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 Сприяти всебічному розвитку особистості; 
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1. Поняття про протоколи ТСР/ІР 

Для того щоб усі комп'ютери мережі «розуміли» один одного, вони мають ви-

користовувати єдиний набір правил, що визначають спосіб обміну інформацією. 

Такий набір правил називається протоколом. 

Протокол — це сукупність правил обміну інформацією між комп'ютерами, вста-

новлених за взаємною угодою. 

Всі комп'ютери, що підключені до Internet, повинні використовувати одну й ту 

саму систему протоколів. Зараз для зв'язку в Internet використовується протокол 

TCP/IP Цей протокол був розроблений в 1983 році. Дата його створення вважається 

днем народження Internet, оскільки вперше з'явилася можливість включити в процес 

обміну інформацією різні мережі, кожна з яких використовує свій спосіб передавання 

інформації. 

Фактично TCP/IP — це два протоколи: IP (скорочення від англ. Internet Protocol 

— міжмережевий протокол) і TCP (скорочення від англ. Transmission Control Protocol 

— протокол управління передачею). Протокол IP — це більш ранній варіант, 

розроблений для пересилання даних, упоряджених у пакети, між мережами. Система 

пакетної передачі інформації, або, як її ще називають, система комутації пакетів, 

була створена ще в 1968 р. її сутність полягає в тому, що ті повідомлення, які 

пересилаються по мережі, впорядковуються в пакети, що містять не тільки пові-

домлення, але й інформацію про маршрут: адреси комп'ютера-відправника і 

комп'ютера-одержувача (так само, як і при поштовому пересиланні повідомлень, листи 

вкладаються в конверти, на яких повинні бути зазначені адреси одержувача і 

відправника). 

Спеціальні комп'ютери-маршрутизатори (англ. router) визначають шлях, яким 

пакети повинні проходити від одного комп'ютера до іншого, користуючись таблицями 

і алгоритмами маршрутизації. 

Великі повідомлення поділяються на кілька пакетів, кожний із своїм номером. 

За цими номерами комп'ютер-одержувач повинен повністю відновити вихідне 

повідомлення після одержання всіх пакетів. 



Недоліком протоколу IP є його нездатність впоратися з помилками під час 

передавання інформації. Кожний пакет містить контрольні дані (суми), обчислення 

яких ґрунтується певним чином на вихідній інформації. Комп'ютер-одержувач 

виконує ті самі обчислення і знаходить контрольні суми за одержаною інформацією. 

Якщо вони не збігаються з вихідними, то це свідчить про те, що в процес 

передавання вкралася помилка, дані спотворилися. При спотворенні даних, порушенні 

послідовності доставки пакетів або переривання процесу передавання комп'ютер-

одержувач повністю відкидає пакет. 

Цей недолік усунений у протоколі керування передачею TCP Він гарантує, що 

всі пакети будуть доставлені адресату, причому в тому порядку, в якому вони були 

відправлені. Якщо пакет із якимсь номером не прийшов, тобто повністю відновити 

повідомлення не вдається, або дані в процесі передавання спотворилися, комп'ютер, 

що приймає, дає запит на повторне передавання. Та ким чином протоколи TCP і IP 

«працюють у парі»: TCP стежить за цілісністю даних, розбиває великі повідомлення 

на дрібніші послідовності, упорядковує їх нумерацію і наступне відновлювання в 

єдине повідомлення; IP контролює переміщування пакетів по Internet, обираючи 

маршрут пересилання даних від одного комп'ютера до іншого. 

2. Режими інформаційного обміну 

В Інтернеті можливі два режими інформаційного обміну - on-line і off-line. 

Перший термін перекладається як «на лінії», другий - «поза лінією». Йдеться не 

просто про існування лінії (підключення до телефонної лінії або до ЛОМ, яка має 

вихід до Інтернету), а про наявність з'єднання через існуючу лінію зв'язку. 

On-line (на комп'ютерному жаргоні - «онлайновий» режим) - постійний зв'язок 

користувача з сервером провайдера. Під час відкриття Web-сторінок, відправлення 

повідомлень електронної пошти, "перекачування" файлів-архівів користувач 

лишається підключеним до мережі. Він може отримувати інформацію з мережі і 

негайно реагувати на неї, тому on-line - це режим реального часу. 

Off-line - це режим «відкладеного» зв'язку. Користувач передає порцію інфор-

мації або отримує її протягом коротких сеансів зв'язку, а в інший час комп'ютер 

відключений від Інтернету. Зрозуміло, що це економічніший режим, ніж on-line. У 

режимі off-line, наприклад, обробляються повідомлення електронної пошти та групи 

новин. 

3. Адресація в Інтернеті. 

Для того щоб можна було розрізнити комп'ютери в Інтернеті (ідентифікувати 

їх), кожний комп'ютер в мережі має своє унікальне ім'я (адресу). Ця адреса склада-

ється з 4-байтного числа і має назву ІР-адреса. 

Діапазон можливих адрес комп'ютерів може бути від 0.0.0.0 до 255.255.255.255. 

Отже, використовуючи такий запис адреси, можна створити (2564) чотири мільярди 

унікальних адрес! Але користувачу важко запам'ятовувати адреси комп'ютерів у 

такому вигляді, тому для зручності створили систему доменних імен. Згідно з цією 

системою до цифрової адреси комп'ютера додається комбінація з літерних символів, 

наприклад www.lveresnja.com.ua. 

Ім'я комп'ютера, записане у такому вигляді, запам'ятати дуже легко, оскільки 

складається воно з окремих частин (доменів) за певними правилами: 

•у першій частині (праворуч) вказується скорочена назва країни (наприклад, .uа — 

Україна; .rи — Росія; .fr — Франція, .nо — Норвегія тощо); 

http://www.lveresnja.com.ua/


•у другій частині вказується ім'я піддомена, тобто до якої сфери належить цей 

комп'ютер (наприклад: edu — сфера освіти; gov — урядові установи; com — 

комерційні структури, kiev — назва міста, org — некомерційні організації, net — 

мережеві ресурси тощо); 

•далі вказуються назва фірми або установи, в мережі якої знаходиться цей 

комп'ютер, і назва самого комп'ютера в цій мережі. 

Якщо після імені комп'ютера додати ім'я ресурсу, а перед іменем — назву 

протоколу, який забезпечує до нього доступ, то одержимо URL (Unifom Resource 

Locator — універсальний визначник ресурсу). 

Кожна частина адреси відокремлюється крапкою. Назва протоколу закінчується 

двокрапкою і відокремлюється від імені комп'ютера двома символами «//». Ім'я 

ресурсу відокремлюється від імені комп’ютера одним символом «/». 

Наприклад, запис: «http://univ.kiev.ua/ukr» відсилає вас до україномовної html-

сторінки «ukr» сайту Київського Національного університету, що знаходиться в 

домені kiev, який, у свою чергу, міститься в домені uа. Префікс http: (Hyper Text 

Transfer Protocol — протокол пересилання гіпертекстів) означає використання 

протоколу доступу до гіпертекстового ресурсу. 

Комп'ютерам, на відміну від користувачів, зручніше працювати з IP-адресами, 

які записуються у числовій формі, тому для переведення доменного імені у числову 

форму (і навпаки) існують спеціальні так звані DNS-сервери. 

 

4. Електронна пошта. 

Електронна пошта, E-Mail — це одна з найперших служб, розроблених для 

Інтернету. Вона використовується для обміну текстовими повідомленнями та 

приєднаними до них файлами між комп'ютерами, підключеними до Інтернету. 

Повідомлення можуть містити атрибути форматування та вкладені файли (причому не 

тільки текстові, а й графічні, звукові тощо). Лист, відправлений електронною поштою 

у будь-який кінець світу, доходить до адресата за кілька хвилин. 

Щоб скористатися електронною поштою, потрібно запустити поштову програму 

(наприклад, MS Outlook Express для ОС Windows), набрати текст листа у вікні, що 

нагадує вікно текстового редактора, вказати у відповідному полі адресу і відправити 

його. Лист з комп'ютера користувача потрапить на поштовий сервер свого провайдера 

— SMTP-сервер (Simple Message Transfer Protocol — протокол передачі простих 

повідомлень). Цей сервер відправить лист на поштовий сервер, до якого приписаний 

адресат (POP-сервер). Коли надходить лист, POP-сервер (Post Office Protocol — 

поштовий протокол) приймає повідомлення і зберігає його на своєму твердому диску 

доти, доки адресат не зв'яжеться з цим сервером. Тоді лист автоматично буде 

переправлено у комп'ютер одержувача. 

Розглянемо, як працює поштова програма Outlook Express. Перш ніж 

скористатися електронною поштою, її слід настроїти, створивши обліковий запис за 

допомогою спеціальної програми — майстра підключення до Інтернету. Якщо 

обліковий запис уже існує, додати новий або змінити існуючий можна, виконавши 

команду Учетные записи з пункту Сервис головного меню Outlook Express (рис. 1). 

Для створення нового облікового запису скористайтеся кнопкою Добавить, а потім 

оберіть пункт Почта, а для внесення змін в існуючий —кнопкою Свойства. 

Під час створення нового облікового запису потрібно ввести своє ім'я (яке після 

одержання вашого повідомлення адресатом відображатиметься в його поштовій 



програмі у графі От). Потім ввести адресу електронної пошти, яку користувачу 

повідомить провайдер, потім — адресу одержувача повідомлень. Далі потрібно 

вказати свій login (вхідне ім'я) і пароль, щоб не вводити їх щоразу перед отриманням 

пошти. 

Вікно Outlook Express (рис. 6.2) ділиться на чотири частини. Праворуч угорі — 

список листів, унизу — зміст вибраного листа. Окрім тексту, лист має заголовок: 

електронні адреси відправника й одержувача, а також тему (subject). Ліворуч угорі 

міститься список папок, а внизу — адресна книжка. Двічі клацнувши на адресі, можна 

підготувати листа відповідному адресатові. Список листів можна відсортувати за 

певною ознакою (за датою, темою, розміром тощо), натиснувши на заголовок 

відповідного стовпця. Спочатку програма Outlook Express має п'ять папок: Входящие, 

Исходящие (містить написані, але ще не відправлені листи), Отправленные, 

Удаленные та Черновики (містить недописані листи). Непотрібний лист можна 

вилучити, виділивши його у верхньому вікні й натиснувши клавішу Del або 

клацнувши на піктограмі Удалить на панелі інструментів. Після цього лист 

переміщується в папку Удаленные, звідки його можна вилучити назавжди. 

У разі потреби можна створити всередині однієї з існуючих папок нову, 

скориставшись контекстним меню папки або командами Папка/Создать з пункту Файл 

головного меню. Можна копіювати і переміщувати листи в будь-які папки, включаючи 

створені. За допомогою команд Сжать і Сжать все папки з пункту Файл/Правка 

головного меню можна зробити зміст папок більш компактним, що прискорить роботу 

з ними, а за допомогою команди Удалить — вилучити непотрібну папку. 

 

5. Отримання та відправлення повідомлень. 

Для створення та відправлення листа потрібно активізувати піктограму Создать 

сообщение. З'явиться вікно редактора листів (рис. 2). У полі Кому необхідно ввести 

електронну адресу отримувача. Інформація, введена в поле Тема, одразу з'явиться і в 

заголовку вікна. Після введення тексту листа його можна або відправити одразу, 

натиснувши на піктограмі Отправить в панелі інструментів редактора листів чи 

натиснувши комбінацію клавіш Alt+S, або помістити в папку Исходящие, якщо 

ввімкнено відповідний режим на сторінці Отправка діалогового вікна Параметры 

Outlook Express, і скористатися піктограмою Доставить почту на панелі інструментів. 

Якщо лист не відправлено і не поміщено в папку Исходящие, то після закриття вікна 

редактора листів він потрапить у папку Черновики, де його можна буде доопрацювати, 

а потім відправити. 

Для відправки й отримання пошти необхідно активізувати піктограму Доставить 

почту на панелі інструментів. Лист можна скопіювати за допомогою команди 

Сохранить как з пункту Файл головного меню. 

Листи можна готувати заздалегідь, щоб зекономити час перебування в Інтернеті: 

без підключення до Інтернету можна написати листи, помістити їх у папку 

Исходящие, потім встановити зв'язок і відправити, заодно отримавши пошту. 

Якщо потрібно надіслати лист на кілька адрес, у полі Кому слід увести 

електронні адреси через крапку з комою. Це ж стосується і поля Копия. Під час 

складання листів у програмі Outlook Express можна користуватися бланками-

листівками, куди можна вписувати свій текст (поздоровлення, запрошення на урочисті 

події тощо). Всі вони доступні, якщо натиснути на піктограму Создать 

сообщение.Часто виникає потреба переслати файли, приєднавши їх до електронного 



листа. Для цього, підготувавши лист, досить клацнути на піктограмі Вложить на 

панелі інструментів редактора листів, знайти потрібний файл і двічі клацнути на 

ньому. У адресата лист з приєднаним файлом буде помічено спеціальною позначкою. 

Щоб відповісти на отриманий лист, потрібно виділити його і натиснути на 

піктограму Ответить (Ответить автору) панелі інструментів. Програма створить новий 

лист і одразу заповнить його заголовок: у рядок Кому поставить адресу листа, на який 

дається відповідь; у рядок Копия — адреси всіх тих, хто отримав копію вихідного 

листа; у рядок Тема — скопіює тему отриманого листа з позначкою «Re:» (Відповідь 

на:). В Outlook Express є програма Адресная книга, в яку крім електронних адрес 

можна вводити й інші дані про абонентів: домашній та службовий телефони; місце 

роботи і посаду; поштову адресу та потрібні коментарі. Для того щоб відкрити вікно 

цієї програми (рис. 3), досить натиснути на піктограму 

Адреса в панелі інструментів Outlook Express або натиснути комбінацію клавіш 

Ctrl+Shift+B. 

Найчастіше адресна книга заповнюється автоматично, оскільки в параметрах 

Outlook Express задано, щоб адреса з листа, що надійшов (або з того, на який дано 

відповідь), переносилася в адресну книгу. Для введення іншої інформації можна 

скористатися піктограмою Создать панелі інструментів (сторінками Домашние, 

Служебные, Личные, Другие). Для того щоб вставити адресу із записної книжки в 

лист, необхідно скористатися піктограмою Выбрать получателей з панелі інструментів 

редактора листів. Обравши потрібну адресу, досить натиснути на кнопку Кому:. 

Адреса опиниться в полі Кому листа, що створюється. 

 

6. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку. 

 

Захист даних у комп’ютерних мережах стає однією з найактуальніших проблем у 

сучасних інформаційно-обчислювальних системах.  

На сьогодні виокремлюють три базові принципи безпеки, завданням яких є 

забезпечити: 

1) цілісність даних (захист від збоїв, які ведуть до втрати інформації або її 

знищення); 

2) конфіденційність інформації; 

3) доступність інформації для авторизованих користувачів.  

Порушення роботи системи можна класифікувати так:  

1) збої обладнання (дискових систем, кабельної системи, серверів, робочих станцій 

тощо); 

2) втрати інформації (через інфікування комп’ютерними вірусами, неправильне 

зберігання архівних даних, порушення прав доступу до даних); 

3) некоректна робота користувачів та персоналу. 

Такі порушення роботи мережі вимагають створення різних видів захисту 

інформації, які умовно поділяють на три види: 

1. Засоби фізичного захисту. 

2. Програмні засоби (антивірусні програми, системи розмежування повноважень, 

програмні засоби контролю доступу). 

3. Адміністративні заходи захисту. 

Ризик — це ймовірність виникнення збитків або недоодержання прибутку від 

фінансово-господарської діяльності.  



Ризик автоматизованих систем бухгалтерського обліку випливає з можливості 

припущення похибок або перекручень під час документування господарських 

операцій, неправильного відображення їх у реєстpax бухгалтерського обліку. Це 

означає, що система бухгалтерського обліку буде малоефективною, не повністю 

надійною. 

Розроблення та впровадження автоматизованого оброблення облікових даних 

мають забезпечувати зменшення ризику обліку. 

Для забезпечення якості облікової інформації в умовах ручного оброблення 

використовувалися дані минулих періодів для прогнозування помилок у майбутньому. 

Розроблені автоматизовані системи контролю допомагають виявити проблеми та 

контролювати можливі помилки, перш ніж вони з’являться. Дуже складно 

враховувати всі можливі помилки під час проектування інформаційних систем обліку, 

унаслідок чого й виникає ризик автоматизованого оброблення даних. 

Розрізняють такі основні види ризику автоматизованого оброблення облікових 

даних, пов’язані з: 

 помилками під час уведення даних (неперевірене походження даних, неправильна 

форма запису даних під час підготовки бухгалтерської проводки; зроблені помилки 

під час перенесення даних на машинні носії або перезапису даних); 

 хибним кодом (найменування виробів, клієнтів, постачальників тощо в системі 

відображаються у вигляді кодів, тому введення помилкового коду стає причиною 

помилок в обробленні даних); 

 невизначеними даними (невідомо: кому, від кого та мета перерахування грошей; 

наявність помилкових реквізитів у записі; неможливість ідентифікації інформації, 

яку вводять в ЕОМ, через те, що дані записано до введення ідентифікатора); 

 недозволеними операціями (виконані облікові операції (випадково або навмисно) 

не відповідають вимогам керівництва); 

 порушенням контрольного ліміту (порушення ліміту на повноваження окремих 

виконавців підприємства або на обсяг операцій); 

 порушенням (втратою) записів (втрата інформації до введення в ЕОМ, під час 

оброблення або після їх виклику з системи для коригування); 

 зробленими помилками під час виведення даних (дані у звіті помилкові, інформація 

запізнилася та втратила свою цінність, користувач не зрозумів представлених 

даних, звіт надійшов не за призначенням); 

 зробленими помилками під час оброблення даних (обробляться хибні вхідні дані); 

 розбіжністю підсумків (невідповідність окремої інформації контрольним сумам 

через помилки в програмуванні, брак стандартних програм для перевірки 

збалансованості даних, неповні або неточні дані, що вводяться до системи, 

проміжок у часі між ручним та автоматизованим обробленням даних); 

 недоречним способом контролю (спосіб контролю не дає можливості відтворити 

процес оброблення даних); 

 ланцюжком помилок (невиявлена помилка на одній ділянці обліку дає хибні 

результати на іншій ділянці, яка використовує неякісні дані); 

 неповними обліковими записами (інформація, яка вводиться до ЕОМ, містить 

неповні облікові записи); 

 повторенням помилок (під час постійного оброблення даних помилки можуть 

повторюватися через неякісне розроблення програми, через багаторазовий запис 

однієї й тієї самої операції, через введення хибної змінної інформації або хибної 



постійної інформації, через недостатність технічних засобів у прикладному 

програмному забезпеченні); 

 хибним розподілом на періоди (інформацію віднесено не до того облікового 

періоду); 

 підтасуванням даних (програма уможливлює крадіжку коштів підприємства); 

 невідповідністю нормативним актам (порядок уведення даних не відповідає 

вимогам нормативних актів); 

 неузгодженістю з політикою адміністрації (політику та методи керівництва не 

узгоджено з системою оброблення даних на ЕОМ); 

 невідповідністю якості послуг вимогам користувачів (користувачі не отримують 

вчасно потрібних результатів через: недостатню потужність ЕОМ, споживання 

окремими користувачами більшої частки послуг, ніж їм належить, неефективність 

автоматизованих систем і методів, неточне визначення першочергових робіт, 

застаріла техніка або програмне забезпечення, брак взаєморозуміння між 

користувачами та персоналом, який обслуговує ЕОМ); 

 хибним обліком (облікова інформація обробляється не за діючою методикою 

обліку). 

Для зменшення ризику автоматизованого оброблення даних потрібно: 

 покласти відповідальність на працівників за використовувані ресурси (фізичні 

засоби, інформаційні масиви, лінії зв’язку документацію тощо); 

 забезпечувати постійну перевірку якості заходів захисту даних; 

 використовувати криптографію; 

 користувачам відповідати за застосування за призначенням наданої їм 

інформації; 

 внести до файлу „запис-живця” (назву неіснуючого підприємства, зайву літеру у 

прізвищі покупця тощо) для виявлення протизаконного використання 

інформації; 

 контролювати знищення непотрібної інформації; 

 забезпечити правову охорону заходів захисту даних (переслідування порушників 

порядку користування інформацією, установленого підприємством); 

 класифікувати інформацію за її значенням (наприклад, секретні дані про 

комерційну діяльність, секретні дані про виробничу діяльність, секретна 

інформація про персонал, секретна бухгалтерська інформація тощо); 

 ознайомити персонал підприємства з проблемами захисту даних та з потребою 

виконувати заходи захисту інформації; 

 фізично захистити важливі форми та бланки. 
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