
Основні поняття мережі Інтернет 



Передавання даних в Інтернеті 
● Обмін інформацією між серверами та клієнтами здійснюється за певними правилами, які називають 

протоколами. Всі дані, що циркулюють у глобальному інформаційному полі, розбито на невеликі блоки і 

вкладено в пакети. Кожний пакет окрім даних має заголовок, де зберігаються адреса відправника, адреса  

одержувача та інша інформація, необхідна для збирання пакетів у пункті призначення 



● У  Інтернеті  

використовується  

велика кількість 

протоколів,  завдяки 

чому існує широкий 

спектр служб,  які 

надаються  та  

підтримуються за 

допомогою цієї 

глобальної мережі. 

● Найпопулярнішою зі 

служб є Всесвітня  

павутина  (World  

Wide Web — 

WWW), або просто 

Веб.  



Адресація в Інтернеті 
● Усі комп'ютери, підключені до Всесвітньої 

мережі, працюють в автоматичному 

режимі, без участі людей. Для того щоб 

такий комп'ютер мав змогу передавати та 

приймати дані з використанням протоколу 

IP, він  повинен мати  унікальну адресу,  яку 

називають IP-адресою. Вона має такий  

формат:  ххх.ххх.ххх.ххх,  де  ххх  — число від 

0 до 255 (наприклад,  193.205.31.47).  

Призначенням  ІР- адрес займаються 

спеціальні організації. 

● ІР-адреса є зручною для комп'ютерів, але 

людям запам'ятати її важко. Тому серверам 

присвоюють так звані доменні імена — 

набори розділених крапками 

послідовностей символів, наприклад 

zirka.lviv.ua 

http://zirka.lviv.ua/


 



Веб-сторінка та веб-сайт 
 ● Найвідомішою та найпопулярнішою службою Інтернету є Всесвітня павутина (Веб).  Саме  після її 

розповсюдження став можливий масовий доступ користувачів до Всесвітньої мережі. Своєю появою Веб 

має завдячити Тіму Бернесу-Лі, який винайшов протокол HTTP, адреси URL та мову HTML (з нею ви 

ознайомитеся у наступному розділі посібника) — технології, на яких ґрунтується Веб. 

● Служба Веб підтримується сукупністю серверів, які здатні обмінюватися  даними  за  протоколом  HTTP.  Цих  

серверів  мільйони, й розповсюджені вони по всьому світу. На них містяться веб-сторінки — спеціальні 

документи, створені з використанням мови HTML. Кожна веб-сторінка має адресу URL,  за допомогою якої 

вона може бути знайдена. 

 Класифікація  веб-сервісів 



 



● Термін «домашня сторінка» не має чіткого визначення, так називають також головну 

сторінку сайту, що відкривається у разі введення його доменного імені,  та сторінку,  

яка  завантажується під час кожного запуску браузера. 

 

Web-портал 



Структура веб-сайтів 
 ● Зовнішній  вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх  сайтів можна знайти спільні за 

функціональністю частини. На будь- якому сайті першою відкривається головна сторінка. її 

розробці приділяють особливу увагу, оскільки дослідження показали, що люди не здатні читати 

інформацію, що відображається  на  моніторі, так уважно, як книжки або журнали, вони 

зазвичай лише поверхово переглядають її, наприклад, як рекламу. Якщо головна сторінка 

містить те,  що шукає відвідувач,  він читає її далі,  а якщо ні — переходить до інших сайтів, яких 

в Інтернеті дуже багато. 

 



Створення та підтримка веб-ресурсів в 
автоматизованому режимі 
 ● Для того щоб сайт став доступним  широкому  колу  відвідувачів, йому необхідно призначити доменне ім' я і 

розмістити в мережі Інтернет. Розміщення сайту на сервері та подальше його адміністрування  називають  

хостингом.   Наданням  такої   послуги   займаються спеціальні організації.  Хостинг  буває  платний і  

безкоштовний.  



Блоги 
Однією із 

найпростіших форм 

автоматизованого 

створення веб-ресурсів 

є блоги (онлайнові 

щоденники), які 

дозволяють 

публікувати та 

впорядковувати 

(зазвичай у 

хронологічному 

порядку) на веб-

сторінках різні записи. 



Завдання:  
 ● Використовуючи посилання https://www.obozrevatel.com/ukr/blogs  переглянути новини та прогноз 

погоди.  

● В розділі «Спорт-Бокс» знайти повідомлення про прес-конференцію Олександра Усика з посиланням на 

відео. Переглянути відео. Вказати автора публікації та дату її розміщення (Трансляція пресконференції 

Олександра Усика в Україні: коли і де дивитись) 

● Встановити вподобайку автору 

 

https://www.obozrevatel.com/ukr/blogs

