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Урок 7 

Тема уроку: Програми-браузери та їх налаштування. Провайдери та  

служби мережі Інтернет.  

Мета уроку:Поштові сервіси. Оновлення драйверів периферійних та 

мережевих пристроїв. 

Матеріали уроку: 

За час існування мережі Інтернет створено багато програм-браузерів, за 

допомогою яких користувач може отримувати доступ до найрізноманітніших 

даних, що розміщені на численних веб-ресурсах. Браузери відрізняться своїми 

функціональними характеристиками, але принципи роботи з ними схожі. 

Огляд Internet 

Explorer:https://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/63.pdf(ст76) 

Основні служби мережі Internet 

Провайдер (Internet-провайдер або Internet-сервер-провайдер) – це 

установа, яка повинна забезпечувати доступ користувача до Internet за 

допомогою протоколу TCP/IP, доставку та зберігання електронної пошти, 

надання інструкцій з налаштування системи. 

Служби мережі Internet - це системи, що надають послуги 

користувачам мережі. До них належать: 

� електронна пошта (E-mail); 

� Internet-пейджери; 

� Телеконференції (форуми); 

� Списки розсипок (maillists); 

� WWW; 

� FTP; 

� IRC (Internet Relay Chat) та деякі інші. 



Електронна пошта являє собою систему, що надає змогу формувати, 

пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в 

певному форматі, графічні файли, програми тощо. В електронному листі можна 

застосовувати цифровий підпис та шифрування. Характерною рисою E-mail є 

те, що вона діє в режимі off-line. 

Internet-пейджери - безкоштовні програми для безпосереднього 

спілкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, 

електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п. Найкращий та 

найпоширеніший сучасний Internet-пейджер - ICQ (Аська). 

Телеконференція (форум) - послуга Internet, за допомогою якої абонент 

може залишати своє відкрите повідомлення в мережі. Пізніше його можуть 

переглянути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь. Фактично 

телеконференції являють собою колективну тематичну електронну пошту. 

Списки розсипок - послуга, яка полягає в об'єднанні за одною адресою 

електронної пошти адрес багатьох передплатників списку розсипки. Якщо на 

таку адресу надсилається лист, то його одержують всі передплатники цього 

списку. Ця служба не має власного не має власного протоколу і працює тільки 

через електронну пошту. 

WWW (WorldWideWeb) - служба прямого доступу, що потребує 

повноцінного підключення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з 

представленою на Web-серверах інформацією. Вона базується на принципі 

гіпертексту і може представляти інформацію з застосуванням всіх можливих 

мультимедійних засобів: аудіо, відео, текст, графіка і т.п. 

FTP-послуга - служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-

архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі. 

IRC - система "розмовних кімнат", так званих чатів. Це інтерактивна 

служба, яка дає можливість спілкування користувачів в режимі реального часу 

за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі. 

Поштові сервіси: 

 

https://shukalka.com.ua/mail 



 

Оновлення драйверів периферійних та мережевих пристроїв:  

 

https://crashbox.ru/peripherals/which-driver-you-need-to-install-for-the-internet-how-to-install-

the-driver-if-the-internet-and-usb-does-not-work/ 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


