути обмеженим, новини служби чи 

іншу корисну інформацію. Тому потрібно, щоб чинна контактна адреса 

електронної пошти користувача була завжди відома адміністрації. 

• Продление (Продовження) — можна в будь-який час продовжити 

хостинг на 90 днів. Якщо цього не зробити, його буде припинено автоматично 

після настання дати закриття (див. рис.). 

• Оплата (Оплата) — оскільки хостинг ho.com.ua надає також платні 

послуги, його користувачі можуть роздрукувати спеціальну квитанцію для 

їхньої оплати в найближчому відділенні банку. 

• Вернуться (Вернутися) — вийти з панелі керування хостингом. 

FTP-3'єднання з хостом 

Протокол FTP є одним із найстарших протоколів сімейства TCP/ 

IP. Його використовують для пересилання файлів із віддаленого комп'ютера 

(сервера) на локальний і навпаки. 

Для доступу до функцій FTP у полі Адрес (Адреса) браузера потрібно 

ввести адресу сервера (хоста), але з використанням не протоколу http, а ftp. 

Адреса при цьому матиме такий вигляд: ftp:// ho.com.ua. Після з'єднання із 

сервером браузер подасть запит на введення імені користувача та пароля. 



Після введення ідентифікаційних даних у вікні браузера відкриється 

папка сервера, яка міститиме файли користувача. Тепер із нею можна 

працювати як зі звичайною папкою на своєму комп'ютері — завантажувати 

файли, перейменовувати їх, видаляти, редагувати тощо. Такий спосіб роботи із 

віддаленим сервером є досить зручним і простим, не потрібно розбиратися з 

різними інтерфейсами файл-менеджерів та обмежуватись їхніми не завжди 

повними функціями. 

До файлів сайту також можна отримати доступ, увівши свої логін 

та пароль як частину адреси: ftp://лoгiн:пapoль@ho.com.ua. При цьому 

важливо дотримуватися правил: спершу зазначають логін адміністратора 

(замість слова логін), потім через двокрапку — реальний пароль адміністратора 

(а не слово пароль), символ @, а після нього — адресу сервера (ho.com.ua). 

Скористатись FTP-з'єднанням можна і за допомогою графічного 

редактора FrontPage. Для цього після заверш пня редагування сайту потрібно 

вибрати з меню Файл (Файл) команду Опубликовать узел (Опублікувати сайт). 

У вікні, що відкриється, слід вибрати значення Протокол FTP (Протокол FTP) 

перемикача Тип удаленного веб-сервера (Тип віддаленого веб-сервера) і задати 

адресу розміщення веб-сайту (наприклад, ftp://lessonsite.ho.com.ua) 

Далі програма відкриє діалогове вікно, яке містить запит логіка та 

пароля доступу до сервера, де потрібно ввести свої дані та клацнути кнопку ОК. 

Якщо все зроблено правильно, з'єднання із сервером хостинга буде 

встановлено, і файли буде розміщено за заданою адресою. 

Рекламування сайту в Інтернеті 

Після розміщення файлів сайту в Інтернеті слід подбати про те, щоб 

його адреса стала відомою іншим користувачам. Є кілька способів 

популяризації створеного сайту, деякі з них наведено нижче: 

• включення сайту в банерну мережу; 

• обмін гіперпосиланнями; 

• реєстрація сайту в каталогах та рейтингах; 

• реєстрація сайту в пошукових системах; 

• створення партнерської програми; 



• розміщення гіперпосилань на тематичних форумах і в засобах масової 

інформації; 

• створення поштової розсилки; 

• платна реклама. 

Домашне завдання: 

Законспектувати матеріали уроку,  зробити порівняльну характеристику 

банерів uabanner.com та www.hitua.net. 

Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 

 


