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 Комп’ютерні  мережі          Вступ 

Вступ  

Загальні відомості. Дисципліна “Основи комп’ютерно – інтегрованого 
управління та комп’ютерні мережі” викладається згідно з учбовим планом 
бакалаврської підготовки хіміко-технологічного факультету й призначена 
ознайомити майбутніх фахівців хімічної промисловості з функціонуванням, 
керуванням комп’ютерними мережами зв’язку та роботою в них. 

Дисципліна “Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та 
комп’ютерні мережі” базується на знаннях студентів про принципи роботи 
ПЕОМ, вмінні працювати в операційних середовищах Microsoft Windows 
(викладається в дисципліні “Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних 
робіт”), та на їх досвіді програмування, набутому на основі курсу “Програмування 
та алгоритмічні мови”. 

Даний курс вивчається в 3-му семестрі: всього 144 години, в тому числі 
лекцій – 18 години, лабораторних занять 36 години, самостійна робота студентів 
90 годин, включає проведення модульної контрольної роботи і закінчується 
екзаменом. 

Метою вивчення цієї дисципліни є забезпечення студентів необхідними 
базовими навичками в галузі комп’ютерних мереж, серед яких функціонування, 
експлуатація та адміністрування мережі, які вони зможуть використовувати в 
подальшому процесі навчання. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
 основні принципи роботи комп’ютерних мереж; 
 призначення апаратних компонентів, які забезпечують функціонування 

мережі; 
 основи компонування мережі; 
 мережні архітектури; 
 принципи експлуатації мережі; 
 основні мережні протоколи. 

Крім того студент повинен вміти: 
 встановлювати мережну операційну систему; 
 проводити моніторинг мережі; 
 захищати інформацію в мережі; 
 працювати з всесвітньою мережею Internet. 

Знання та навички, одержані при вивченні цього курсу, у подальшому 
використовуються в усіх дисциплінах, які потребують використання додаткової 
інформації, що можна отримати з мережі з використанням ПЕОМ, і в першу 
чергу в курсовому та дипломному проектуванні де потребується аналіз та 
обробка великої кількості новітніх даних та робіт проведених останнім часом. 
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Розподіл навчального часу  

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять 
здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і за змістом є : 
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Розподіл навчального часу за темами 

Найменування розділів, тем 

Розподіл за семестрами та 
видами занять 

вс
ьо

го
 

л
ек

ц
ії 

п
р

а
кт

. 

се
м

ін
. 

л
а

б
о

р
. 

ін
д

ив
ід

. 

С
Р

С
 

Семестр третій 

Розділ 1 Знайомство з комп’ютерними 
мережами 

76 10 - - 16 - 50 

Тема 1.1. – Поняття локальних 
комп’ютерних мереж 

48 6 – – 12 – 30 

Тема 1.1.1. Для чого потрібна мережа - - - - - – - 

Тема 1.1.2. Варіанти використання 
мережі 

- - - - - – - 

Тема 1.1.3. Передумови для організації 
мережі 

- - - - - – - 

Тема 1.1.4. Загальні відомості про ЛОМ - - - - - - - 

Тема 1.1.5. Вибір оптимального 
середовища передачі даних 

- - - - - - - 

Тема 1.1.6. Вибір топології локальної 
мережі 

- - - - - - - 

Тема 1.2. Високошвидкісні технології 
локальних обчислювальних мереж 

28 4 - - 4 - 20 
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Найменування розділів, тем 

Розподіл за семестрами та 
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Семестр третій 

Тема 1.2.1. Технологія Fast Ethernet (IEEE 
802.3u) 

- - - - - - - 

Тема 1.2.2. Технологія FDDI - - - - - - - 

Тема 1.2.3. Технологія 100VG-AnyLAN - - - - - - - 

Тема 1.2.4. Перспективи 
високошвидкісних технологій – перехід на 
гігабітні швидкості 

- - - - - - - 

Розділ 2 Протоколи TCP/IP 68 8 - - 20 - 40 

Тема 2.1. - Стек протоколів TCP/IP 48 6 – – 12 – 30 
Тема 2.2.1. Історія та перспективи стеку 
TCP/IP 

- - - - - - - 

Тема 2.1.2. Структура стеку TCP/IP - - - - - - - 

Тема 2.1.3. Адресація в IP-мережах - - - - - - - 
Тема 2.1.4. Протокол IP - - - - - - - 

Тема 2.1.5. Протокол надійної доставки 
повідомлень TCP 

- - - - - - - 

Тема 2.1.6. Протокол доставки 
дейтаграм користувача UDP 

- - - - - - - 

Тема 2.1.7. Протоколи прикладного рівня - - - - - - - 

Тема 2.1.6.5. Протокол SNMP - - - - - - - 

Тема 2.2. Internet 20 2 - - 8 - 10 

Тема 2.2.1.Необхідність Інтернету - - - - - - - 
Тема 2.2.2. Інтернет TCP/IP - - - - - - - 

Всього 144 18 - - 36 - 90 

 

Структура лабораторних робіт. Практична частина курсу складається з 
дев’яти лабораторних робіт, що послідовно логічно впорядковані за складністю 
і охоплюють всі теми, які передбачені навчальною програмою дисципліни. 
Перед виконанням завдань лабораторної роботи студентам рекомендується 
перевірити свою підготовленість, відповівши на наведені питання. За 
результатами кожної з виконаних лабораторних робіт студенти мають скласти та 
оформити звіт. Перелік лабораторних робіт із зазначенням часу, передбаченого 
на їх проведення наведено в табл. В.1. 
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Таблиця В.1. Графік виконання лабораторних робіт 

№ ЗМІСТ 
Обсяг 
годин 

Розділ 1 Знайомство з комп’ютерними мережами 

1 Вивчення пакету NetCracker Pro 4 

2 Вивчення обладнання та кабельної системи локальних 
обчислювальних мереж. Еталонна модель взаємодії відкритих 
систем 

4 

3 Побудова локальних обчислювальних мереж з використанням 
технології Ethernet. Методи доступу в локальних мережах 

4 

4 Побудова корпоративної мережі з використанням засобів 
доступу до регіональних мереж 

4 

Розділ 2 Притоколи TCP/IP 

5 Побудова корпоративної мережі з використанням стеку 
протоколів TCP/IP 

4 

6 Технології бездротових мереж. Фізичний рівень протоколів IEEE 
802.11 

4 

7 Технології бездротових мереж. Канальний рівень протоколів 
IEEE 802.11 ( 

4 

8 Вивчення роботи та налаштувань най розповсюджених інтернет 
оглядачів (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google 
Chrome, Apple Safari) 

4 

9 Вивчення роботи та налаштувань най розповсюджених 
поштових клієнтів (Microsoft Outlook, Mozilla ThanderBird, The 
Bat) 

4 

 Всього: 36 

 

Вимоги до оформлення звіту. Звіт з лабораторної роботи оформлюється 
на аркушах формату А4 і має включати в себе стандартний титульній аркуш з 
зазначенням номеру роботи, її теми, групи і прізвища студента, який виконав 
роботу, та прізвища викладача, який її прийняв. У звіті мають бути зазначені мета 
та завдання лабораторної роботи, він повинен містити порядок виконання, з 
зазначенням виконуваних дій та операцій і результати виконання завдань у 
роздрукованому вигляді.  

Результати виконання лабораторної роботи друкуються на аркушах А4 з 
наведенням створених схем мереж, програмних вікон та іншого ілюстративного 
матеріалу, що відображає результати роботи. 
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І ндивідуальні завдання  

У відповідності до навчального плану в дисципліні не передбачено 
виконання студентами курсових робіт та проектів, розрахункових та 
розрахунково–графічних робіт, рефератів, тощо. 

На самостійну роботу студентів виноситься вивчення наступних тем: 

 Експлуатування Windows 2011 Server. 
Література [2-3]. 

 Апаратні засоби локальних мереж. 
Література [6-7, 9]. 

 Інтернет - технології. 
Література [4, 8, 10, 12, 15]. 

 Протоколи роботи в Інтернет. 

 Мережі Frame Relay. 

 Технологія АТМ. 

 Мережі Х.25. 
Література [11 -14]. 
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П ідготовка до лекцій  

Лекція, як вид навчального заняття, не передбачає окремих процедур 
контролю підготовленості студентів. Проте це не означає, що студент має прийти 
на лекцію непідготовленим. Готуючись до кожної лекції з дисципліни “Основи 
комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі” студент 
повинен: 

 ознайомитися з темою лекції та переліком питань, які будуть розглядатися на 
лекції; 

 повторити попередньо освоєний матеріал, який потрібен для успішного 
засвоєння лекції; 

 підготувати запитання з теми лекції, відповіді на які студент хотів би 
отримати; 

 самостійно освоїти питання, які винесені на самостійне опрацювання за 
темою лекції. 
Теми лекцій і перелік питань, що на них будуть розглядатися, наведені у 

цьому розділі. Для кожного питання наведені посилання на літературні джерела.  
Запитання до теми лекції студент може готувати як письмово, так і в усній 

формі. Ймовірно, що в процесі читання лекції викладач дасть відповіді на 
питання, що зацікавили студента і частина питань буде, таким чином, знято. Ті 
запитання, що не найшли відповіді у самій лекції, а також ті, відповіді на які не 
зрозумілі студенту, настійливо рекомендується задати викладачеві у кінці лекції 
або на консультаціях.  

Після прочитання кожної лекції студентам пропонується декілька питань на 
самостійне опрацювання за темою.  

Лекції 

Розділ 1 

Знайомство з комп’ютерними мережами 
Л – 1. 

 Тема 1.1. Поняття локальних комп'ютерних мереж (6 годин) 

 1.1.1. Для чого потрібна мережа 

 1.1.2. Варіанти використання мережі 
1.1.2.1. Мережа для роботи 
1.1.2.2. Мережа для навчання 
1.1.2.3. Мережа для бізнесу 

 1.1.3. Передумови для організації мережі 
Л – 2. 
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 1.1.4. Загальні відомості про ЛОМ 
1.1.4.1. Багаторівнева модель мережі 
1.1.4.2. Проблеми перетворення даних при передачі 
1.1.4.3. Середовище передачі даних 
1.1.4.4. Протоколи та стандарти 
1.1.4.5. Робота в режимі клієнт-сервер 

Л – 3. 
1.1.4.6. Типові топології ЛОМ 
1.1.4.7. Локальна мережа Ethernet 
1.1.4.8. Локальна мережа Token Ring 
1.1.4.9. Локальна мережа Arknet 

 1.1.5. Вибір оптимального середовища передачі даних 

 1.1.6. Вибір топології локальної мережі 
Л – 4. 

 Тема 1.2. Високошвидкісні технології локальних обчислювальних мереж 
(4 години) 

 1.2.1. Технологія Fast Ethernet (IEEE 802.3u)  
1.2.1.1. Fast Ethernet як розвиток класичного Ethernet'а 
1.2.1.2. Створення стандартові Fast Ethernet 
1.2.1.3. Підрівень Logical Link Control (LLC)  
1.2.1.4. Підрівень керування доступом до середовища Media 

Access Control (MAC)  
1.2.1.5. Формати кадрів 
1.2.1.6. У яких випадках рекомендується використовувати Fast 

Ethernet 
Л – 5. 

 1.2.2. Технологія FDDI 
1.2.2.1. Історія створення стандартові FDDI 
1.2.2.2. Основи технології FDDI 
1.2.2.3. У яких випадках рекомендовано використовувати 

технологію FDDI 

 1.2.3. Технологія 100VG-AnyLAN 
1.2.3.1. Загальна характеристика технології 100VG-AnyLAN 
1.2.3.2. Структура мережі 100VG-AnyLAN 
1.2.3.3. Стек протоколів технології 100VG-AnyLAN 

 1.2.4. Перспективи високошвидкісних технологій – перехід на 
гігабітні швидкості 
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Розділ 2 

Протоколи TCP/IP 
Л – 6. 

 Тема 2.1. Стек протоколів TCP/IP (6 годин) 

 2.2.1. Історія та перспективи стеку TCP/IP 

 2.1.2. Структура стеку TCP/IP 

 2.1.3. Адресація в IP-мережах 
2.1.3.1. Типи адреса: фізична (MAC-адреси), мережна (IP-

адреси) та символьна (DNS-ім’я)  
2.1.3.2. Три основні класи IP-адреси 
2.1.3.3. Особливі IP-адреси 
2.1.3.4. Використання масок у IP-адресації 
2.1.3.5. Порядок розподілення IP-адреса 
2.1.3.6. Автоматизація процесу призначення IP-адреса 
2.1.3.7. Перетворення IP-адреса в локальні адреси 
2.1.3.8. Перетворення доменних імен у IP-адреси 
Резюме 

Л – 7. 

 2.1.4. Протокол IP 
2.1.4.1. Формат пакетові IP 
2.1.4.2. Керування фрагментацією 
2.1.4.3. Маршрутизація з допомогою IP-адреса 
2.1.4.4. Приклад взаємодії вузлів з використанням протоколові 

IP 
2.1.4.5. Структуризація мереж IP з допомогою масок 

 2.1.5. Протокол надійної доставки повідомлень TCP 
2.1.5.1. Сегменти TCP 
2.1.5.2. Порти та встановлення TCP-з’єднань 
2.1.5.3.Концепція квітирування 
2.1.5.4. Реалізація методові вікна в протоколі TCP 
2.1.5.5. Вибір тайм-ауту 
2.1.5.6. Реакція на перевантаження мережі 
2.1.5.7. Формат повідомлення TCP 

Л – 8. 

 2.1.6. Протокол доставки дейтаграм користувача UDP 
2.1.6.1 Зарезервовані та доступні порти UDP 
2.1.6.2. Мультиплексування та демультиплексування 

прикладних протоколів за допомогою протоколові UDP 
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2.1.6.3. Формат повідомлень UDP 

 2.1.7. Протоколи прикладного рівня 
2.1.6.1. Протокол TELNET 
2.1.6.2. Протокол FTP 
2.1.6.3. Протокол SMTP 
2.1.6.4. NFS 

 2.1.6.5. Протокол SNMP 
Л – 9. 

 Тема 2.2. Internet (2 години) 

 2.2.1.Необхідність Інтернету 

 2.2.2. Інтернет TCP/IP 
2.2.2.1. Засобу Інтернету 
2.2.2.2. Засобу Інтернету прикладного рівня 
2.2.2.3. Засобу Інтернету мережного рівня  
2.2.2.4. Історія створення Інтернету 
2.2.2.5. Група Активності Інтернету(ГАІ)  
2.2.2.6. Нова організація ГАІ 
2.2.2.7. Технічні звіти Інтернету 
2.2.2.8. Протоколи Інтернету і стандартизація  
2.2.2.9 Майбутні ріст і технологія 
2.2.2.10. FNC і NREN 
2.2.2.11. Підсумки  

 [Література: 1-4] 
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П ідготовка до лабораторни х робіт  

Лабораторні роботи проводяться у комп’ютерних класах з окремими 
групами студентів. У випадку великої кількості студентів у групі, вона може 
поділятися на дві підгрупи і заняття проводяться у двох класах одночасно. 
Метою комп’ютерних лабораторних робіт є вироблення та закріплення 
умінь та навичок використання комп’ютерних мереж. 

Студент зобов’язаний ретельно готуватися до кожної з лабораторних 
робіт. Самостійна робота студента при підготовці до лабораторної роботи з 
дисципліни “Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні 

мережі” передбачає: 

 освоєння теоретичного матеріалу з теми роботи на основі лекцій та 
літературних джерел; 

 відповіді на питання контролю підготовленості до роботи; 

 підготовку звіту з лабораторної роботи. 
Звіт з комп’ютерної лабораторної роботи оформлюється на аркушах 

формату А4 і має включати в себе: 

 титульний аркуш з зазначенням номеру роботи, її теми, групи і прізвища 
студента, який виконав роботу та прізвища викладача, який її перевірив; 

 мету та завдання роботи; 

 порядок виконання завдань лабораторної роботи, з зазначенням 
виконуваних дій та операцій; 

 результати виконання завдань у роздрукованому вигляді. 
Перші три пункти цього переліку готуються студентом заздалегідь і 

пред’являються викладачу на початку роботи. Це є необхідною умовою її 
успішного виконання. Результати лабораторної роботи друкуються, 
очевидно, після виконання завдань і перевірки їх викладачем. Результати 
слід друкувати на аркушах А4. 

Виконання кожної з комп’ютерних лабораторних робіт проводиться за 
методикою, викладеною у відповідних методичних вказівках. Порядок 
оцінювання лабораторних робіт наведено нижче. 
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Семестровий рейти нг студента  

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує 
за: 

1) Виконання та захист 9 лабораторних робіт; 
2) Написання модульної контрольної роботи (поділяється на дві 

одногодинні  контрольні роботи); 
3) відповідь на екзамені. 

 
1. Лабораторні роботи. 
Кожна лабораторна робота у середньому базується на двох 

лабораторних заняттях та одному лекційному, тому при визначенні ЛРt  

враховуємо 6 год. аудиторних занять і 6 год. СРС, пов’язаних з цими 
заняттями. Таким чином ЛРt  = 12 год. 

2. Виконання МКР МКРt  = 36 год. 

По-друге, визначаємо орієнтовні значення відповідних вагових балів із 
розрахунку 50-бальної шкали РСО: 

Σtk= ЛРt  × 9 + МКРt  = 12 × 9 +  36 = 144; 

ЛРr  = 12 × 50 / 144 ≈ 4;  МКРr  = 36 × 50 / 144 ≈ 12. 

Остаточно визначаємо вагові бали.  
4 × 9+ 12 має дорівнювати 50 балам. Тому залишаємо наступні бали: 

ЛРr = 4;   МКРr  = 14. 

Шкала балів за відповідні рівні оцінювання з кожного виду контролю. 
З урахуванням межових значень 0,9 – 0,75 – 0,6 – 0 маємо такий розподіл: 
а) Лабораторні роботи: 
«відмінно» – 4 бали; 
«добре» – 3 бали; 
«задовільно» – 2 бали; 
«незадовільно» – 0 балів.  
в) МКР: 
«відмінно» – 12 – 14 балів; 
«добре» – 10 – 11 балів; 
«задовільно» – 8 – 9 балів; 
«незадовільно» – 0 балів.  
Контрольна перевірка: студент, який отримав мінімальні позитивні 

бали за всіма контролями, матиме у підсумку не менше 50 × 0,6 = 30 балів. 
9 × 2 + 8 +9= 35 балів. 
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Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Лабораторні роботи. 
Ваговий бал – 4. 

Рейтингові бали лабораторної роботи складаються з балів за підготовку та 

виконання роботи (від 0 до 1), балів за оформлення протоколу роботи (від 0 до 

1 балу) і балів за захист роботи (від 1 до 2). Таким чином за результатами роботи 

студент може отримати від 1 до 4 балів. 

 

За виконання роботи бали виставляються наступним чином: 

 робота повністю і вірно виконана у відведений час – 1 бал; 

 робота виконана невчасно – 0 балів. 

 

За оформлення протоколу роботи бали виставляються наступним чином: 

 протокол відповідає вимогам, оформлений охайно, без виправлень і 

помарок (допускається не більше 1 виправлення на 1 сторінці 

протоколу) – 1 бал; 

 протокол не повністю відповідає основним вимогам до оформлення чи 

містить певні недоліки, виправлення тощо – 0 балів; 

 у разі недопущення до лабораторної роботи у зв’язку з незадовільним 

вхідним контролем нараховується штрафний (–1) бал. 

 

За захист роботи бали виставляються наступним чином: 

 студент вірно і повністю відповів на всі поставлені йому запитання 

(виконав надані для захисту роботи завдання) – 2 бали; 

 студент відповів на запитання в цілому вірно, проте при відповідях 

припускався несуттєвих неточностей – 1 бали; 

 студент припустився помилок при відповідях на більшість питань або 

взагалі не відповів на більшу частину запитань – (0 балів). 
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2.Модульний контроль 
Ваговий бал – 14.  

 Оцінювання такої роботі проводиться за наступною шкалою: 

 студент повністю вірно і у повному обсязі відповів на питання або 

припустився несуттєвих помилок але висвітлив суть питання (12-14 

балів); 

 студент повністю вірно і у повному обсязі відповів на питання, проте 

припустився кількох помилок при висвітленні суті питання (10-11 балів); 

 студент дав неповну відповідь на деякі питання, , або припустився 

кількох суттєвих помилок (8-9 балів); 

 студент дав неповну відповідь, яка не викрила суті питання, або 

припустився суттєвих помилок (0 балів); 

 студент не з'явився без поважних причин на модульний контроль (– 4 

бали за кожну частину МКР). 

В разі, якщо студент не закінчив виконання роботи вчасно, оцінюється та 

частина, яка фактично виконана. 

 

Штрафні та заохочувальні бали: 

 Студент присутній на лабораторному занятті з підготовленим 

протоколом до поточної лабораторної роботи      

     +1 бал; 

 Недопущення до лабораторної роботи у зв’язку з  

незадовільним вхідним контролем (відсутність протоколу, 

 недостатня підготовка до лабораторної роботи)    

 –1 бал; 

 Відсутність у студента конспекту під час перевірки    –1 

бал; 
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Умови отримання семестрової атестації 

 Календарна атестація студентів (на 8 та 14 тижнях семестрів) з дисциплін 
проводиться викладачами за значенням поточного рейтингу студента на час 
атестації. Якщо значення цього рейтингу не менше 50 % від максимально 
можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим. В 
іншому випадку в атестаційній відомості виставляється «незадовільно». 
 
 1-ша атестація 

rС =(4 + 4*4)*0,5=10 
Якщо rС ≥ 10 студент вважається задовільно атестованим. 
 
 2-га атестація 

rС =(6+6*4+7)*0,5=19 
Якщо rС ≥ 19 студент вважається задовільно атестованим. 

 

Умови допуску до екзамену 

Умовами допуску до заліку є: 

 Захист 9-ти лабораторних робіт на позитивну оцінку (не менше 2 

балів кожна); 

 Написання двох частин модульної контрольної роботи на позитивну 

оцінку (не менше 8 балів); 

 Наявність конспекту лекцій. 

 
Максимальна сума балів стартової складової дорівнює 50. Необхідною 

умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт та 
модульної контрольної роботи і стартовий рейтинг не менше 26 балів. 

 
Складання екзамену 

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне 

завдання містить два теоретичних питання і одне практичне. Перелік питань 

наведений у Додатку 1. Кожне теоретичне питання оцінюється у 15 балів, а 

практичне – 20 балів. 

Система оцінювання теоретичних питань: 

 «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 15-14 
балів; 
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 «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації,  
або незначні неточності) – 13-11 балів; 

 «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та 
деякі помилки) – 10-9 балів; 

 «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 
 

Система оцінювання практичного запитання: 

 «відмінно», повне безпомилкове розв’язування завдання – 20-18 балів; 

 «добре», повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 17-

15 балів; 

 «задовільно», завдання виконане з певними недоліками – 14-12 балів; 

 «незадовільно», завдання не виконано – 0 балів. 

За темою кожного пропущеного лекційного заняття студент отримує 

одне додаткове запитання. У разі незадовільної відповіді студент отримує (-4) 

бали за кожну. 

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу 

переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Бали 

ЕС rrR   
ECTS-оцінка 

Екзаменаційна 
оцінка 

95-100 A відмінно 

85-94 B 
добре 

75-84 C 

65-74 D 
задовільно 

60-64 E 
Менше 60 Fx незадовільно 

Не зараховано модульну 
контрольну роботу, або є не 

зараховані лабораторні 
роботи,  

або 26C r  

F не допущено 
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робота  1 

Лабораторна робота  1 

Вивчення пакету NetCracker Pro 

Мета: познайомитися з основними можливостями пакету NetCracker Pro і 
отримати навички побудови комп'ютерних мереж. 

Завдання: засвоїти основні елементи інтерфейсу та налаштування системи 
NetCracker Pro і побудувати локальну мережу Ethernet, згідно свого варіанту. 

Короткий посібник з використання програми NetCracker Pro. 
Програма NetCracker призначена для проектування і моделювання 

комп'ютерних мереж. Для проектування структури мережі програма надає 
можливість вибору необхідного обладнання з вбудованою бази даних, а також 
додавання в базу даних і конфігурації нового обладнання різних типів. 
Користувач розміщує обрані компоненти на складальному полі, задає структуру 
і тип зв'язків між ними, визначає тип програмного забезпечення і характер 
трафіку між вузлами мережі. Надалі є можливість вказати перелік аналізованих 
характеристик і вид відображення статистичної інформації і виконати імітаційне 
моделювання спроектованої мережі. 

На рис. 1.1 наведено типовий вигляд вікна програми NetCracker. Панель 
перегляду компонент, наявних у базі даних, розташовується звичайно в лівій 
частині вікна і включається за допомогою команди View-> Bars-> Browser Pane. 
Панель містить кілька закладок. 

Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд інтерфейсу NetCracker Pro 
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Закладка Project Hierarchy призначена для відображення структури 
документів створюваного проекту мережі. 

Закладка Devices призначена для відображення бази даних пристроїв. 
Перелік пристроїв має кілька видів відображення: 

 Types (Типи) - пристрої в списку групуються за типами. Потім у кожній 
групі можуть виділятися підтипи пристроїв за функціональними ознаками. 
Після цього пристрою розділяються по виробникам. 

 Vendors (Продуценти) - пристрої в списку групуються за виробникам. 
Потім у кожній групі виділяються підгрупи, що відповідають типу 
пристроїв. 

 User (Користувальницькі) - пристрої, визначені користувачем. У свою 
чергу також можуть групуватися за типами або виробникам. 

Закладка Compatible Devices призначена для відображення списку сумісних 
пристроїв. 

У нижній частині вікна програми зазвичай розташовується панель пристроїв, 
яка може бути відображена за допомогою команди View-> Bars-> Image Pane. 
Дана панель призначена для відображення пристроїв з вибраної групи. 

У правій верхній частині головного вікна програми розташовується основне 
вікно, яке представляє собою складальне поле. У ньому необхідно розміщувати 
використовувані компоненти при проектуванні структури мережі. 

Для завдання структури мережі необхідно розмістити в складальному полі 
використовувані пристрої і з'єднати їх лініями зв'язку. Для розміщення пристрою 
в складальному полі необхідно, користуючись панеллю перегляду списку 
пристроїв, вибрати відповідний клас і тип пристрою. Після цього потрібно 
вибрати пристрій в панелі пристроїв, перетягнути його в складальне поле і 
розмістити в потрібному місці. Для дублювання розміщеного пристрої потрібно 
вибрати потрібний пристрій і виконати команду Edit-> Duplicate. Команда Edit-> 
Replicate дозволяє розмістити в складальному полі потрібну кількість пристроїв. 
Для цього в діалоговому вікні потрібно вказати кількість пристроїв і натиснути 
кнопку Replicate. Перемикач Organize дозволяє вибрати найбільш зручний 
варіант розміщення пристроїв у складальному полі. Для видалення пристрою з 
набірного поля необхідно вибрати пристрій і виконати команду Delete з меню 
Edit або з контекстного меню. 

Для відображення реальної структури мережі організації бажано 
використовувати такі класи компонент, як City (Місто), Building (Будівля), Campus 
(Університет), Floor (Поверх) і Room (Кімната). Кожен з цих об'єктів має своє 
складальне поле, розкрити яке можна за допомогою команди Expand з меню 
Object або з контекстного меню. У новому вікні, що відкривається при виконанні 
даної команди, можна побудувати ту частину мережі, яка відповідає даному 
об'єкту. 

При виборі різних пристроїв, що використовуються для побудови мережі, 
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перш за все слід враховувати такі параметри: 

 Необхідна кількість портів 

 Необхідний тип портів 

 Пропускну здатність 

 Підтримувані транспортні протоколи 

 Підтримувані протоколи маршрутизації 

 Кількість слотів. 
Багато пристроїв вимагають установки певних компонентів для виконання 

ними необхідних функцій. Так, наприклад, багато робочі станції поставляються 
без мережевих карт. У такому випадку, їх потрібно встановити. Для цього треба 
знайти потрібний пристрій, і перетягнути його на потрібний об'єкт. Слід 
враховувати кількість слотів і їх тип при встановленні додаткового обладнання. 
Наприклад, якщо пристрій не містить портів MCA, то встановити в нього 
мережеву карту, розраховану на шину MCA, буде неможливо. Також, якщо у 
пристрої немає вільних слотів, встановити в нього що-небудь буде скрутно. Для 
перегляду і редагування параметрів пристроїв використовуються команди 
Properties, Open, Configuration, Configure Ports з меню Object або команди 
Configuration і Properties з контекстного меню. Для завдання зв'язків між 
пристроями (а точніше між їх інтерфейсами або портами) необхідно 
скористатися кнопкою Link Devices на панелі режимів покажчика миші 
(включається командою View-> Bars-> Modes). Після вибору даної кнопки 
необхідно вказати одне з з'єднуються пристроїв і, не відпускаючи кнопку миші, 
розтягнути зв'язок до другого пристрою. Після цього з'являється діалогове вікно 
Link Assistant, в якому проводиться подальше конфігурування параметрів 
з'єднання. Спочатку надається можливість визначити сполучаються порти 
пристроїв і пов'язати їх, виконавши клацання по кнопці Link. Після цього стає 
доступною секція Link Settings, в якій настроюються параметри даного з'єднання, 
наприклад, використовуваний протокол (Ethernet 10Base-T), тип середовища 
передачі (Twisted Pair - кручена пари), пропускна здатність середовища (10 Мб / 
с), довжина з'єднання ( до 100 м). У більшості випадків ці параметри фіксовані і 
змінюватися не можуть, хоча іноді є можливість вибору з декількох значень. 
Наприклад, при з'єднанні двох оптоволоконних модемів пропускна здатність 
може бути обрана зі списку значень: T3, E3, DSn, Ocn, STSn, STMn (для 
аналогового модему: 2400, 9600, 14400, 28800 і т. д.). Тип з'єднання в даному 
випадку єдиний - frame relay (ретрансляція кадрів). Передає середовище теж 
фіксована - fiber-optic cable (оптоволокно). При з'єднанні пристроїв, що мають 
порт ISDN, список типів з'єднань дещо ширше - ISDN BRI, ISDN PRI, point-to-point 
leased line (виділена лінія), dial-up analog line (аналогова телефонна лінія). 

Після завдання структури мережі і топології зв'язків визначається склад і 
розташування використовуваного програмного забезпечення. Для цього 
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необхідно в списку компонентів вибрати категорію Network and enterprise 
software, в ній знайти необхідне програмне забезпечення і помістити його на 
відповідний об'єкт в мережі. 

Надалі визначається трафік між вузлами мережі. Для завдання трафіку 
необхідно скористатися кнопкою Set Traffic на панелі режимів покажчика миші 
для переходу у відповідний режим. Після цього необхідно послідовно вибирати 
пари абонентських станцій (АС) мережі, між якими буде заданий трафік. Порядок 
клацань на АС визначає напрямок передачі - спочатку зазначається джерело, 
потім приймач. У результаті з'являється діалогове вікно Profiles, що дозволяє 
задати тип і основні характеристики трафіку. Тип трафіку вибирається зі списку 
Profiles List, причому вказується за принципом "запити клієнта до сервера", тобто 
в якості приймача може виступати тільки та АС, на якій функціонує відповідне 
програмне забезпечення (HTTP / FTP Server, SQL server, File Server). Деякі типи 
трафіку складають виключення з даного правила, наприклад, Small office, LAN 
peer-to-peer traffic, InterLAN traffic та ін Для завдання характеристик трафіку між 
зазначеними АС необхідно натиснути кнопку Advanced. У діалоговому вікні 
Traffic from (АС-джерело) to (АС-приймач) задаються закон розподілу і діапазон 
значень для розміру запиту (Transaction Size) та інтервалу між запитами (Time 
Between Transactions), а також тип протоколу прикладного рівня (Application 
Layer Protocol ). При необхідності додати новий тип трафіку, видалити або 
змінити параметри існуючих типів слід скористатися кнопками Add, Remove, Edit 
і Rename діалогового вікна Profiles. Колір, яким при моделюванні будуть 
відображатися пакети, що належать даному типу трафіку, відображається у 
стовпці Color. Характеристики типів трафіку, використовувані за замовчуванням, 
можна змінити також і за допомогою команди Global-> Profiles. Також є 
можливість використовувати команду Global-> Data Flow для конфігурування 
потоків даних в мережі. 

Для вказівки аналізованих характеристик слід скористатися командою 
Statistics з контекстного меню або Define Statistics з меню Object. У діалоговому 
вікні Statistical Items можна задати тип характеристики та спосіб відображення 
статистичної інформації в процесі моделювання. Це діалогове вікно буде різним 
для різних типів об'єктів, тобто може змінюватися перелік характеристик, а також 
деякі способи відображення інформації можуть бути недоступні. Для одного 
об'єкта (вибраного пристрою, з'єднання або потоку даних) можна вибирати 
кілька способів відображення інформації (індикатор, число, графік). 

Після цього вже можна виробляти імітаційне моделювання роботи мережі. 
Для управління процесом моделювання використовуються команди пункту 
меню Control. Команда Start використовується для запуску, Pause для 
призупинення і Stop для повної зупинки процесу моделювання. Команди 
Simulation Faster і Simulation Slower призначені для зміни швидкості 
моделювання, тоді як команди Animation Faster, Animation Slower, Animation 
Default призначені для зміни швидкості візуалізації процесу. Команда Animation 
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Setup дозволяє в діалоговому режимі вибрати найбільш підходящі параметри 
для інтенсивності, швидкості та розміру пакетів і дзвінків. Деякі з перерахованих 
команд можна виконати за допомогою кнопок, розташованих на панелях 
інструментів Zoom і Control. 

Для перегляду узагальнених результатів моделювання використовується 
команда Associated Data Flow з меню Object або з контекстного меню. В 
результаті виконання даної команди у вікні відображається статистика по 
процентному співвідношенню кількості пакетів для вхідних (Incoming Traffic) і 
вихідних з'єднань (Outgoing Traffic). 

За допомогою команд, що містяться в пункті меню Tools-> Reports, можна 
створити звіти, узагальнюючі результати виконаної роботи. 

Завдання на роботу 
1. Використовуючи пакет NetCracker, побудувати локальну мережу технології 
Ethemet з наступними параметрами: 

 Кількість робочих станцій NPC=MOD4(NB)+2; 

 Кількість серверів NC=MOD3(NВ) +1; 

 Тип середовища передачі TСП=MOD3 (NВ) 

TСП 0 1 2 

Середовище 
передачі 

Вита пара 
Коаксіальний 

кабель 
Оптоволокно 

 Тип трафіку: LAN peer-to-peer traffic; FTP; E-Mail (SMTP); HTTP. 
Де NB - варіант (порядковий номер студента в журналі групи). 

2. Провести імітаційне моделювання роботи мережі і зібрати статистику: середнє 
завантаження вузлів, каналів передачі даних; середня затримка; кількість 
прийнятих, відкинутих пакетів. 

Рисунок 1.2 – Приклад виконання роботи в пакеті NetCracker Pro 
Контрольні питання 
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1) З яких елементів складається інтерфейс NetCracker Pro? 
2) Які основні можливості пакету NetCracker Pro? 
3) Охарактеризуйте середовище передачі виту пару. Наведіть недоліки та 

переваги, галузь застосування. 
4) Охарактеризуйте середовище передачі коаксіальний кабель. Наведіть 

недоліки та переваги, галузь застосування. 
5) Охарактеризуйте середовище передачі оптоволоконний кабель. Наведіть 

недоліки та переваги, галузь застосування. 
6) Наведіть основні характеристики мережі Ethemet. 
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Вивчення обладнання та кабельної системи локальних 
обчислювальних мереж. Еталонна модель взаємодії відкритих 

систем 

Мета: познайомитися з багаторівневою організацією мережевої взаємодії 
систем; з основними апаратними засобами локальних обчислювальних мереж, 
отримати навички вибору обладнання та кабельної системи для побудови 
локальної обчислювальної мережі. 

Завдання: на прикладі пакету  вивчити склад мережного обладнання та 
додати новий елемент з вказуванням його основних характеристик. 

Короткі теоретичні відомості 

Еталонна модель взаємодії відкритих систем. 

На початку 80-х років ряд міжнародних організацій по стандартизації - ISO, 
ITU-T і деякі інші - розробили модель, яка зіграла значну роль у розвитку мереж. 
Ця модель називається еталонною моделлю взаємодії відкритих систем (Open 
System Interconnection, OSI) або моделлю OSI. Модель OSI визначає різні рівні 
взаємодії систем, дає їм стандартні імена і вказує, які функції повинен 
виконувати кожен рівень. Модель OSI була розроблена на основі великого 
досвіду, отриманого при створенні комп'ютерних мереж, в основному 
глобальних, у 70-і роки. Повний опис цієї моделі займає більше 1000 сторінок 
тексту. 

У моделі OSI засоби взаємодії діляться на сім рівнів: прикладний, 
представницький, сеансовий, транспортний, мережевий, канальний і фізичний. 
Кожен рівень має справу з одним певним аспектом взаємодії мережевих 
пристроїв. 

Модель OSI описує тільки системні засоби взаємодії, що реалізовуються 
операційною системою, системними утилітами, системними апаратними 
засобами. Модель не включає засоби взаємодії додатків кінцевих користувачів. 
Свої власні протоколи взаємодії додатку реалізовують, звертаючись до 
системних засобів. 

Додаток може взяти на себе функції деяких верхніх рівнів моделі OSI. 
Наприклад, деякі СУБД мають вбудовані засоби віддаленого доступу до файлів. 
У цьому випадку програму, виконуючи доступ до віддалених ресурсів, не 
використовує системну файлову службу; він обходить верхні рівні моделі OSI і 
звертається напряму до системних засобів, відповідальних за транспортування 
повідомлень по мережі, які розташовуються на нижніх рівнях моделі OSI. 

На рис. 2.1 представлений приклад взаємодії процесів А і В, що 
перебувають, відповідно, на комп'ютерах 1 і 2. Додаток пов'язане з процесом А 
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звертається із запитом до прикладного рівня, наприклад до файлової служби. На 
підставі цього запиту програмне забезпечення прикладного рівня формує 
повідомлення стандартного формату. Звичайне повідомлення складається із 
заголовка і поля даних. Заголовок містить службову інформацію, яку необхідно 
передати через мережу прикладному рівню машини-адресата, щоб повідомити 
йому, яку роботу треба виконати. У даному випадку заголовок повинен містити 
інформацію про місце знаходження файлу і про тип операції, яку необхідно над 
ним виконати. Поле даних повідомлення може бути порожнім або містити які-
небудь дані, наприклад ті, які необхідно записати у віддалений файл. Але для 
того щоб доставити цю інформацію за призначенням, належить вирішити ще 
багато завдань, відповідальність за які несуть нижні рівні. 

 

Рисунок 2.1 – Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI 

Після формування повідомлення прикладний рівень направляє його вниз по 
стеку представницькому рівню. Протокол представницького рівня на підставі 
інформації, отриманої із заголовка прикладного рівня, виконує необхідні дії і 
додає до повідомлення власну службову інформацію - заголовок 
представницького рівня, в якому містяться вказівки для протоколу 
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представницького рівня машини-адресата. Отримане в результаті повідомлення 
передається вниз сеансовому рівню, який у свою чергу додає свій заголовок, і т. 
д. (Деякі реалізації протоколів поміщають службову інформацію не тільки на 
початку повідомлення у вигляді заголовка, але і в кінці, у вигляді так званого 
«кінцевика».) Нарешті, повідомлення досягає нижнього, фізичного рівня, який 
власне і передає його по лініях зв'язку машині-адресату. До цього моменту 
повідомлення "обростає" заголовками всіх рівнів. 

Поряд з терміном повідомлення (message) існують і інші терміни, що 
застосовуються мережевими фахівцями для позначення одиниць даних в 
процедурах обміну. У стандартах ISO для позначення одиниць даних, з якими 
мають справу протоколи різних рівнів, використовується загальна назва 
протокольний блок даних (Protocol Data Unit, PDU). Для позначення блоків даних 
певних рівнів часто використовуються спеціальні назви: кадр (frame), пакет 
(packet), дейтаграма (datagram), сегмент (segment). 

Рівні моделі OSI 

Фізичний рівень 

Фізичний рівень (Physical layer) має справу з передачею бітів по фізичних 
каналах зв'язку, таких, наприклад, як коаксіальний кабель, кручена пара, 
оптоволоконний кабель або цифровий територіальний канал. До цього рівня 
мають відношення характеристики фізичних середовищ передачі даних, такі як 
смуга пропускання, перешкодозахищеність, хвильовий опір і інші. На цьому ж 
рівні визначаються характеристики електричних сигналів, що передають 
дискретну інформацію, наприклад, крутість фронтів імпульсів, рівні напруження 
або струму сигналу, тип кодування, швидкість передачі сигналів. Крім цього, тут 
стандартизуються типи роз'ємів і призначення кожного контакту. 

Функції фізичного рівня реалізуються у всіх пристроях, підключених до 
мережі. З боку комп'ютера функції фізичного рівня виконуються мережевим 
адаптером або послідовним портом. 

Прикладом протоколу фізичного рівня може служити специфікація 10-Base-
T технології Ethernet, яка визначає як використовуваного кабелю неекрановану 
виту пару категорії 3 із хвильовим опором 100 Ом, роз'єм RJ-45, максимальну 
довжину фізичного сегмента 100 метрів, манчестерський код для представлення 
даних в кабелі, а також деякі інші характеристики середи і електричних сигналів. 

Канальний рівень 

На фізичному рівні просто пересилаються біти. При цьому не враховується, 
що в деяких мережах, в яких лінії зв'язку використовуються (розділяються) 
навперемінно декількома парами взаємодіючих комп'ютерів, фізичне 
середовище передачі може бути зайнята. Тому одним із завдань канального 
рівня (Data Link layer) є перевірка доступності середовища передачі. Іншим 
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завданням канального рівня є реалізація механізмів виявлення і корекції 
помилок. Для цього на канальному рівні біти групуються в набори, звані кадрами 
(frames). Канальний рівень забезпечує коректність передачі кожного кадру, 
вміщуючи спеціальну послідовність біт в початок і кінець кожного кадру, для 
його виділення, а також обчислює контрольну суму, обробляючи всі байти кадру 
певним способом і додаючи контрольну суму до кадру. Коли кадр приходить по 
мережі, одержувач знов обчислює контрольну суму отриманих даних і порівнює 
результат з контрольною сумою з кадру. Якщо вони збігаються, кадр вважається 
правильним і приймається. Якщо ж контрольні суми не збігаються, то фіксується 
помилка. Канальний рівень може не тільки виявляти помилки, але і виправляти 
їх за рахунок повторної передачі пошкоджених кадрів. Необхідно відзначити, що 
функція виправлення помилок не є обов'язковою для канального рівня, тому в 
деяких протоколах цього рівня вона відсутня, наприклад, в Ethernet і Frame Relay. 

У протоколах канального рівня, що використовуються в локальних мережах, 
закладена певна структура зв'язків між комп'ютерами і способи їх адресації. Хоча 
канальний рівень і забезпечує доставку кадру між будь-якими двома вузлами 
локальної мережі, він це робить тільки в мережі з абсолютно певною топологією 
зв'язків, саме тією топологією, для якої він був розроблений. До таких типових 
топологій, що підтримуються протоколами канального рівня локальних мереж, 
відносяться загальна шина, кільце і зірка, а також структури, отримані з них за 
допомогою мостів і комутаторів. Прикладами протоколів канального рівня є 
протоколи Ethernet, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN. 

У локальних мережах протоколи канального рівня використовуються 
комп'ютерами, мостами, комутаторами і маршрутизаторами. У комп'ютерах 
функції канального рівня реалізуються спільними зусиллями мережевих 
адаптерів і їх драйверів. 

У глобальних мережах, які рідко володіють регулярною топологією, 
канальний рівень часто забезпечує обмін даними тільки між двома сусідніми 
комп'ютерами, сполученими індивідуальною лінією зв'язку. Прикладами 
протоколів "точка-точка» (як часто називають такі протоколи) можуть служити 
широко поширені протоколи РРР і LAP-B. У таких випадках для доставки 
повідомлень між кінцевими вузлами через всю мережу використовуються 
засоби мережевого рівня. Саме так організовані мережі Х.25. Іноді в глобальних 
мережах функції канального рівня в чистому вигляді виділити важко, оскільки в 
одному і тому ж протоколі вони об'єднуються з функціями мережевого рівня. 
Прикладами такого підходу можуть служити протоколи технологій АТМ і Frame 
Relay. 

У цілому канальний рівень являє собою вельми могутній і закінчений набір 
функцій по пересилці сполучень між вузлами мережі. У деяких випадках 
протоколи канального рівня виявляються самодостатніми транспортними 
засобами і можуть допускати роботу понад них безпосередньо протоколів 
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прикладного рівня або додатків, без залучення засобів мережевого і 
транспортного рівнів. Наприклад, існує реалізація протоколу управління 
мережею SNMP, безпосередньо без Ethernet, хоч стандартно цей протокол 
працює на основі мережевого протоколу IP і транспортного протоколу UDP. 
Природно, що застосування такої реалізації буде обмеженим - вона не підходить 
для складних мереж різних технологій, наприклад Ethernet і Х.25, і навіть для 
такої мережі, в якій у всіх сегментах застосовується Ethernet, але між сегментами 
існують петлевидні зв'язки. А от у двохсегментній мережі Ethernet, об'єднаній 
мостом, реалізація SNMP над канальним рівнем буде цілком працездатна. 

Проте для забезпечення якісного транспортування повідомлень в мережах 
будь-яких топологій і технологій функцій канального рівня виявляється 
недостатньо, тому в моделі OSI рішення цієї задачі покладається на два 
наступних рівні - мережевий і транспортний. 

Мережевий рівень 

Мережевий рівень (Network layer) служить для утворення єдиної 
транспортної системи, що об'єднує декілька мереж, причому ці мережі можуть 
використати абсолютно різні принципи передачі повідомлень між кінцевими 
вузлами і володіти довільною структурою зв'язків. Функції мережевого рівня 
досить різноманітні. 

Протоколи канального рівня локальних мереж забезпечують доставку даних 
між будь-якими вузлами тільки в мережі з відповідною типовою топологією, 
наприклад топологією ієрархічної зірки. Це дуже жорстке обмеження, яке не 
дозволяє будувати мережі з розвиненою структурою, наприклад, мережі, що 
об'єднують декілька мереж підприємства в єдину мережу, або високонадійні 
мережі, в яких існують надмірні зв'язки між вузлами. Можна було б 
ускладнювати протоколи канального рівня для підтримки петлевидних 
надлишкових зв'язків, але принцип поділу обов'язків між рівнями приводить до 
іншого розв'язку. Щоб з одного боку зберегти простоту процедур передачі даних 
для типових топологій, а з іншого допустити використання довільних топологій, 
вводиться додатковий мережевий рівень. 

На мережевому рівні сам термін мережа наділяють специфічним 
значенням. У даному випадку під мережею розуміється сукупність комп'ютерів, 
з'єднаних між собою відповідно до однієї з стандартних типових топологій і 
використовують для передачі даних один з протоколів канального рівня, 
визначений для цієї топології. 

Усередині мережі доставка даних забезпечується відповідним канальним 
рівнем, а ось доставкою даних між мережами займається мережевий рівень, 
який і підтримує можливість правильного вибору маршруту передачі даних 
навіть у тому випадку, коли структура зв'язків між складовими мережами має 
характер, відмінний від прийнятого в протоколах канального рівня. Мережі 
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з'єднуються між собою спеціальними пристроями, званими маршрутизаторами. 
Маршрутизатор - це пристрій, який збирає інформацію про топологію 
міжмережевих з'єднань і на її підставі пересилає пакети мережевого рівня в 
мережу призначення. Щоб передати повідомлення від відправника, що 
знаходиться в одній мережі, одержувачу, що знаходиться в іншій мережі, треба 
здійснити деяку кількість транзитних передач між мережами, або хопів (від hop 
- стрибок), кожний раз вибираючи відповідний маршрут. Таким чином, маршрут 
являє собою послідовність маршрутизаторів, через які проходить пакет. 

Проблема вибору найкращого шляху називається маршрутизацією, і її 
розв'язання є однією з головних задач мережевого рівня. Ця проблема 
ускладнюється тим, що найкоротший шлях не завжди найкращий. Часто 
критерієм при виборі маршруту є час передачі даних по цьому маршруту; воно 
залежить від пропускної спроможності каналів зв'язку і інтенсивності трафіку, яка 
може змінюватися з плином часу. Деякі алгоритми маршрутизації намагаються 
пристосуватися до зміни навантаження, в той час як інші приймають рішення на 
основі середніх показників за тривалий час. Вибір маршруту може здійснюватися 
і за іншими критеріями, наприклад надійності передачі. 

У загальному випадку функції мережевого рівня ширше, ніж функції 
передачі повідомлень по зв'язках з нестандартною структурою, які розглянуті на 
прикладі об'єднання декількох локальних мереж. Мережевий рівень вирішує 
також задачі узгодження різних технологій, спрощення адресації у великих 
мережах і створення надійних і гнучких бар'єрів на шляху небажаного трафіка 
між мережами. 

Блок даних мережевого рівня прийнято називати пакетами (packets). При 
організації доставки пакетів на мережному рівні використовується поняття 
«номер мережі». У цьому випадку адреса одержувача складається з старшої 
частини - номера мережі і молодшої - номера вузла в цій мережі. Всі вузли однієї 
мережі повинні мати одну і ту ж старшу частину адреси, тому терміну "мережа" 
на мережевому рівні можна дати і інше, більш формальне визначення: мережа - 
це сукупність вузлів, мережева адреса яких містить один і той же номер мережі.  

На мережевому рівні визначаються два види протоколів. Перший вид - 
мережеві протоколи (routed protocols) - реалізують просування пакетів через 
мережу. Саме ці протоколи звичайно мають на увазі, коли говорять про 
протоколи мережевого рівня. Однак часто до мережевого рівня відносять і 
інший вид протоколів, званих протоколами обміну маршрутною інформацією 
або просто протоколами маршрутизації (routing protocols). За допомогою цих 
протоколів маршрутизатори збирають інформацію про топологію міжмережевих 
з'єднань. Протоколи мережевого рівня реалізовуються програмними модулями 
операційної системи, а також програмними і апаратними засобами 
маршрутизаторів. 
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На мережевому рівні працюють протоколи ще одного типу, які відповідають 
за відображення адреси вузла, використовуваного на мережному рівні, на 
локальну адресу мережі. Такі протоколи часто називають протоколами дозволу 
адрес - Address Resolution Protocol, ARP. Іноді їх відносять не до мережевого 
рівня, а до канального, хоча тонкощі класифікації не змінюють їх суті. 

Прикладами протоколів мережевого рівня є протокол міжмережевої 
взаємодії IP стека TCP / IP і протокол міжмережевого обміну пакетами IPX стека 
Novell. 

Транспортний рівень 

На шляху від відправника до одержувача пакети можуть бути спотворені або 
загублені. Хоча деякі додатки мають власні засоби обробки помилок, існують і 
такі, які вважають за краще відразу мати справу з надійним з'єднанням. 
Транспортний рівень (Transport layer) забезпечує додаткам або верхнім рівням 
стека - прикладному і сеансовому - передачу даних з тим ступенем надійності, 
яка їм потрібна. Модель OSI визначає п'ять класів сервісу, що надаються 
транспортним рівнем. Ці види сервісу відрізняються якістю наданих послуг: 
терміновістю, можливістю відновлення перерваного зв'язку, наявністю коштів 
мультиплексування декількох з'єднань між різними прикладними протоколами 
через загальний транспортний протокол, а головне - здатністю до виявлення і 
виправлення помилок передачі, таких як спотворення, втрата і дублювання 
пакетів. 

Вибір класу сервісу транспортного рівня визначається, з одного боку, тим, 
якою мірою завдання забезпечення надійності вирішується самими додатками і 
протоколами більш високі, ніж транспортний, рівнів, а з іншого боку, цей вибір 
залежить від того, наскільки надійною є система транспортування даних в 
мережі, забезпечується рівнями, розташованими нижче транспортного - 
мережним, канальним і фізичним. Так, наприклад, якщо якість каналів передачі 
зв'язку є дуже високою і імовірність виникнення помилок, не виявлених 
протоколами більш низьких рівнів, невелика, то розумно скористатися одним з 
полегшених сервісів транспортного рівня, не обтяжених численними 
перевірками, квотуванням і іншими прийомами підвищення надійності. Якщо ж 
транспортні засоби нижніх рівнів спочатку дуже ненадійні, то доцільно 
звернутися до найбільш розвиненого сервісу транспортного рівня, який працює,  
використовуючи максимум засобів для виявлення і усунення помилок, - за 
допомогою попереднього встановлення логічного з'єднання, контролю доставки 
повідомлень по контрольних сумах і циклічній нумерації пакетів , встановлення 
тайм-аутів доставки і т. п. 

Блок даних транспортного рівня прийнято називати дейтаграммами 
(datagram). 
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Як правило, всі протоколи, починаючи з транспортного рівня і вище, 
реалізуються програмними засобами кінцевих вузлів мережі - компонентами їх 
мережевих операційних систем. Як приклад транспортних протоколів можна 
привести протоколи TCP і UDP стека TCP / IP і протокол SPX стека Novell. 

Протоколи нижніх чотирьох рівнів узагальнено називають мережевим 
транспортом або транспортною підсистемою, оскільки вони повністю вирішують 
задачу транспортування повідомлень із заданим рівнем якості в складових 
мережах з довільною топологією і різними технологіями. Інші три верхніх рівні 
вирішують завдання надання прикладних сервісів на основі транспортної 
підсистеми. 

Сеансовий рівень 

Сеансовий рівень (Session layer) забезпечує управління діалогом: фіксує, яка 
зі сторін є активною в даний момент, надає засоби синхронізації. Останні 
дозволяють вставляти контрольні точки в довгі передачі, щоб у разі відмови 
можна було повернутися назад до останньої контрольної точки, а не починати 
все з початку. Насправді деякі докладання використовують сеансовий рівень, і 
він рідко реалізується у вигляді окремих протоколів, хоча функції цього рівня 
часто об'єднують з функціями прикладного рівня і реалізують в одному 
протоколі. 

Представницький рівень 

Представницький рівень (Presentation layer) має справу з формою подання 
переданої по мережі інформації, не змінюючи при цьому її змісту. За рахунок 
рівня уявлення інформація, що передається прикладним рівнем однієї системи, 
завжди зрозуміла прикладному рівню іншої системи. За допомогою засобів 
даного рівня протоколи прикладних рівнів можуть подолати синтаксичні 
відмінності в представленні даних або ж відмінності в кодах символів, наприклад 
кодів ASCII і EBCDIC. На цьому рівні може виконуватися шифрування і 
дешифрування даних, завдяки якому секретність обміну даними забезпечується 
відразу для всіх прикладних служб. Прикладом такого протоколу є протокол 
Secure Socket Layer (SSL), який забезпечує секретний обмін повідомленнями для 
протоколів прикладного рівня стека TCP / IP. 

Прикладний рівень 

Прикладний рівень (Application layer) - це насправді просто набір 
різноманітних протоколів, за допомогою яких користувачі мережі отримують 
доступ до ресурсів, що, таким як файли, принтери або гіпертекстові Web-
сторінки, а також організують свою спільну роботу, наприклад, за допомогою 
протоколу електронної пошти. Одиниця даних, якою оперує прикладний рівень, 
звичайно називається повідомленням (message). 
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Існує дуже велика різноманітність служб прикладного рівня, наприклад, 
кілька найбільш поширених реалізації файлових служб: NCP в операційній 
системі Novell NetWare, SMB в Microsoft Windows NT, NFS, FTP і TFTP, що входять 
в стек TCP / IP. 

Завдання на роботу 

1. Використовуючи пакет NetСгаскег, вивчити склад і функціональні 
характеристики стандартного набору типового обладнання локальних 
мереж. 

2. У відповідний розділ бази даних компонент додати опис нового елемента із 

зазначеними характеристиками (табл. 1-4). 

Таблиця 2.1 - Варіанти завдань. 

Таблиця 2.2 - Типи мережевих адаптерів 

№ Виробник Модель 

Швидкість 

передачі, 

Мб/с 

Тип слоту 

разширення 

Тип 

середовища 

передачи 

Макс. відстань до 

концентратору, м 

1 DLink DFE538TX 10/100 PCI 
Ethernet, 

UTP, TX 
100 

2 Intel 
EtherExpres s 

100+ TX 
10/100 PCI 

Ethernet, 

UTP, TX 
100 

З IBM 
EtherJet 100+ 

TX 
10/100 PCI 

Ethernet, 

UTP, TX 
100 

4 З Com 3C905B-TX 10/100 PCI 
Ethernet, 

UTP, TX 
100 

З З Com 
FastEtherlin 

k3C980C 
10/100 PCI 

Ethernet, 

UTP, TX 
100 

Таблица 2.З - Типи концентраторів 

№ Виробник Модель Тип портів Кількість портів 
Швидкість передачі, 

Мб/с 

1 DLink DFE 916Dx Ethernet, TX 16 10/100 

№ 

варіанту 
Тип адаптеру 

Тип 

концентратору 
Тип комутатору 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

З З З 1 

4 4 1 2 

5 З 2 1 

6 1 З 2 
7 2 1 1 

8 З 2 2 

9 4 З 1 

10 З 1 2 

11 1 2 1 

12 2 З 2 

13 З 1 1 

14 4 2 2 
15 З З 1 
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2 3COM 3C16750A Ethernet, TX В 10/100 

3 
Allied 

Telesyn 
AT-FH7024E Ethernet, TX 24 10/100 

Таблица 2.4 - Типи комутаторів 

№ Виробник Модель Тип портів Кількість портів 
Швидкість передачі, 

Мб/с 

1 

Allied 

Telesyn 
AT-8316SX Ethernet, TX 

16 
10/100 

2 Cisco 
Catalist 

3512-XL 
Ethernet, TX 12 10/100 

Контрольні питання 
1) Охарактеризуйте еталонну модель взаємодії відкритих систем. 
2) Охарактеризуйте фізичний рівень моделі OSI.  
3) Що таке мережевий адаптер? Надайте його основні характеристики. 
4) Охарактеризуйте канальний рівень моделі OSI.  
5) Що таке повторювач? Надайте його основні характеристики. 
6) Охарактеризуйте мережевий рівень моделі OSI.  
7) Що таке концентратор? Надайте його основні характеристики. 
8) Охарактеризуйте транспортний рівень моделі OSI.  
9) Що таке міст? Надайте його основні характеристики. 
10) Охарактеризуйте сеансовий рівень моделі OSI.  
11) Щотаке комутатор? Надайте його основні характеристики.  
12) Охарактеризуйте представницький рівень моделі OSI. 
13) Охарактеризуйте прикладний рівень моделі OSI. 
14) Що таке маршрутизатор? Надайте його основні характеристики. 
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Лабораторна робота  3 

Побудова локальних обчислювальних мереж з використанням 
технології Ethernet. Методи доступу в локальних мережах  

Мета: отримати навички вибору обладнання, кабельної системи для 
побудови інфраструктури локальної обчислювальної мережі рівня підприємства 
на основі технології Ethernet. 

Завдання: спроектувати мережу підприємства на основі технології Ethernet 
чи Fast Ethernet, виходячи з економічних міркувань. Для отриманої моделі 
задати необхідні типи потоків та провести імітаційне моделювання мережі. 

Короткі теоретичні відомості 

У мережах Ethernet використовується метод доступу до середовища 
передачі даних, званий методом колективного доступу з пізнанням несучої і 
виявленням колізій (carrier-sense-multiply-access with collision detection, CSMA / 
CD). 

Цей метод застосовується виключно в мережах з логічною загальною 
шиною (до яких відносяться і радіомережі, що породили цей метод). Всі 
комп'ютери такої мережі мають безпосередній доступ до загальної шини, тому 
вона може бути використана для передачі даних між будь-якими двома вузлами 
мережі. Одночасно всі комп'ютери мережі мають можливість негайно (з 
урахуванням затримки поширення сигналу по фізичному середовищі) отримати 
дані, які будь-який з комп'ютерів почав передавати на загальну шину. Простота 
схеми підключення - це один з факторів, що визначили успіх стандарту Ethernet. 
Кажуть, що кабель, до якого підключені всі станції, працює в режимі 
колективного доступу (Multiply Access, MA). 

Всі дані, передані по мережі, поміщаються в кадри певної структури та 
забезпечуються унікальною адресою станції призначення. 

Щоб отримати можливість передавати кадр, станція повинна 
переконатися, що колективна середу вільна. Це досягається прослуховуванням 
основної гармоніки сигналу, яка також називається несучою частотою (carrier-
sense, CS). Ознакою незайнятості середовища є відсутність на ній несучої частоти, 
яка при манчестерському способі кодування дорівнює 5-10 МГц, залежно від 
послідовності одиниць і нулів, переданих в даний момент. 

Якщо середовище вільне, то вузол 1 має право почати передачу кадру. Усі 
станції, підключені до кабелю, можуть розпізнати факт передачі кадру, і та 
станція, яка дізнається власну адресу в заголовках кадру, записує його вміст у 
внутрішній буфер, обробляє отримані дані, передає їх нагору по своєму стеку, а 
потім посилає по кабелю кадр -відповідь. Адреса станції джерела міститься у 
вихідному кадрі, тому станція-одержувач знає, кому потрібно послати відповідь. 
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Вузол 2 під час передачі кадру вузлом 1 також намагався почати передачу 
свого кадру, однак виявив, що середовище зайнята - на ній присутній несуча 
частота, - тому вузол 2 змушений чекати, поки вузол 1 не припинить передачу 
кадру. 

Після закінчення передачі кадру всі вузли мережі зобов'язані витримати 
технологічну паузу (Inter Packet Gap) у 9,6 мкс. Ця пауза, звана також 
міжкадрових інтервалом, потрібна для приведення мережних адаптерів у 
початковий стан, а також для запобігання монопольного захоплення 
середовища однією станцією. Після закінчення технологічної паузи вузли мають 
право почати передачу свого кадру, оскільки середовище вільна. Через 
затримки поширення сигналу по кабелю не всі вузли строго одночасно фіксують 
факт закінчення передачі кадру вузлом 1. 

Виникнення колізії 

При описаному підході можлива ситуація, коли дві станції одночасно 
намагаються передати кадр даних по загальному середовищу. Механізм 
прослуховування середовища і пауза між кадрами не гарантують від виникнення 
такої ситуації, коли дві або більше станції одночасно вирішують, що середовище 
вільне, і починають передавати свої кадри. Кажуть, що при цьому відбувається 
колізія (collision), так як вміст обох кадрів зіштовхується на загальному кабелі і 
відбувається спотворення інформації - методи кодування, використовувані в 
Ethernet, не дозволяють виділяти сигнали кожної станції із загального сигналу. 

Колізія - це нормальна ситуація в роботі мереж Ethernet. Для виникнення 
колізії не обов'язково, щоб кілька станцій почали передачу абсолютно 
одночасно, така ситуація малоймовірна. Набагато вірогідніше, що колізія 
виникає через те, що один вузол починає передачу раніше іншого, але до другого 
вузла сигнали першого просто не встигають дійти до того часу, коли другий вузол 
вирішує почати передачу свого кадру. Тобто колізії - це наслідок розподіленого 
характеру мережі. 

Щоб коректно обробити колізію, усі станції одночасно спостерігають за 
виникають на кабелі. Якщо передані і спостережувані сигнали відрізняються, то 
фіксується виявлення колізії (collision detection, CD). Для збільшення ймовірності 
якнайшвидшого виявлення колізії всіма станціями мережі станція, яка виявила 
колізію, перериває передачу свого кадру (у довільному місці, можливо, і не на 
кордоні байта) і підсилює ситуацію колізії посилкою в мережу спеціальної 
послідовності з 32 біт, званої Jат-послідовністю. 

Схема виникнення та поширення колізії 

Після цього виявила колізію передає станція зобов'язана припинити 
передачу і зробити паузу протягом короткого випадкового інтервалу часу. Потім 
вона може знову почати спробу захоплення середовища і передачі кадру. Якщо 
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16 послідовних спроб передачі кадру викликають колізію, то передавач повинен 
припинити спроби і відкинути цей кадр. 

Слід зазначити, що метод доступу CSMA / CD взагалі не гарантує станції, що 
вона коли-небудь зможе одержати доступ до середовища. Звичайно, при 
невеликому завантаженні мережі ймовірність такої події невелика, але при 
коефіцієнті використання мережі, що наближається до 1, така подія стає дуже 
ймовірним. Цей недолік методу випадкового доступу - плата за його 
надзвичайну простоту, яка зробила технологію Ethernet самої недорогий. Інші 
методи доступу - маркерний доступ мереж Token Ring і FDDI, метод Demand 
Priority мереж 100VG-AnyLAN - вільні від цього недоліку. 

Специфікації фізичного середовища Ethernet 

Історично перші мережі технології Ethernet були створені на коаксіальному 
кабелі діаметром 0,5 дюйма. Надалі були визначені й інші специфікації фізичного 
рівня для стандарту Ethernet, що дозволяють використовувати різні середовища 
передачі даних. Метод доступу CSMA / CD і всі тимчасові параметри залишаються 
одними і тими ж для будь специфікації фізичного середовища технології Ethernet 
10 Мбіт / с. 

Фізичні специфікації технології Ethernet на сьогоднішній день включають 
наступні середовища передачі даних. 

10Base-5 - коаксіальний кабель діаметром 0,5 дюйма, званий «товстим» 
коаксиалом. Має хвильовий опір 50 Ом. Максимальна довжина сегмента - 500 
метрів (без повторювачів). Допускається підключення до одного сегмента не 
більше 100 вузлів, причому відстань між вузлами не повинно бути менше 2,5 м. 
Стандарт дозволяє використання в мережі не більше 4 повторювачів і, 
відповідно, не більше 5 сегментів кабелю. При максимальній довжині сегмента 
кабелю в 500 м це дає максимальну довжину мережі l0Base-5 у 2500 м. Тільки 3 
сегменти з 5 можуть бути навантаженими, тобто такими, до яких підключаються 
кінцеві вузли. Між навантаженими сегментами повинні бути ненавантажені 
сегменти, так що максимальна конфігурація мережі являє собою два 
навантажених крайніх сегмента, які з'єднуються ненавантаженими сегментами 
ще з одним центральним навантаженим сегментом. Правило застосування 
повторювачів у мережі Ethernet l0Base-5 носить назву «правило 5-4-3". 5 
сегментів, 4 повторювачі, 3 навантажених сегменти. Обмежене число 
повторювачів пояснюється додатковими затримками поширення сигналу, які 
вони вносять. Застосування повторювачів збільшує час подвійного поширення 
сигналу, яке для надійного розпізнавання колізій не повинно перевищувати час 
передачі кадру мінімальної довжини. 

10Base-2 - коаксіальний кабель діаметром 0,25 дюйма, званий «тонким» 
коаксиалом. Має хвильовий опір 50 Ом. Максимальна довжина сегмента - 185 
метрів (без повторювачів). Максимальна кількість станцій, що підключаються до 
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одного сегмента - 30. Мінімальна відстань між станціями - 1 м. Стандарт також 
передбачає використання повторювачів, застосування яких також повинно 
відповідати "правилу 5-4-3". У цьому випадку мережа буде мати максимальну 
довжину в 5х185 = 925 м. 

10Base-T (IEEE 802.3L) - кабель на основі неекранованої кручений пари 
(Unshielded Twisted Pair, UTP). Багатопарний кабель на основі неекранованої 
кручений пари категорії 3 (категорія визначає смугу пропускання кабелю, 
величину перехресних наведень NEXT і деякі інші параметри його якості). 
Утворює зіркоподібну топологію на основі концентратора. Відстань між 
концентратором і кінцевим вузлом - не більше 100 м. Для забезпечення 
синхронізації станцій при реалізації процедур доступу CSMA / CD і надійного 
розпізнавання станціями колізій у стандарті визначено максимально число 
концентраторів між будь-якими двома станціями мережі, а саме 4. Це правило 
носить назву «правила 4-х хабів" і воно заміняє "правило 5-4-3", що 
застосовується до коаксіальним мереж. Загальна кількість станцій у мережі 
10Base-T не повинна перевищувати загального межі в 1024, і для даного типу 
фізичного рівня ця кількість дійсно можна досягти. Для цього досить створити 
дворівневу ієрархію концентраторів, розташувавши на нижньому рівні достатню 
кількість концентраторів із загальною кількістю портів 1024. Кінцеві вузли 
потрібно підключити до портів концентраторів нижнього рівня. Правило 4-х хабів 
при цьому виконується - між будь-якими кінцевими вузлами буде рівно 3 
концентратора. 

 

Рисунок 3.1 – Схема підключення робочих станцій 

Максимальна довжина мережі в 2500 м тут розуміється як максимальна 
відстань між будь-якими двома кінцевими вузлами мережі (часто застосовується 
також термін «максимальний діаметр мережі»). Очевидно, що якщо між будь-
якими двома вузлами мережі не повинно бути більше 4-х повторювачів, то 
максимальний діаметр мережі 10Base-T становить 5 * 100 = 500 м. 

10Base-F - волоконно-оптичний кабель. Топологія аналогічна топології 
стандарту l0Base-T. Є декілька варіантів цієї специфікації - FOIRL (відстань до 1000 
м), l0Base-FL (відстань до 2000 м), l0Base-FB (відстань до 2000 м). 

Число 10 у зазначених вище назвах позначає бітову швидкість передачі 
даних цих стандартів - 10 Мбіт / с, а слово Base - метод передачі на одній базовій 
частоті 10 МГц (на відміну від методів, що використовують кілька несучих частот, 
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які називаються Broadband - широкосмуговими). Останній символ у назві 
стандарту фізичного рівня позначає тип кабелю. 

Таблиця 3.1 - Параметри специфікацій фізичного рівня для стандарту 
Ethernet 

Специфікація 
фізичного 

рівня 
10Base-5 10 Base -2 10 Base -T 10 Base -F 

Швидкість передачі 
данних, Мб/с 

10 10 10 10 

Передача 
данних 

Вузькосмугова Вузькосмугова Вузькосмугова Вузькосмугова 

Тип середовища 
передачі 

Коаксіальний кабель 
діаметром 0,5" 

("товстий" коаксіал) 

Коаксіальний кабель 
діаметром 0,2" ("тонкий" 

коаксіал) 
Неекранована вита пара 
категорії 3,4,5 (UTP cat3) 

Волоконнооптичний 
кабель 

Топологія Шина Шина Зірка Зірка 

Максимальна 
довжина сегменту, м 

500 185 100 2000 

Максимальна 
кількість абонентів в 

сегменті 

100 30 1024 1024 

Максимальний 
діаметр мережі, м 

2500 925 500 2500 

Максимальна 
кількість 

повторювачів 
4 4 4 4 

Технологія Fast Ethernet: стандарт IEEE 802.3u 

Класичний lG-мегабітний Ethernet влаштовував більшість користувачів на 
протязі близько 15 років. Однак на початку 90-х років почала відчуватися його 
недостатня пропускна здатність. Для комп'ютерів на процесорах Intel BG2B6 або 
BG3B6 з шинами ISA (В Мбайт / с) або EISA (32 Мбайт / с) пропускна здатність 
сегмента Ethernet становила 1 / В або 1/32 каналу «пам'ять-диск», і це добре 
узгоджувалося з співвідношенням обсягів даних, оброблюваних локально, і 
даних, переданих по мережі. Для більш потужних клієнтських станцій з шиною 
PCI (133 Мбайт / с) ця частка впала до 1/133, що було явно недостатньо. Тому 
багато сегментів 10 - мегабітного Ethernet стали перевантаженими, реакція 
серверів в них значно впала, а частота виникнення колізій істотно зросла, ще 
більш знижуючи корисну пропускну здатність. 

Назріла необхідність у розробці «нового» Ethernet, тобто технології, яка 
була б такою ж ефективною по співвідношенню ціна / якість при продуктивності 
100 Мбіт / с. У результаті пошуків і досліджень фахівці розділилися на два табори, 
що врешті-решт призвело до появи двох нових технологій - Fast Ethernet і l00VG-
AnyLAN. Вони відрізняються ступенем спадкоємності з класичним Ethernet.  

Фізичний рівень технології Fast Ethernet 
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Всі відмінності технології Fast Ethernet від Ethernet зосереджені на 
фізичному рівні. Рівні MAC і LLC у Fast Ethernet залишилися абсолютно тими ж. 
Тому розглядаючи технологію Fast Ethernet, ми будемо вивчати тільки кілька 
варіантів її фізичного рівня. 

Більш складна структура фізичного рівня технології Fast Ethernet викликана 
тим, що в ній використовуються три варіанти кабельних систем: 

 волоконно-оптичний багатомодовий кабель, використовуються два волокна; 

 кручена пара категорії 5, використовуються дві пари; 

 кручена пара категорії 3, використовуються чотири пари. 

Структура фізичного рівня Fast Ethernet 

 100Base-TX для двохпарного кабелю на неекранованої кручений парі UTP 
категорії 5 або екранованої кручений парі STP Type 1; 

 100Base-T4 для кабелю з чотирьох пар на неекранованої кручений парі UTP 
категорії 3, 4 або 5; 

 100Base-FX для багатомодового оптоволоконного кабелю, використовуються 
два волокна. 

Для всіх трьох стандартів справедливі наступні твердження і 
характеристики. 

 Формати кадрів технології Fast Ethernete ті відрізняються від форматів кадрів 
технологій 10-мегабітного Ethernet. 

 Міжкадровий інтервал (IPG) дорівнює 0,96 мкс, а бітовий інтервал дорівнює 
10 нс. Всі тимчасові параметри алгоритму доступу (інтервал відстрочки, час 
передачі кадру мінімальної довжини і т. п.), вимірюються в бітових 
інтервалах, залишилися колишніми, тому зміни в розділи стандарту, що 
стосуються рівня MAC, не вносилися. 

 Ознакою вільного стану середовища є передача по ній символу Idle 
відповідного надлишкового коду (а не відсутність сигналів, як у стандартах 
Ethernet 10 Мбіт / с).  

Фізичний рівень включає три елементи: 

 рівень узгодження (reconciliation sublayer); 

 незалежний від середовища інтерфейс (Media Independent Interface, Mil); 

 пристрій фізичного рівня (Physical layer device, PHY). 

Фізичний рівень 100Base-FX - багатомодове оптоволокно, два волокна. 

Ця специфікація визначає роботу протоколу Fast Ethernet по 
багатомодовому оптоволокну в напівдуплексному і повнодуплексному режимах 
на основі добре перевіреної схеми кодування FDDI. Як і в стандарті FDDI, кожен 
вузол з'єднується з мережею двома оптичними волокнами, що йдуть від 
приймача (RK) і від передавача (Тх). 
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Між специфікаціями 100Base-FX і 100Base-TX є багато спільного, тому 
загальні для двох специфікацій властивості будуть даватися під узагальненою 
назвою 100Base-FX/TX. 

У той час як Ethernet зі швидкістю передачі 10 Мбіт / с використовує 
манчестерське кодування для представлення даних при передачі по кабелю, в 
стандарті Fast Ethernet визначений інший метод кодування - 4В/5В. Цей метод 
уже показав свою ефективність у стандарті FDDI і без змін перенесений у 
специфікацію 100Base-FX/TX. При цьому методі кожні 4 біти даних підрівня MAC 
(званих символами) представляються 5 бітами. Надмірна біт дозволяє 
застосувати потенційні коди при представленні кожного з п'яти біт у вигляді 
електричних або оптичних імпульсів. Існування заборонених комбінацій 
символів дозволяє відбраковувати помилкові символи, що підвищує стійкість 
роботи мереж з 100Base-FX/TX. 

Після перетворення 4-бітових порцій кодів MAC у 5-бітові порції фізичного 
рівня їх необхідно представити у вигляді оптичних або електричних сигналів у 
кабелі, що з'єднує вузли мережі. Специфікації 100Base-FX і 100Base-TX 
використовують для цього різні методи фізичного кодування - NRZI і MLT-3 
відповідно (як і в технології FDDI при роботі через оптоволокно і виту пару). 

Завдання на роботу 

1. Використовуючи пакет NetCracker, вивчити склад і функціональні 
характеристики типового обладнання локальних мереж на основі технології 
Ethernet. 

2. У відповідності з варіантом завдання побудувати мережу підприємства 
з використанням технологій Ethernet і Fast Ethernet, виходячи з розрахунку 
мінімізації вартості проектованої мережі. 

3. Для отриманої моделі мережі задати необхідні типи потоків даних між 
робочими станціями та серверами і справити імітаційне моделювання роботи 
мережі. 

4. Проаналізувати середнє завантаження мережевого обладнання та 
середовища передачі даних і час відповіді для потоку даних. Вказати ділянки 
мережі, вразливі до перевантажень, і визначити засоби підвищення надійності 
функціонування мережі. 

Таблиця 3.2 - Варіанти завдань 

№ 
варіанту 

Тип інфраструктури Тип трафіку 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 4 

4 4 1 

5 1 3 
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6 2 4 

7 3 1 

8 4 2 

9 1 4 

10 2 1 

11 3 2 

12 4 3 

13 1 1 

14 2 2 

15 3 3 

Таблиця 3.3 – Тип інфраструктури 

№ варіанту Кількість будівель  
Відстань між 

будівлями  
Кількість поверхів  

Кількість кімнат на 
поверсі 

1 2 300 4 3 

2 2 250 3 3 

3 3 200 3 3 

4 3 150 2 3 

Таблиця 3.4 – Тип модельованого трафіку 

№ варіанту Кількість 
файлових 
серверів 

Кількість 
HTTP-серверів 

Кількість 
FTP-серверів Кількість серверів баз 

данних 

1 3 1 2 2 

2 3 2 1 2 

3 2 1 2 3 

4 2 2 1 3 

Контрольні питання 
1) Наведіть специфікацію фізичного середовища Ethernet. 
2) Наведіть специфікацію фізичного середовища Fast Ethernet.  
3) Охарактеризуйте фізичну специфікацію технології Ethernet 10Base-5. 
4) Охарактеризуйте фізичну специфікацію технології Ethernet 10Base-Т. 
5) Охарактеризуйте фізичну специфікацію технології Fast Ethernet 100Base-TX. 
6) Охарактеризуйте фізичну специфікацію технології Fast Ethernet 100Base-T4. 
7) Охарактеризуйте фізичну специфікацію технології Fast Ethernet 100Base-FX. 
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Лабораторна робота  4 

Побудова корпоративної мережі з використанням засобів 
доступу до регіональних мереж 

Мета: отримати навички вибору обладнання, кабельної системи для 
побудови інфраструктури регіональної мережі рівня підприємства з 
використанням засобів віддаленого доступу і засобів доступу до регіональних 
мереж. 

Короткі теоретичні відомості 
Обладнання для доступу до регіональних мереж 
Корпоративна мережа об'єднує локальні мережі та комп'ютери всіх 

структурних підрозділів підприємства, в тому числі віддалених від центрального 
відділення на значні відстані, які не під силу покрити більшості використовуваних 
сьогодні технологій локальних мереж. Тому при організації корпоративної 
мережі найчастіше необхідно вирішувати задачу зв'язку віддалених підрозділів 
з використанням регіональних мереж, званих також територіальними. 

Територіальні транспортні засоби, що використовуються для побудови 
корпоративної мережі, прийнято ділити на дві великі категорії - магістральні 
засоби та засоби віддаленого доступу. 

Магістральні кошти використовуються для утворення однорангових 
зв'язків між великими локальними мережами, що належать великим 
підрозділам підприємства. Магістральні регіональні мережі повинні 
забезпечувати високу пропускну здатність, тому що на магістралі об'єднуються 
потоки даних великої кількості підмереж. Крім того, магістральні мережі повинні 
бути постійно доступні, тобто підтримувати дуже високий коефіцієнт готовності, 
тому що по них передається трафік багатьох критичних для успішної роботи 
підприємства додатків. Через особливу важливість магістральних засобів їх 
висока вартість переходить на другий план. Так як у підприємства зазвичай є не 
так вже й багато великих мереж, то до магістральних засобам не пред'являються 
вимоги підтримки розгалуженої інфраструктури доступу. Звичайно як 
магістральних засобів використовуються цифрові виділені канали зі 
швидкостями від 2 Мб / с до 622 Мб / c, мережі з комутацією пакетів Х.25, Frame 
Relay, АТМ. 

Засоби віддаленого доступу забезпечують зв'язок невеликих локальних 
мереж і окремих вузлів з центральною локальною мережею підприємства. В 
якості окремих віддалених вузлів також можуть виступати банкомати або касові 
апарати, що вимагають доступ до центральної бази даних про легальні клієнтах 
банку, пластикові картки яких необхідно авторизувати на місці. Банкомати або 
касові апарати зазвичай розраховані на взаємодію з центральним комп'ютером 
по мережі Х.25, яка свого часу спеціально розроблялася як мережа для 
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віддаленого доступу неінтелектуального термінального обладнання до 
центрального комп'ютера. 

До засобів віддаленого доступу пред'являються вимоги, що істотно 
відрізняються від вимог до магістральних засобам. Так як точок віддаленого 
доступу у підприємства може бути дуже багато, то одним з основних вимог є 
наявність розгалуженої інфраструктури доступу, яка може використовуватися 
співробітниками підприємства як при роботі вдома, так і у відрядженнях. Крім 
того, вартість вилученого доступу повинна бути помірною, щоб економічно 
виправдати витрати на підключення десятків або сотень віддалених абонентів. 
При цьому вимоги до пропускної здатності у окремого комп'ютера або локальної 
мережі, що складається з двох-трьох клієнтів, зазвичай укладаються в діапазон 
декількох десятків Кб / с. 

В якості транспортних засобів віддаленого доступу використовуються 
телефонні аналогові мережі, мережі ISDN і рідше - мережі Frame Relay. Якісний 
стрибок у розширенні можливостей віддаленого доступу стався у зв'язку зі 
стрімким зростанням популярності та поширеності мережі Internet. Транспортні 
послуги Internet дешевше, ніж послуги міжміських та міжнародних телефонних 
мереж, а їх якість швидко поліпшується. 

Типи регіональних мереж 
На рис. 4.1 наведено типовий приклад структури фрагмента глобальної 

мережі передачі даних. Мережа будується на основі некомутованих каналів 
зв'язку, які з'єднуються між собою комутаторами S глобальної мережі. Наведена 
структура характерна як для магістральних мереж типу АТМ або Frame Relay, так 
і для мереж, що використовуються для віддаленого доступу - аналогових 
телефонних мереж, мереж ISDN або первинних цифрових мереж PDH / SDH. Всі 
ці мережі можна розділити на три класи за способом комутації, вживаному в 
комутаторах. 

Мережі з постійною комутацією каналів, в яких абоненти мережі не 
можуть ініціювати комутацію з'єднань між собою - канали між абонентами 
коммутируются на постійній основі оператором мережі. Ці мережі забезпечують 
виділені (dedicated або leased) канали, так як для користувача комутатори 
мережі не видно і мережа представляється каналом "точка - точка". Ці мережі 
діляться на два підкласи - аналогові і цифрові, залежно від типу техніки 
мультиплексування і комутації каналів. Аналогові мережі використовують 
мультиплексування з частотним поділом каналів (Frequency Division Multiplexing, 
FDM), а цифрові - мультиплексування з тимчасовим поділом каналів (Time 
Division Multiplexing, TDM). У свою чергу цифрові первинні мережі поділяються 
на мережі, використовують апаратуру і протоколи технології PDH зі швидкостями 
каналів від 64 Кб / с до 45 Мб / с, і мережі, побудовані на основі апаратури та 
протоколів технології SONET / SDH з швидкостями каналів від 51 Мб / c до 2.4 Гб 
/ с. 
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Рисунок 4.1 – Структура фрагменту глобальної мережі 
Окремим випадком первинної мережі є канал "точка - точка", утворений 

кабелем без проміжної апаратури мультиплексування і комутації. Такий канал 
іноді називають ненавантаженим, підкреслюючи факт відсутності комутаторів. 

Мережі з комутацією каналів дозволяють абонентам мережі динамічно 
ініціювати встановлення сполук один з одним (телефонні мережі). Виділяють 
аналогові мережі, використовують мультиплексування з частотним поділом 
каналів (FDM), та цифрові, що використовують мультиплексування з тимчасовим 
поділом каналів (TDM). Найбільш поширеним типом цифрових телефонних 
мереж є мережі ISDN. 

Мережі з комутацією пакетів, в яких комутатори оперують пакетами даних 
користувача. До мереж цього типу відносяться всі мережі, розроблені для 
передачі даних - Х.25, Frame Relay, ATM (останній тип призначений в рівній мірі 
як для передачі комп'ютерних даних, так і для передачі голосу і будь-яких інших 
видів мультимедійного трафіку). 

Типи пристроїв доступу до регіональних мережах 
Незалежно від типу комутації, використовуваного в регіональній мережі, а 

також від того, чи використовуються в мережі магістральні кошти або кошти 
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віддаленого доступу, всі абоненти мережі приєднуються до неї за допомогою 
обладнання доступу (Access Devices), яке дозволяє узгодити протоколи та 
інтерфейси локальних мереж з протоколами і інтерфейсами регіональної 
мережі. Зазвичай в глобальній мережі строго описаний і стандартизований 
інтерфейс взаємодії користувачів з мережею (User Network Interface, UNI). Це 
необхідно для того, щоб користувачі могли без проблем підключатися до мережі 
за допомогою комунікаційного обладнання будь-якого виробника, який 
дотримується стандарт UNI. 

Пристрій доступу підтримує на вході інтерфейс локальної мережі, а на 
виході - необхідний інтерфейс UNI. Інтерфейс між локальної та глобальної 
мережами може бути реалізований пристроями різних типів. У першу чергу ці 
пристрої діляться на: 

• апаратуру передачі даних (Data Circuit-terminating Equipment, DCE), 
• кінцеве обладнання даних (Data Terminal Equipment, DTE). 
Пристрої DCE являють собою апаратуру передачі даних по регіональних 

каналах, працюючу на фізичному рівні. Пристрої цього типу мають вихідні 
інтерфейси фізичного рівня, узгоджені з регіональним каналом передачі даних. 
Розрізняють апаратуру передачі даних по аналогових і цифрових каналах. Для 
передачі даних по аналогових каналах застосовуються модеми різних 
стандартів, а по цифрових - пристрої DSU / CSU. 

DTE - це дуже широкий клас пристроїв, які безпосередньо готують дані для 
передачі по глобальній мережі. DTE являють собою пристрої, що працюють на 
кордоні між локальними і глобальними мережами і виконують протоколи рівнів 
більш високих, ніж фізичний. DTE можуть підтримувати тільки канальні 
протоколи - такими пристроями є віддалені мости, або протоколи канального і 
мережевого рівнів - такими пристроями є маршрутизаторами, або протоколи 
всіх рівнів, включаючи прикладної, - такими пристроями є шлюзи. 

Зв'язок комп'ютера або маршрутизатора з цифровою виділеною лінією 
здійснюється за допомогою пари пристроїв, зазвичай виконаних в одному 
корпусі або ж суміщених з маршрутизатором. Цими пристроями є пристрій 
обслуговування даних і пристрій обслуговування каналу (відповідно Data Service 
Unit, DSU і Channel Service Unit, CSU). Пристрій обслуговування даних DSU 
перетворює сигнали, що надходять від кінцевого обладнання даних DTE 
(зазвичай по інтерфейсу RS-232 або HSSI), в біполярні імпульси інтерфейсу G.703. 
Пристрій обслуговування каналу CSU також виконує всі тимчасові відліки, 
регенерацію сигналу і вирівнювання завантаження каналу. CSU виконує більш 
вузькі функції, в основному воно займається створенням оптимальних умов 
передачі в лінії (вирівнювання). Ці пристрої, як і модулятори-демодулятори, 
часто позначаються DSU / CSU (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Пристрій обслуговування каналу данних 
Кінцеве обладнання даних - пристрої DTE - це пристрої, що працюють на 

більш високому рівні, ніж фізичний, і формують дані безпосередньо для передачі 
з локальної мережі в глобальну. Під назвою DTE об'єднуються кілька типів 
пристроїв - маршрутизатори з інтерфейсами глобальних мереж, мультиплексори 
"голос - дані", пристрої доступу до мереж Frame Relay (FRAD), пристрої доступу 
до мереж Х.25 (PAD), віддалені мости. Коли до глобальної мережі підключається 
не локальна мережа, а окремий комп'ютер, то він при цьому сам стає пристроєм 
типу DTE. DTE приймають рішення про передачу даних у глобальну мережу, а 
також виконують форматування даних на канальному і мережевому рівнях, а для 
сполучення з регіональним каналом використовують DCE. Такий поділ функцій 
дозволяє гнучко використовувати один і той же пристрій DTE для роботи з 
різними глобальними мережами за рахунок заміни тільки DCE. 

При передачі даних через глобальну мережу маршрутизатори з 
інтерфейсами глобальних мереж працюють так само, як і при з'єднанні 
локальних мереж - коли вони приймають рішення про передачу пакету через 
глобальну мережу, то упаковують пакети прийнятого в локальних мережах 
мережевого протоколу в кадри канального рівня глобальної мережі і 
відправляють їх відповідно з інтерфейсом UNI найближчого комутатора 
глобальної мережі через пристрій DTE. Кожен користувальницький інтерфейс з 
глобальною мережею має свою власну адресу у форматі, визначеному для 
технології цієї мережі. Відповідно з цією адресою комутатори глобальної мережі 
передають свої кадри один одному, поки кадр не дійде до вузла-одержувача. 
При отриманні кадру маршрутизатор витягує з нього пакет і передає його по 
локальній мережі вже відповідно до використовуваним в ній протоколом 
канального рівня. 

Коли вузлом глобальної мережі є окремий комп'ютер, то процедури 
інтерфейсу з мережею реалізуються його програмним забезпеченням, а також 
пристроєм DCE, підключеним безпосередньо до глобального каналу, в якості 
якого зазвичай виступає модем. Іноді комп'ютер оснащується спеціальним 
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адаптером (наприклад, адаптером мережі Х.25), який розвантажує центральний 
процесор, виконуючи більшу частину інтерфейсних процедур апаратно. 

Маршрутизатор з інтерфейсами глобальних мереж характеризуються 
типом фізичного інтерфейсу (RS-232, RS-422, RS-530, HSSI, SDH), до якого 
приєднується пристрій DCE, а також підтримуваними протоколами регіональних 
мереж - протоколами комутації каналів для телефонних мереж або протоколами 
комутації пакетів для глобальних обчислювальних мереж. 

Пристрої доступу до мереж Frame Relay (Frame Relay Access Devices, FRAD) 
представляють собою спеціалізовані маршрутизатори. Їх спеціалізація полягає в 
тому, що серед глобальних інтерфейсів вони підтримують тільки інтерфейси 
мереж Frame Relay, а також в усіченому функцій маршрутизації - найчастіше такі 
пристрої підтримують обмежений набір мережевих протоколів. Поява таких 
спеціалізованих пристроїв пов'язано з великою популярністю мереж Frame 
Relay. 

Пристрої доступу до мереж Х.25 (Packet Assembler - Disassembler, PAD) 
призначені для збору даних від декількох повільних асинхронних терміналів у 
загальні пакети і подальшої відправки пакетів в мережу. Вони розташовуються 
між кінцевим обладнанням даних та апаратурою передачі даних і виконують три 
основні функції - буферизація, збирання й розбирання пакетів (рис. 4.3). 

 
Рисунок 4.3 – Пристрої доступу до мереж Х.25 
Віддалені мости зазвичай мають два інтерфейси - один для підключення 

до локальної мережі, а другий - для підключення до глобальної мережі. Так як 
міст працює на канальному рівні і не підтримує протоколи маршрутизації, то 
віддалені мости найчастіше не працюють через глобальні мережі з комутацією 
пакетів, такі як Х.25, Frame Relay і т.п., так як встановлення з'єднання через ці 
мережі вимагає від моста інтелектуальних здібностей пристрої третього рівня. 
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Віддалений міст працює через виділені канали або через мережу з комутацією 
каналів. 

Мультиплексори "голос - дані" призначені для поєднання в рамках однієї 
регіональної мережі комп'ютерного та голосового трафіку. Тому ці 
мультиплексори крім вхідних інтерфейсів локальних мереж мають і інтерфейси 
для підключення телефонів та офісних АТС. Мультиплексори "голос - дані" 
діляться на дві категорії в залежності від типу глобальної мережі, в якій вони 
можуть працювати. 

Мультиплексори "голос - дані", що працюють в мережі з комутацією 
пакетів, упаковують голосову інформацію в кадри протоколу канального рівня і 
передають їх найближчому комутатора точно так само, як і маршрутизатори. 
Такий мультиплексор виконується на базі маршрутизатора, який для голосових 
пакетів використовує заздалегідь сконфігуровані маршрути. Якщо глобальна 
мережа підтримує пріоритети трафіку, то кадрам голосового трафіку 
мультиплексор привласнює найвищий пріоритет, щоб комутатори обробляли і 
просували їх у першу чергу. 

Іншим типом пристроїв є мультиплексори "голос - дані", що працюють в 
мережі з комутацією каналів або первинної мережі виділених каналів. Ці 
мультиплексори поділяють пакети на більш дрібні частини - наприклад, байти, 
які передають відповідно з технікою мультиплексування використовуваної 
регіональної мережі - FDM або TDM. При використанні "неподільного" з точки 
зору регіональної мережі каналу - наприклад, каналу 64 Кб / с цифрової мережі 
або каналу тональної частоти аналогової мережі, мультиплексор організовує 
поділ цього каналу між голосом і даними нестандартним способом. 

Використання мультиплексорів "голос - дані" передбачає наявність на 
протилежній стороні аналогічного мультиплексора, який виконує поділ 
голосового та комп'ютерного трафіку на окремі потоки. 

Сервери віддаленого доступу, віддаленого управління і термінальні 
сервери 

Існує особливий клас пристроїв, призначених для зв'язку віддалених вузлів 
в тому випадку, коли до мережі потрібно підключити не іншу мережу, а 
автономний комп'ютер. У таких випадках в центральній мережі встановлюється 
сервер віддаленого доступу, який обслуговує доступ до мережі великого числа 
розрізнених комп'ютерів. 

Зазвичай, сервер віддаленого доступу служить для підключення 
віддалених клієнтів по телефонних мережах - аналоговому або ISDN, так як це 
найбільш поширені і повсюдно доступні мережі. 

Сервери віддаленого доступу зазвичай мають велику кількість портів для 
підтримки модемного пулу, що з'єднує сервер з телефонного міського мережею. 
Сервери віддаленого доступу поділяються на сервери віддалених вузлів, 
сервери віддаленого управління і термінальні сервери. 
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Сервери віддалених вузлів надають своїм клієнтам тільки транспортні 
послуги, забезпечуючи з'єднання з центральною мережею по протоколах 
мережного рівня. По суті, вони виконують у цьому випадку роль 
маршрутизаторів або шлюзів, орієнтованих на низькошвидкісні модемні 
з'єднання. 

Сервери віддаленого управління, крім забезпечення транспортного 
сполучення, виконують і деякі додаткові функції - запускають від імені своїх 
віддалених клієнтів додатки на комп'ютерах центральної мережі і емулюють на 
екрані віддаленого комп'ютера графічну середу цього додатка. Зазвичай, 
сервери віддаленого управління орієнтуються на середу операційних систем 
персональних комп'ютерів, наприклад, Windows. Термінальні сервери 
виконують схожі функції, але для багатотермінальних операційних систем, 
подібно Unix. 

Завдання на роботу 
1. Використовуючи пакет NetCracker, вивчити склад і функціональні 

характеристики засобів віддаленого доступу і засобів доступу до регіональних 
мереж. 

2. У відповідності з варіантом завдання побудувати мережу підприємства 
з використанням засобів віддаленого доступу і засобів доступу до регіональних 
мереж, забезпечивши резервування основних каналів передачі даних. 

3. Для отриманої моделі мережі задати необхідні типи потоків даних між 
робочими станціями та серверами і справити імітаційне моделювання роботи 
мережі. 

4. Проаналізувати середнє завантаження мережевого комунікаційного 
обладнання та середовища передачі даних і час відповіді для потоку даних. 
Вказати ділянки мережі, вразливі до перевантажень, і визначити засоби 
підвищення надійності функціонування мережі. 

Таблиця 3.1 - Варіанти завдань 

№ варіанту Тип інфраструктури Тип трафіку 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 4 

4 4 1 

5 1 3 

6 2 4 

7 3 1 

8 4 2 

9 1 4 

10 2 1 



 

 
52 

 
Комп’ютерні  мережі       Лабораторна 

робота  4 

11 3 2 

12 4 3 

13 1 1 

14 2 2 

15 3 3 

Таблиця 3.2 – Тип інфраструктури 

№ варіанту Кількість міст 
Кількість підрозділів 

підприємства в містах 

1 2 4 

2 2 3 

3 3 3 

4 3 2 

Таблиця 3.3 – Тип трафіку для моделювання 

№ варіанту 
Кількість файлових 

серверів 
Кількість HTTP-

серверів 
Кількість FTP-

серверів 
Кількість серверів баз 

данних 

1 3 1 2 2 

2 3 2 1 2 

3 2 1 2 3 

4 2 2 1 3 

Контрольні питання 

1) Класифікація засобів доступу до регіональних мереж. 
2) Основні типи регіональних мереж. 
3) Особливості мереж X.25 і Frame Relay. 
4) Кінцеве обладнання даних, його функціональне призначення. 
5) Апаратура передачі даних, її функціональне призначення. 
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Побудова корпоративної мережі з використанням стеку протоколів 
TCP/IP 

Мета: вивчити принципи розподілу адресного простору в мережах TCP / IP, 
отримати навички формування підмереж, визначення маски підмережі; вивчити 
способи маршрутизації даних. 

Короткі теоретичні відомості 
Стек протоколів TCP / IP є найбільш популярним на сьогоднішній день, 

оскільки забезпечує можливість взаємодії як локальних, так і глобальних мереж. 
Найбільш широке поширення отримав стек протоколів TCP / IP версії 4. До складу 
даного стека входить безліч протоколів, найбільш відомими з яких є протокол 
управління передачею (Transmission Control Protocol, TCP) і протокол 
міжмережевого взаємодії (Internet Protocol, IP). Враховуючи тенденцію 
швидкого зростання мережі Internet, в основу якої покладено TCP / IP, 
розроблений стек протоколів TCP / IP версії 6, що використовується поки не в 
таких значних масштабах. Основу нової версії стека протоколів складає протокол 
міжмережевої взаємодії нового покоління (IP new generation, IPng або IPv6). У 
даній роботі буде розглядатися тільки TCP / IP версії 4. 

Протокол міжмережевої взаємодії (IP) є протоколом мережевого рівня. 
Цей протокол визначає спосіб адресації мереж і окремих вузлів і забезпечує 
підтримку маршрутизації потоків даних. 

Кожному вузлу мережі TCP / IP (хосту) призначається 32-розрядний 
логічний адресу, званий IP-адресою і складається в загальному випадку з двох 
полів - адреса (номер) мережі і адресу (номер) вузла. Адреса мережі унікально 
ідентифікує кожну мережу і призначається централізовано. Якщо мережа 
підключена до Internet, адреса мережі може бути отриманий безпосередньо в 
Мережному інформаційному центрі (Internet Network Information Center, 
InterNIC) або ж призначений регіональним провайдером послуг Internet (ISP), 
який отримав блок адрес у InterNIC. Адреса хоста вибирається адміністратором 
мережі, але повинен бути унікальним у межах мережі. Для запису IP-адреси 
найчастіше використовується десяткова форма запису з розділяють крапками 
(dotted decimal notation), відповідно до якої кожен октет представляється 
десятковим числом в діапазоні від 0 до 255, наприклад, 1.2.З.4. Загальний 
формат IP-адреси представлений на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Загальний формат IP-адреси 
Для виділення з IP-адреси номера мережі і номери вузла спочатку були 

визначені 5 класів адрес - класи A, B, C, D і E. Для загального користування були 
доступні лише класи A, B і C. Клас B призначався для використання в мережах з 
груповою адресацією, клас Е був зарезервований для подальшого використання. 
Формат адреси для мереж класів А, В і С представлений на рис. 5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Формат адреси для мереж класів А, В і С 
Клас IP-адреси, а, отже, і співвідношення між розмірностями полів номера 

мережі і номери вузла, можуть бути легко визначені по старших бітам першого 
октету. Основні характеристики мереж різних класів наведено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 – Характеристики мереж різних класів 

Клас 
адреси 

Формат 
адреси 

Старші 
біти 

Діапазон 
адрес 

Кількість бітів в 
адресі мережі / 

хосту 

Кількість 
мереж 

Кількість хостів 
в мережі 

A С.Х.Х.Х 0 
1.0.0.0 

126.0.0.0 
7/24 126 16 777 214 
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B С.С.Х.Х 10 
128.1.0.1 

191.254.0.0 
14/16 16384 65 543 

C С.С.С.Х 110 
192.0.0.0 

223.255.254.0 
22/8 4194304 254 

D 
Не 

определено 
1110 

224.0.0.0 
239.255.255.255 

Не 
определено 

Не 
определено 

Не 
определено 

E 
Не 

определено 
1111 

224.0.0.0 
254.255.255.255 

Не 
определено 

Не 
определено 

Не 
определено 

IP-мережу може бути розбита на дрібніші фрагменти, звані подсетями. 
Кожна підмережа представляється як звичайна IP-мережу, що додає велику 
гнучкість схемою розподілу адрес, дозволяє більш ефективно витрачати адреси 
і уникнути їх порожньої витрати. Перевагою використання підмереж є також те, 
що для зовнішнього світу мережу організації представляється як єдине ціле, 
завдяки чому ховається її реальна внутрішня структура. 

Для завдання номера підмережі виділяється деяка частина розрядів з поля 
номера вузла. Розмірність поля номера підмережі змінюється в залежності від 
потрібної кількості підмереж і кількості вузлів в кожній з них. Для виділення 
номера підмережі використовується маска підмережі (subnet mask). Формат 
маски підмережі аналогічний формату IP-адреси. Однак, маска підмережі в 
двійковому поданні завжди містить послідовність "1" в тій частині, яка відповідає 
номеру мережі та підмережі, і послідовність "0" в тій частині, яка відповідає 
номеру вузла (рис. 5.3). 

Мережа  

 

Мережа  

 

Підмережа  

 

Хост 

11111111 

 

11111111 

 

11111111 

 

00000000 

255 • 255 • 255 • 0 

Рисунок 5.3 – Маска підмережі 
Завдання на роботу 

1. У відповідності з варіантом завдання побудувати мережу підприємства 
з використанням засобів маршрутизації потоків даних, забезпечивши 
резервування основних каналів зв'язку. 

2. Провести розподіл IP-адрес між вузлами побудованої мережі. 

3. Для отриманої моделі мережі задати необхідні типи потоків даних між 
робочими станціями та серверами і справити імітаційне моделювання роботи 
мережі. 

4. Проаналізувати середнє завантаження мережевого комунікаційного 
обладнання та середовища передачі даних, порівняти інтенсивності потоків 
службових даних при використанні різних протоколів обміну маршрутної 
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інформацією. Вказати ділянки мережі, вразливі до перевантажень, і визначити 
засоби підвищення надійності функціонування мережі. 

Таблиця 5.2 – Варіанти завдань 

№ варіанту Тип інфраструктури Тип трафіку 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 4 

4 4 1 

5 5 3 

6 6 4 

7 7 1 

8 8 2 

9 1 4 

10 2 1 

11 3 2 

12 8 3 

13 5 1 

14 6 2 

15 7 3 

Таблиця 5.3 – Тип інфраструктури 

№ варіанту Кількість підмереж 
Кількість вузлів в підмережі 

Надані 
адреси 

1 4 60, 40, 30, 30 192.168.11.0 

2 5 100, 100, 50, 50, 50 172.22.0.0 

3 6 12, 14, 30, 60, 60, 60 192.168.13.0 

4 4 60, 60, 50, 50 172.24.0.0 

5 5 30, 30, 60, 60, 60 192.168.15.0 

6 4 30, 30, 120, 160 172.26.0.0 

7 4 30, 30, 60, 120 192.168.17.0 

8 6 30, 30, 60, 60, 60, 120 172.28.0.0 

Таблиця 5.4 – Тип трафіку 

№ варіанту 
Кількість файлових 

серверів 
Кількість HTTP-

серверів 
Кількість FTP-

серверів 
Кількість серверів 

баз данних 
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1 3 1 2 2 

2 3 2 1 2 

3 2 1 2 3 

4 2 2 1 3 

Контрольні питання 

1) Правила розподілу адрес в мережах IP. 
2) Класифікація IP-адрес, поняття маски підмережі. 
3) Використання нерівних масок підмереж. 
4) Завдання маршрутизації, способи маршрутизації. 
5) Протоколи маршрутизації стека TCP / IP. 
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Технології бездротових мереж. Фізичний рівень протоколів 
IEEE 802.11 

Мета: познайомиться з протоколами і технологіями передачі даних в 
бездротових мережах на фізичному рівні, отримати навички вибору обладнання 
для побудови бездротової локальної обчислювальної мережі. 

Короткі теоретичні відомості 
Сімейство стандартів IEEE 802.11 
Стандарт IEEE 802.11, розробка якого була завершена в 1997 р., є базовим 

стандартом і визначає протоколи, необхідні для організації бездротових 
локальних мереж (Wireless Local Area Network, WLAN). Основні з них - протокол 
управління доступом до середовища MAC (Medium Access Control - нижній 
підрівень канального рівня) і протокол PHY передачі сигналів у фізичному 
середовищі. В якості останньої допускається використання радіохвиль і 
інфрачервоного випромінювання. 

Стандартом IEEE 802.11 визначений єдиний підрівень MAC, що взаємодіє з 
трьома типами протоколів фізичного рівня, що відповідають різним технологіям 
передачі сигналів - по радіоканалах у діапазоні 2,4 ГГц з широкосмугової 
модуляцією прямого розширенням спектру (Direct Sequence Spread Spectrum, 
DSSS) і перескоком частоти (FHSS ), а також за допомогою інфрачервоного 
випромінювання. Специфікаціями стандарту передбачені два значення 
швидкості передачі даних - 1 і 2 Мбіт / с. 

В порівнянні з дротяними локальними мережами Ethernet можливості 
підрівня MAC розширені за рахунок включення в нього ряду функцій, зазвичай 
виконуваних протоколами більш високого рівня, зокрема, процедур 
фрагментації та ретрансляції пакетів. Це викликано прагненням підвищити 
ефективну пропускну здатність системи завдяки зниженню накладних витрат на 
повторну передачу пакетів. 

Управління живленням 
Для економії енергоресурсів мобільних робочих станцій, що 

використовуються в бездротових локальних мережах, стандартом IEEE 802.11 
передбачено механізм перемикання станцій в так званий пасивний режим з 
мінімальним споживанням потужності. 

Архітектура та компоненти мережі 
В основу стандарту IEEE 802.11 покладена стільникова архітектура, 

причому мережа може складатися як з однієї, так і декількох осередків. Кожна 
сота управляється базовою станцією, званої точкою доступу (Access Point, AP), яка 
разом з розташованими в межах радіусу її дії робочими станціями користувачів 
утворює базову зону обслуговування (Basic Service Set, BSS) Точки доступу 
багатостільникової мережі взаємодіють між собою через розподільну систему ( 
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Distribution System, DS), що є еквівалентом магістрального сегменту кабельних 
локальних мереж. Вся інфраструктура, що включає точки доступу і розподільну 
систему утворює розширену зону обслуговування (Extended Service Set). 

Стандартом передбачений також односотовий варіант бездротової 
мережі, який може бути реалізований і без точки доступу, при цьому частина її 
функцій виконуються безпосередньо робочими станціями. 

Роумінг 
Для забезпечення переходу мобільних робочих станцій із зони дії однієї 

точки доступу до іншої в багатостільникової системах передбачені спеціальні 
процедури сканування (активного і пасивного прослуховування ефіру) і 
приєднання (Association), однак строгих специфікацій з реалізації роумінгу 
стандарт IEEE 802.11 не передбачає. 

Забезпечення безпеки 
Для захисту WLAN стандартом IEEE 802.11 передбачено цілий комплекс 

заходів безпеки передачі даних під загальною назвою Wired Equivalent Privacy, 
WEP. Він включає засоби протидії несанкціонованому доступу до мережі 
(механізми і процедури аутентифікації), а також запобігання перехоплення 
інформації (шифрування). 

Стандарт IEEE 802.11a 
Є найбільш "широкосмуговим" з сімейства стандартів IEEE 802.11, 

передбачаючи швидкість передачі даних до 54 Мбіт / с (редакцією стандарту, 
затвердженою в 1999 р., визначено три обов'язкових швидкості - 6, 12 і 24 Мбіт / 
с і п'ять необов'язкових - 9, 18 , 36, 48 і 54 Мбіт / с). 

На відміну від базового стандарту, орієнтованого на область частот 2,4 ГГц, 
специфікаціями IEEE 802.11а передбачена робота в діапазоні 5 ГГц. В якості 
методу модуляції сигналу вибрано ортогональное частотне мультиплексування 
(OFDM). Найбільш істотна відмінність між цим методом і радіотехнологіями DSSS 
і FHSS полягає в тому, що OFDM припускає паралельну передачу корисного 
сигналу одночасно по декількох частотах діапазону, в той час як технології 
розширення спектру передають сигнали послідовно. В результаті підвищується 
пропускна здатність каналу і якість сигналу. 

До недоліків IEEE 802.11а відносяться більш висока споживана потужність 
радіопередавачів для частот 5 ГГц, а так само менший радіус дії (обладнання для 
2,4 ГГц може працювати на відстані до 300м, а для 5 ГГц - близько 100м). 

Стандарт IEEE 802.11b 
Завдяки високій швидкості передачі даних (до 11 Мбіт / с), практично 

еквівалентної пропускної здатності звичайних дротових локальних мереж 
Ethernet, а також орієнтації на "освоєний" діапазон 2,4 ГГц, цей стандарт 
завоював найбільшу популярність у виробників устаткування для бездротових 
мереж. 
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В остаточній редакції стандарт IEEE 802.11b, відомий також як Wi-Fi 
(Wireless Fidelity), був прийнятий в 1999р. В якості базової радіотехнології в 
ньому використовується метод DSSS з 8-розрядними послідовностями Уолша. 

Оскільки обладнання, що працює на максимальній швидкості 11 Мбіт / с 
має менший радіус дії, ніж на більш низьких швидкостях, то стандартом 802.11b 
передбачено автоматичне пониження швидкості при погіршенні якості сигналу. 

Як і у випадку базового стандарту IEEE 802.11, чіткі механізми роумінгу 
специфікаціями IEEE 802.11b не визначені. 

Специфікація IEEE 802.11g 
Специфікації IEEE 802.11g являють собою розвиток стандарту 802.11b і 

дозволяють підвищити швидкість передачі даних в бездротових локальних 
мережах до 22 Мбіт / с (і вище) завдяки використанню більш ефективної 
модуляції сигналу. Одним з достоїнств стандарту є зворотна сумісність з IEEE 
802.11b. 

Фізичний рівень протоколу 802.11 
Огляд протоколів сімейства 802.11b / g доцільно розпочато саме з 

протоколу 802.11, який, хоча вже й не зустрічається в чистому вигляді, в той же 
час є прабатьком всіх інших протоколів. У стандарті 802.11, як і у всіх інших 
стандартах даного сімейства, передбачено використання частотного діапазону 
від 2400 до 2483,5 МГц, тобто частотний діапазон шириною 83,5 МГц, який 
розбитий на кілька частотних подканалов. 

Технологія уширения спектру 
В основі всіх бездротових протоколів сімейства 802.11 лежить технологія 

уширения спектру (Spread Spectrum, SS). Дана технологія передбачає, що 
спочатку узкополосний (в сенсі ширини спектру) корисний інформаційний сигнал 
при передачі перетворюється таким чином, що його спектр виявляється значно 
ширше спектра початкового сигналу. Тобто спектр сигналу як би «розмазується» 
по частотному діапазону. Одночасно з розширенням спектру сигналу 
відбувається і перерозподіл спектральної енергетичної щільності сигналу - 
енергія сигналу також «розмазується» по спектру. В результаті максимальна 
потужність перетвореного сигналу виявляється значно нижче потужності 
вихідного сигналу. При цьому рівень корисного інформаційного сигналу може в 
буквальному сенсі порівнюватися з рівнем природного шуму. У результаті сигнал 
стає в якому то сенсі «невидимим» - він просто губиться на рівні природного 
шуму. 

Власне, саме в зміні спектральної енергетичної щільності сигналу і полягає 
ідея уширения спектру. Якщо підходити до проблеми передачі даних 
традиційним способом, тобто так, як це робиться в радіоефірі, де кожної 
радіостанції відводиться свій діапазон мовлення, то неминуче виникне 
проблема: в обмеженому радіодіапазоні, призначеному для спільного 
використання, неможливо «умістити» всіх бажаючих. Тому необхідно знайти 
такий спосіб передачі інформації, при якому користувачі могли б співіснувати в 
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одному частотному діапазоні і при цьому не заважати один одному. Саме це 
завдання і вирішує технологія уширения спектру. 

Існує кілька різних технологій уширения спектру в протоколах IEEE 802.11 
використовується технологія уширения спектру методом прямої послідовності 
(DSSS). 

Технологія 
При потенційному кодуванні інформаційні біти - логічні нулі й одиниці - 

передаються прямокутними імпульсами напруг. Прямокутний імпульс 
тривалості T має спектр, ширина якого обернено пропорційна тривалості 
імпульсу. Тому чим менше тривалість інформаційного біта, тим більший спектр 
займає такий сигнал. 

Для навмисного уширения спектру спочатку вузькосмугового сигналу в 
технології DSSS в кожен рухаючись інформаційний біт (логічний 0 або 1) у 
буквальному сенсі вбудовується послідовність так званих чіпів. Якщо 
інформаційні біти - логічні нулі або одиниці - при потенційному кодуванні 
інформації можна представити у вигляді послідовності прямокутних імпульсів, то 
кожен окремий чіп - це теж прямокутний імпульс, але його тривалість в кілька 
разів менше тривалості інформаційного біта. Послідовність чіпів являє собою 
послідовність прямокутних імпульсів, тобто нулів і одиниць, однак ці нулі і 
одиниці не є інформаційними. Оскільки тривалість одного чіпа в П разів менше 
тривалості інформаційного біта, то і ширина спектру перетвореного сигналу буде 
в ^ разів більше ширини спектра початкового сигналу. При цьому і амплітуда 
переданого сигналу зменшиться в П разів. 

Чіпові послідовності, що вбудовуються в інформаційні біти, називають 
шумоподібним кодами ^ ^ послідовності), що підкреслює ту обставину, що 
результуючий сигнал стає шумоподібним і його важко відрізнити від природного 
шуму. 

Як розширені спектр сигналу і зробити його не відрізнятись від природного 
шуму, зрозуміло. Для цього, в принципі, можна скористатися довільної 
(випадкової) чиповой послідовністю. Однак, виникає питання: а як такий сигнал 
приймати? Адже якщо він стає шумоподібним, то виділити з нього корисний 
інформаційний сигнал не так то просто, якщо взагалі можливо. Виявляється, 
можливо, але для цього потрібно відповідним чином підібрати чиповую 
послідовність. Використовувані для уширення спектру сигналу чіпові 
послідовності повинні задовольняти певним вимогам автокореляції. Під 
терміном автокореляції в математиці увазі ступінь подібності функції самій собі 
в різні моменти часу. Якщо підібрати таку чиповую послідовність, для якої 
функція автокореляції матиме різко виражений пік лише для одного моменту 
часу, то такий інформаційний сигнал можливо буде виділити на рівні шуму. Для 
цього в приймачі отриманий сигнал множиться на ту ж чиповую послідовність, 
тобто обчислюється автокореляційна функція сигналу. У результаті сигнал стає 
знову вузькосмуговим, тому його фільтрують у вузькій смузі частот і будь-яка 
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перешкода, яка потрапляє в смугу вихідного широкосмугового сигналу, після 
множення на чиповую послідовність, навпаки, стає широкосмугової і обрізається 
фільтрами, а у вузьку інформаційну смугу потрапляє лише частина перешкоди, 
по потужності значно менша, ніж перешкода, діюча на вході приймача (рис. 6.1). 

 
Рисунок 6.1 - Використання технології уширения спектру дозволяє 

передавати дані на рівні природного шуму 
Завдання на роботу 
1. Використовуючи пакет NetCracker, вивчити склад і функціональні 

характеристики типового обладнання бездротових локальних мереж.  
2. У відповідності з варіантом завдання побудувати бездротову мережу з 

використанням стандартів IEEE 802.11. 
3. Для отриманої моделі мережі задати необхідні типи потоків даних між 

робочими станціями та серверами і справити імітаційне моделювання роботи 
мережі. 

4. Проаналізувати середнє завантаження мережевого обладнання, а також 
кількість втрачаються пакетів. Зробити висновки. 

Таблиця 6.1 – Варіанти завдання 

№ Варіанту 
Технологія 
магістралі 

Кількість HTTP 
серверів 

Кількість FTP 
серверів 

Кількість 
бездротових 

станцій 

1 Ethernet 1 2 6 

2 Token Ring 2 3 7 

3 Ethernet 3 2 5 

4 Token Ring 4 1 4 

5 Ethernet 1 3 5 

6 Token Ring 2 4 4 

7 Ethernet 3 3 5 

8 Token Ring 4 2 6 
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9 Ethernet 1 4 3 

10 Token Ring 2 1 7 

11 Ethernet 3 4 5 

12 Token Ring 4 2 3 
13 Ethernet 1 1 7 

14 Token Ring 2 2 4 

15 Ethernet 3 3 2 

 
Контрольні питання 

1) Характеристика сімейства стандартів IEEE 802.11. 
2) З якою метою використовується технологія розширення спектру? 
3) Поняття технології DSSS. 
4) Двійкове пакетне згортальне кодування PBCC. 
5) Ортогональне частотне розділення каналів з мультиплексуванням. 
6) 6. Які види модуляції використовуються в стандартах IEEE 802.11?
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Лабораторна робота  7 

Технології бездротових мереж. Канальний рівень протоколів 
IEEE 802.11 

Мета: познайомиться з протоколами і технологіями передачі даних в 
бездротових мережах на канальному рівні, отримати навички вибору 
обладнання для побудови бездротової локальної обчислювальної мережі. 

Короткі теоретичні відомості 
Технологія колективного доступу в бездротових мережах сімейства 

IEEE 802.11 b / g 
На фізичному рівні колекції протоколів IEEE 802.11 визначаються механізми, 

які використовуються для перетворення даних, для забезпечення необхідної 
швидкості передачі залежно від середовища передачі даних. Таким чином, 
фізичний рівень визначає методи кодування / декодування і модуляції / 
демодуляції сигналу при його передачі і прийомі. 

У той же час такі питання, як регулювання спільного використання 
середовища передачі даних, визначаються на більш високому рівні - рівні 
доступу до середовища передачі даних. Цей рівень називають МАС-рівнем 
(Media Access Control). Саме на MAC-рівні встановлюються правила спільного 
використання середовища передачі даних одночасно кількома вузлами 
бездротової мережі. 

На МАС-рівні визначаються два основні типи архітектури бездротових 
мереж - Ad Ніс і Infrastructure Mode. 

Режим Ad Hoc 
У режимі Ad Hoc (рис. 7.1), який називають також Independent Basic Service 

Set (IBSS) або режимом Peer to Peer (точка-точка), станції безпосередньо 
взаємодіють один з одним. Для цього режиму потрібен мінімум обладнання: 
кожна станція повинна бути оснащена бездротовим адаптером. При такій 
конфігурації не потрібно створення мережевої інфраструктури. Основним 
недоліком режиму Ad Hoc є обмежений діапазон дії можливої мережі. 

 
Рисунок 7.1 - Режим функціонування Ad Hoc 
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Режим Infrastructure Mode 
У режимі Infrastructure Mode (рис. 7.2) станції взаємодіють один з одним не 

безпосередньо, а через точку доступу (Access Point), яка виконує в бездротової 
мережі роль своєрідного концентратора (аналогічно тому, як це відбувається в 
традиційних кабельних мережах). Розглядають два режими взаємодії з точками 
доступу - BSS (Basic Service Set) і ESS (Extended Service Set). У режимі BSS всі станції 
зв'язуються між собою тільки через точку доступу, яка може виконувати також 
роль моста до зовнішньої мережі. У розширеному режимі ESS існує 
інфраструктура декількох мереж BSS, причому самі точки доступу взаємодіють 
один з одним, що дозволяє передавати трафік від однієї BSS до іншої. Між собою 
точки доступу з'єднуються за допомогою або сегментів кабельної мережі, або 
радиомостов. 



Рисунок 7.2 - Режим функціонування Infrastructure Mode 

Крім двох різних режимів функціонування бездротових мереж на MAC-
рівні визначаються правила колективного доступу до середовища передачі 
даних. Необхідність існування таких регламентують правил цілком очевидна. 
Якщо кожен вузол бездротової мережі, не дотримуючись жодних правил, став 
би передавати дані в ефір, то в результаті інтерференції кількох таких сигналів 
вузли, яким призначалася надіслана інформація, не змогли б не тільки її 
отримати, але і зрозуміти, що дана інформація адресована ім. Саме тому, 
необхідно існування жорстких регламентують правил, які визначали б 
колективний доступ до середовища передачі даних. 

На MAC-рівні протоколу IEEE 802.11 визначаються два типи колективного 
доступу до середовища передачі даних: функція розподіленої координації 
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(Distributed Coordination Function, DCF) і функція централізованої координації 
(Point Coordination function, PCF). 

Завдання на роботу 
1. Використовуючи пакет NetCracker, вивчити склад і функціональні 

характеристики типового обладнання бездротових локальних мереж.  
2. У відповідності з варіантом завдання побудувати бездротову мережу з 

використанням стандартів IEEE 802.11. 
3. Для отриманої моделі мережі задати необхідні типи потоків даних між 

робочими станціями та серверами і справити імітаційне моделювання роботи 
мережі. 

4. Проаналізувати середнє завантаження мережевого обладнання, а також 
кількість втрачаються пакетів. Зробити висновки. 

Таблиця 7.1 – Варіанти завдання 

№ Варіанта Тип архітектури 
Кількість HTTP 

серверів 
Кількість FTP 

серверів 

Кількість 
бездротових 

станцій 

1 Ad Hoc 2 1 4 

2 Infrastructure Mode 3 2 5 

3 Ad Hoc 2 3 3 

4 Infrastructure Mode 1 4 4 

5 Ad Hoc 3 1 4 

6 Infrastructure Mode 4 2 4 

7 Ad Hoc 3 3 5 

8 Infrastructure Mode 2 4 4 

9 Ad Hoc 4 1 2 

10 Infrastructure Mode 1 2 5 

11 Ad Hoc 4 3 5 

12 Infrastructure Mode 2 4 3 

13 Ad Hoc 1 1 6 

14 Infrastructure Mode 2 2 4 

15 Ad Hoc 2 3 3 

Контрольні питання 
1) Характеристика основних режимів роботи бездротових мереж. 
2) Функції Mac-рівня в протоколах IEEE 802.11. 
3) Способи доступу до передавальної середовищі DCF і PCF. 
4) Яким чином забезпечується рівноправний доступ абонентів до 

передавальної середовищі в методі DCF? 
5) У чому полягає проблема помилкової блокування вузлів мережі? 
6) Як вирішується проблема прихованих вузлів? 
7) Які способи підвищення швидкості передачі даних використовуються в 

бездротових мережах? 
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Вивчення роботи та налаштувань най розповсюджених інтернет 
оглядачів  

Мета: вивчити роботу та основні можливості сучасних браузерів, їх 
налаштування та відмінності. 

Короткі теоретичні відомості 
Google Chrome 

Веб-переглядач, розроблений компанією Google на основі веб-
переглядача з відкритим кодом Chromium та іншого відкритого програмного 
забезпечення. Його програмна архітектура була створена з чистого аркуша 
(однак використовуючи інше програмне забезпечення з відкритим кодом, у тому 
числі компоненти WebKit та Mozilla) з метою задоволення поточних потреб 
користувачів. Нова архітектура насамперед визнає той факт, що на сьогодні 
більшість веб-сайтів є не просто веб-сторінками, але веб-програмами. 
Заявленими перевагами цієї архітектури є підвищена стабільність, швидкість, 
безпека, а також чистий, простий та ефективний інтерфейс користувача (рис. 8.1). 

За даними StatCounter веб-оглядач перебуває на першому місці за 
популярністю у світі (вперше випередивши веб-оглядач Internet Explorer у травні 
2012 року), а його ринкова частка у липні 2012 становить 33,81%. Що в порівнянні 
з липнем 2011, на 11,67% більше 

 

Рисунок 8.1 – Інтерфейс Google Chrome 

Браузер побудований на кодовій базі вільного проекту Chromium і 
відрізняється використанням логотипів Google, вбудованою 
підтримкою Flash і PDF, наявністю системи відправлення повідомлень в разі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Google
http://uk.wikipedia.org/wiki/Chromium
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/WebKit
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mozilla
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=StatCounter&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/2012
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/Chromium
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/Google
http://uk.wikipedia.org/wiki/Flash
http://uk.wikipedia.org/wiki/PDF
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краху, системою автоматичної установки оновлень і передачею при пошуку RLZ-
параметрів. 

На відміну від багатьох інших браузерів, в Chrome кожна вкладка є 
окремим процесом. У випадку, якщо процес обробки вмісту вкладки зависне, 
його можна буде закрити без ризику втратити всі дані в браузері. 

У Chrome для обробки сценаріїв JavaScript використовується JavaScript-
рушій V8. 

У браузер включений зневаджувач JavaScript, консоль JavaScript і 
менеджер завдань, в якому можна дізнатися, скільки пам'яті використовує 
кожна вкладка — і за потреби закрити найбільш ненажерливі. 

Як і інші браузери, Chrome містить кілька додаткових about:URI. Окрім тих, 
що стали вже звичними about:cache і about:plugins, є різні URI зі статистикою. 
Також є демонстрація можливості запуску зовнішніх програм усередині вкладки: 
по about:internets (жарт — див.: Internets) доступна заставка sspipes.scr з 
каталога Windows. 

Chrome періодично завантажує оновлення з двох чорних списків (один 
для фішинг сайтів і один для сайтів, що містять шкідливе ПЗ) і попереджає 
користувача, коли той намагається відвідати шкідливий сайт. 

Chrome, як правило, створює для кожної вкладки окремий процес, щоб не 
допустити ситуації коли вміст однієї вкладки має можливість впливати на вміст 
іншої (також, в разі, якщо процес обробки вмісту вкладки зависне, його можна 
буде завершити без ризику втрати даних інших вкладок). Процесу вкладки 
дається найменше число привілеїв, процес може здійснювати обчислення, але 
не може зчитувати або записувати. Образно висловлюючись, вкладка 
знаходиться в пісочниці. 

Як правило, плагіни (найпопулярніший Adobe Flash Player), не є частиною 
браузера і не можуть бути вбудовані в пісочницю. 30 березня 2010 Google 
оголосив, що незабаром Adobe Flash буде вбудований в браузер, що позбавляє 
користувача від необхідності завантажувати і встановлювати його. 
Оновлюватися Flash Player буде також автоматично. Починаючи з версії 
5.0.375.86 Adobe Flash Player був інтегрований.  

При завантаженні виконуваного файлу (наприклад, з розширенням EXE, 
DLL або BAT) спочатку необхідно підтвердити завантаження, натиснувши кнопку 
Зберегти, яка з'являється на панелі завантажень. Це дозволяє запобігти 
автоматичній завантаження шкідливого програмного забезпечення на 
комп'ютер. 

Браузер підтримує режим інкогніто. Сторінки, які проглядаються в 
анонімному вікні, не з'являться в історії браузера або історії пошуку, а також не 
залишать на комп'ютері інших слідів, таких як файли cookie, вони автоматично 
видаляються коли користувач закриє це вікно. Тим не менш, всі файли, які будуть 
завантажені, або закладки, які будуть створені, будуть збережені на вашому 
комп'ютері. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=RLZ&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript-%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript-%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=V8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://uk.wikipedia.org/wiki/URI
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
http://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Http_cookie&action=edit&redlink=1
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Як попереджає сам браузер, перехід в режим інкогніто не впливає на 
поведінку інших користувачів, серверів або програм і не дозволяє захиститися 
від: 

 Веб-сайтів, які збирають інформацію про вас або передають її іншим 
 Постачальників послуг Інтернету або їх співробітників, які 

відстежують, які сторінки ви відвідуєте 
 Шкідливого ПЗ, яке відстежує натискання клавіш клавіатури 
 Стеження таємними агентами 
 Людей, які стоять у вас за спиною. 
Увійдіть у Chrome, щоб мати свої налаштування завжди під рукою 

Отримуйте доступ до закладок і програм на будь-якому комп’ютері 
Щоб розпочати синхронізацію даних веб-перегляду з обліковим записом 

Google, просто натисніть меню Chrome  і виберіть Увійти в Chrome. Уся ваша 
інформація зберігається в обліковому записі Google, яким можна керувати 
зінформаційної панелі Google. Усі зміни, внесені в Chrome на одному пристрої, 
синхронізуються на всіх інших пристроях, на яких ви входите в Chrome. 

 
Ви самі вибираєте, що синхронізувати 

Легко керуйте інформацією, яку синхронізуєте зі своїм обліковим записом. 
Натисніть меню Chrome і виберіть Ви ввійшли як. Потім у розділі "Ви ввійшли" 
натисніть Розширені налаштування синхронізації, щоб змінити налаштування. 
Створіть свою персоналізовану копію Chrome 

Якщо вашим комп’ютером постійно користується ще хтось, додайте в 
Chrome нових користувачів, щоб кожен мав окремі налаштування веб-перегляду. 
Також скористайтеся профілями користувачів, якщо хочете розділити робочі й 
особисті налаштування веб-перегляду. Щоб створити нового користувача, просто 
натисніть меню Chrome, виберітьНалаштування та натисніть Додати нового 
користувача в розділі "Користувачі". 
Вхід  у Chrome  

Можна ввійти в Chrome, щоб отримати доступ до налаштувань веб-
переглядача, зокрема закладок і програм, синхронізованих з обліковим записом 
Google. Потрібно входити в Chrome на кожному комп’ютері, який має 
використовувати ті самі налаштування Chrome. Інші причини для входу в Chrome. 

Щоб увійти, виконайте вказані нижче дії. 
1. Відкрийте Google Chrome. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/Keylogger
https://www.google.com/settings/chrome/sync
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=165139
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2. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
3. Виберіть Увійти в Chrome 
4. Коли відкриється діалогове вікно, увійдіть в обліковий запис Google. Не маєте 

облікового запису? Дізнайтеся, як його створити 
Використовуєте двоетапну перевірку? 

5. Коли відкриється діалогове вікно "Підтвердити налаштування синхронізації", 
виберіть дані для синхронізації. 

o Синхронізувати все. Натисніть кнопку "Синхронізувати все". 
o Вибрати певні елементи для синхронізації. Натисніть "Розширені", а потім – 

пункт "Вибрати дані для синхронізації" в спадному меню. Виберіть елементи, які 
потрібно синхронізувати. 

 Програми з Веб-магазину Chrome 
 Автозаповнення  (окрім номерів кредитних карток) 
 Закладки 
 Розширення з Веб-магазину Chrome (окрім розширень із плагінами) 
 Історія 
 Паролі 
 Теми 
 Відкриті вкладки 
 Налаштування 
6. Додатково: розширені налаштування шифрування 
o За умовчанням паролі шифруються за допомогою даних вашого облікового 

запису Google. Також можнашифрувати всі синхронізовані дані за допомогою 
власної парольної фрази для синхронізації. 
Якщо змінити метод шифрування на одному комп’ютері, ви отримуватимете 
повідомлення про помилку синхронізації на інших комп’ютерах, на яких 
синхронізуються ваші дані. Щоб усунути цю помилку, введіть нову парольну 
фразу для синхронізації на інших комп’ютерах. 

7. Натисніть OK. 
Якщо ви раніше створили парольну фразу для синхронізації, щоб шифрувати 
дані, з’явиться запит ввести цю парольну фразу. Якщо ви забули парольну фразу, 
потрібно скинути синхронізацію за допомогою інформаційної панелі Google. 
Якщо веб-переглядачем користуються декілька осіб, додайте їх як користувачів 
Chrome, щоб вони могли встановлювати власні налаштування веб-переглядача, 
зокрема закладки, програми, розширення й теми. 

Пам’ятайте: не налаштовуйте Chrome за допомогою облікового запису Google 
на загальнодоступному чи ненадійному комп’ютері. Коли ви налаштовуєте 
Chrome за допомогою облікового запису Google, копія ваших даних зберігається 
на комп’ютері, який використовується, і доступна іншим користувачам цього 
комп’ютера. Щоб вилучити свої дані, видаліть користувача, під іменем якого ви 

ввійшли. 

http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=27441
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=1050586
https://chrome.google.com/webstore
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=142893
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95739
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=154007
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95589
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95606
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=148695
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=2591582
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=1181035
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=1181420
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=1181035
https://www.google.com/settings/chrome/sync
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=2364824
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=2364824
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=2364824
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=2364824
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Від’єднання облікового запису Google від Chrome 

Щоб від’єднати обліковий запис Google від Chrome і повністю вимкнути 
синхронізацію, виконайте вказані нижче дії на кожному комп’ютері, на якому ви 
входили в Chrome. Ваші дані, як-от закладки та розширення, не видалятимуться 
з комп’ютера чи облікового запису Google, але подальші зміни не 
відображатимуться на інших ваших комп’ютерах і не зберігатимуться в 
обліковому записі Google. 

1. Відкрийте Google Chrome. 

2. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
3. Виберіть Ви ввійшли як <ваша електронна адреса>. 
4. У розділі "Вхід" натисніть Від’єднати обліковий запис Google. 

Щоб повністю не від’єднувати обліковий запис і не припиняти синхронізацію, 
можна вибрати елементи, які потрібно синхронізувати, натиснувши Розширені 

налаштування синхронізації. 

5. У діалоговому вікні підтвердження натисніть Від’єднати обліковий запис. 

Користуєтесь обліковим записом Chrome, яким керує адміністратор? Якщо 
вашим веб-переглядачем Chrome керує адміністратор (перевірте це, ввівши 
"chrome://policy" в Chrome), ви не зможете від’єднати обліковий запис Google 
Apps від профілю Chrome. Натомість потрібно видалити профіль Chrome зі свого 

комп’ютера. Докладніше про облікові записи Chrome, якими керує адміністратор 

Видалення синхронізованих даних з облікового запису Google 

Ви можете будь-коли видалити синхронізовані дані з облікового запису за 
допомогою інформаційної панелі Google. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Ви ввійшли як <ваша електронна адреса>. 
3. У розділі "Вхід" натисніть Інформаційна панель Google. 
4. Натисніть Зупинити й очистити. 

Синхронізацію буде вимкнено, а всі синхронізовані дані, які зберігалися у 
вашому обліковому записі Google, буде видалено (але їх не буде видалено з 
комп’ютера). Тобто інформація з поточного комп’ютера, як-от закладки, 
програми та розширення, не відображатиметься, якщо ви ввійдете в Chrome і 
ввімкнете синхронізацію на іншому комп’ютері. 
Поширені запитання 
Як видалити історію веб-перегляду? 

Перейдіть у меню  > Інструменти > Очистити дані веб-перегляду чи 
скористайтеся комбінацією клавішCtrl+Shift+Delete (Mac: ⌘-Shift-Delete). 
Виберіть елементи, які потрібно видалити, і натисніть Очистити дані веб-
перегляду. 

http://www.google.com/support/chromeos/bin/answer.py?answer=1331549
https://www.google.com/settings/chrome/sync


 

 
72 

 Комп’ютерні  мережі      Лабораторна робота  8 

Де розташовано закладки (вибране)? 

Перейдіть у меню  > Закладки чи скористайтеся комбінацією 
клавіш Ctrl+Shift+B (Mac: ⌘-Shift-B), щоб закріпити панель закладок під 
адресним рядком. 
Як імпортувати закладки (вибране)? 

Перейдіть у меню  > Закладки > Імпорт закладок і налаштувань. 
Виберіть програму, яка містить ваші закладки, і натисніть "Вибране/закладки". 
Як зробити Chrome веб-переглядачем за умовчанням? 

Перейдіть у меню  > Налаштування. У розділі "Веб-переглядач за 
умовчанням" натисніть кнопку Зробити Google Chrome веб-переглядачем за 
умовчанням. 
Як налаштувати домашню сторінку? 

Якщо ви хочете, щоб після кожного запуску Chrome відкривалися певні 

сторінки, перейдіть у меню  > Налаштування > Після запуску > Відкривати 
певну сторінку чи набір сторінок і натисніть Установити сторінки. Введіть адресу 
веб-сторінки та натисніть OK. 

Якщо ви хочете бачити кнопку "Домашня сторінка", перейдіть у меню 

Chrome  > Налаштування > Вигляд і виберіть Показати кнопку "Домашня 
сторінка". Натисніть Змінити, щоб оновити домашню сторінку,. 
Як увімкнути чи вимкнути файли cookie? 

Перейдіть у меню  > Налаштування > Показати розширені 
налаштування. Щоб змінити налаштування файлів cookie, у розділі 
"Конфіденційність" натисніть Налаштування вмісту. 
Як змінити тему? 

Перейдіть у Галерею тем Веб-магазину Chrome. Натисніть тему, щоб 
переглянути її. Якщо тема вам сподобалася, натисніть Вибрати тему, щоб її 
застосувати. 
Як увімкнути спливаючі вікна? 

Коли Chrome блокує спливаюче вікно, в адресному рядку з’являється 

значок . Можна натиснути цей значок , щоб дозволити спливаючі вікна. Щоб 
змінити налаштування спливаючих вікон для певних веб-сайтів, перейдіть у 

меню Chrome  > Налаштування. Змініть налаштування спливаючих вікон, 
натиснувши кнопкуНалаштування вмісту в розділі "Конфіденційність". 
Як перейти в режим анонімного перегляду (приватний перегляд)? 

Перейдіть у меню  > Нове анонімне вікно чи скористайтеся 
комбінацією клавіш Ctrl+Shift+N (Mac: ⌘-Shift-N). У режимі анонімного 
перегляду історія веб-перегляду, історія завантажень і файли cookie не 
зберігаються, коли ви закриваєте Chrome. 

https://chrome.google.com/webstore?category=theme
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Як збільшити чи зменшити масштаб (сторінки та тексту)? 
Щоб змінити масштаб за умовчанням для всіх веб-сторінок (загальний 

масштаб), перейдіть у меню  > Налаштування > Показати розширені 
налаштування > Веб-вміст. Скористайтесь опцією Розмір шрифту, щоб 
налаштувати розмір тексту, й опцією Масштаб сторінки, щоб налаштувати розмір 
усіх елементів на веб-сторінках, зокрема зображень і відео. Якщо потрібно 
збільшити чи зменшити масштаб лише на сторінці, яку ви переглядаєте, 

перейдіть у меню Chrome  і скористайтеся кнопками або у розділі "Масштаб". 
Можна також скористатися комбінацією клавіш Ctrl і +, щоб збільшити масштаб, 
або Ctrl і -, щоб зменшити масштаб (Mac:⌘ і +, щоб збільшити масштаб, і ⌘ і -, 
щоб зменшити масштаб). 
Як оновити Google Chrome? 

Оновлення доступні, якщо в меню Chrome на панелі інструментів веб-
переглядача відображається маленька стрілка вгору. Натисніть її та 
виберіть Оновити Google Chrome. Наявність оновлень можна також перевірити 

вручну, натиснувши меню Chrome  і вибравши Про Google Chrome. 
Персонал ізуйте свій Chrome  

Увійдіть у Chrome, і ваші налаштування Інтернету завжди будуть під рукою 

Отримуйте доступ до своїх закладок і програм із будь-якого комп’ютера 
Щоб почати синхронізувати інформацію веб-перегляду з обліковим записом 

Google, просто натисніть меню Chrome  і виберіть Увійти в Chrome. Уся ваша 
інформація зберігається в обліковому записі Google, яким можна керувати 
з інформаційної панелі Google. Будь-які зміни, внесені вами в Chrome на одному 
пристрої, синхронізуватимуться на всіх інших пристроях, на яких ви ввійдете в 
Chrome. 
Ви вибираєте, що потрібно синхронізувати 
Легко керуйте інформацією, яку синхронізуєте зі своїм обліковим записом. 
Натисніть меню Chrome і виберіть Ви ввійшли як. Потім у розділі "Ви ввійшли" 
натисніть Розширені налаштування синхронізації, щоб змінити налаштування. 
Створіть свою персоналізовану копію Chrome 
Якщо вашим комп’ютером постійно користується хтось ще, додайте в Chrome 
нових користувачів, щоб кожен мав окремі налаштування веб-перегляду. Також 
можна скористатися профілями користувачів, якщо потрібно розділити свої 
робочі й особисті налаштування веб-перегляду. Щоб створити нового 
користувача, просто натисніть меню Chrome, виберіть Налаштування та 
натисніть Додати нового користувача в розділі "Користувачі". 

https://www.google.com/settings/chrome/sync
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 Налаштуйте свої параметри запуску 

Відкривайте певні сторінки чи свою домашню сторінку 
Ви можете відкривати вибрані сторінки щоразу, коли запускаєте Chrome. 

Натисніть меню Chrome  і виберітьНалаштування. У розділі "Після запуску" 
виберіть Відкривати певну сторінку чи набір сторінок, щоб указати свої 
налаштування. 
Продовжуйте з того місця, де ви зупинилися 
Якщо ви хочете переглядати сторінки, відкриті під час останнього сеансу Chrome, 
виберіть натомість Продовжити з місця зупинки. 

 Покажіть свою індивідуальність за допомогою тем 

Прикрасьте свій веб-переглядач яскравою темою. Знайдіть і додайте тему з Веб-
магазину Chrome. Тему можна будь-коли легко скинути чи змінити. Просто 

натисніть меню Chrome  і перейдіть у меню Налаштування > Вигляд > 
Установити тему за умовчанням. 

Розважайтеся краще та працюйте продуктивнше за допомогою програм і 

розширень 

Відмовтеся від складної процедури встановлення програмного забезпечення 
Веб-програми – це програми, призначені саме для веб-переглядача. Можна 
знайти великий вибір програм – від редакторів фотографій до ігор, як-от Angry 
Birds. Знайдіть усе, що вам потрібно, у Веб-магазині Chrome. 
Отримайте додаткову підтримку завдяки розширенням 
Розширення – це додаткові функції та можливості, які можна додати в Chrome. 
Наприклад, ви хочете знати про кожне вхідне повідомлення Gmail? Спробуйте 
розширення Перевірка Gmail. Більше розширень можна знайти у Веб-магазині 
Chrome 
Захист синхронізованих даних 

Якщо ви ввійдете в Chrome і ввімкнете синхронізацію, Chrome надійно 
зберігатиме вашу інформацію, шифруючи синхронізовані паролі за допомогою 
ваших облікових даних Google. Також можна шифрувати всі синхронізовані дані 
за допомогою парольної фрази для синхронізації. Парольна фраза для  
синхронізації зберігається на вашому комп’ютері та не надсилається в Google. 
Змінення налаштувань шифрування 

Інструкції для ОС Windows, Mac і Linux 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Ви ввійшли як <ваша електронна адреса> (перед цим ви маєте ввійти 

в Chrome). 

https://chrome.google.com/webstore/category/themes
https://chrome.google.com/webstore/category/themes
https://chrome.google.com/webstore
https://chrome.google.com/webstore/detail/mihcahmgecmbnbcchbopgniflfhgnkff
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
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3. У розділі "Вхід" натисніть Розширені налаштування синхронізації. 
4. Виберіть метод шифрування. 
o Шифрувати синхронізовані паролі за допомогою облікових даних Google. Це 

варіант за умовчанням. Паролі шифруються на серверах Google і захищаються 
вашими обліковими даними Google. 

o Шифрувати всі синхронізовані дані за допомогою власної парольної фрази для 
синхронізації. Скористайтеся цим варіантом, якщо потрібно шифрувати всі 
вибрані для синхронізації дані. Можна вказати власну парольну фразу, яка 
зберігатиметься лише на вашому комп’ютері. 

5. Натисніть OK. 
Інструкції для Chromebook 

1. Увійдіть у Chromebook, якщо ви ще цього не зробили. 
2. Натисніть панель стану в нижньому правому куті екрана, де розташоване 

зображення облікового запису. 
3. Виберіть Налаштування та знайдіть розділ "Користувачі". 
4. Натисніть Розширені налаштування синхронізації. 
5. Виберіть метод шифрування. 
o Шифрувати синхронізовані паролі за допомогою облікових даних Google. Це 

варіант за умовчанням. Паролі шифруються на серверах Google і захищаються 
вашими обліковими даними Google. 

o Шифрувати всі синхронізовані дані за допомогою власної парольної фрази для 
синхронізації. Скористайтеся цим варіантом, якщо потрібно шифрувати всі 
вибрані для синхронізації дані. Можна вказати власну парольну фразу, яка 
зберігатиметься лише на вашому комп’ютері. 

6. Натисніть OK. 
Коли потрібна парольна фраза для шифрування 
Якщо вибрати власну парольну фразу, її потрібно буде вводити під час входу в 
Chrome на кожному новому комп’ютері. Змінивши параметри шифрування на 
одному комп’ютері, обов’язково внесіть ці зміни на всіх інших комп’ютерах, щоб 
синхронізація не припинялась. Зверніть увагу: якщо ви шифруєте всі 
синхронізовані дані за допомогою власної парольної фрази, не можна 
повернутися до початкових налаштувань і шифрувати лише паролі – для цього 
потрібно скинути синхронізацію. 
Забули парольну фразу для шифрування? 
Якщо ви забули парольну фразу, потрібно скинути синхронізацію 
на інформаційній панелі Google. При цьому всі синхронізовані дані буде 
видалено із серверів Google, а всі синхронізовані комп’ютери та пристрої – 
від’єднано. Проте дані з комп’ютерів чи пристроїв видалено не буде. Тому у веб-
переглядачі залишаться ваші поточні налаштування, закладки та паролі. Потім 
можна знову ввімкнути синхронізацію, використовуючи нову парольну фразу. 
Синхронізація вкладок на різних пристроях 

https://www.google.com/settings/chrome/sync
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Постійно надсилаєте собі посилання електронною поштою, щоб 
відкривати їх на іншому комп’ютері? Якщо ввійти в Chrome, за допомогою 
розширення Chrome для Android чи iOS можна бачити вкладки, які ви відкривали 
на інших комп’ютерах або мобільних пристроях. 
Увімкнення синхронізації вкладок 

Увійдіть у Chrome, використовуючи дані того самого облікового запису 
Google на всіх пристроях, які потрібно синхронізувати. Потім перевірте 
налаштування синхронізації на кожному пристрої. 

 На пристроях з ОС Windows, Mac, Linux або Chrome 

1. Перейдіть у меню Chrome  > Налаштування. 
2. Натисніть Розширені налаштування синхронізації та переконайтеся, що вибрано 

опцію "Відкриті вкладки". Примітка: щоб вимкнути синхронізацію вкладок, 
зніміть прапорець біля опції "Відкриті вкладки". 

 У Chrome для Android 
1. Торкніться меню Chrome > Налаштування > ваша електронна адреса. 
2. Торкніться опції Синхронізувати та переконайтеся, що вибрано опцію "Відкриті 

вкладки". Примітка: щоб вимкнути синхронізацію вкладок, зніміть прапорець 
біля опції "Відкриті вкладки". 

 У Chrome для iOS 
1. Торкніться меню Chrome > Налаштування > ваша електронна 

адреса > Розширені. 
2. Пересуньте перемикач "Синхронізувати все" в положення Увімкнено. Якщо ви 

не хочете синхронізувати все, пересуньте перемикач у положення Вимкнено та 
виберіть дані, які потрібно синхронізувати, зокрема "Відкриті вкладки". 
Примітка: щоб вимкнути синхронізацію вкладок, пересуньте 
перемикач "Відкриті вкладки" в положення Вимкнено. 
Перегляд відкритих вкладок на інших пристроях 

Ви можете бачити вкладки, які ви відкривали на інших синхронізованих 
пристроях. 

1. Перейдіть у меню Chrome . 
2. Виберіть Останні вкладки. 
3. Натисніть вкладку, яку хочете відкрити, у списку вкладок інших пристроїв. 

Додаткова інформація 
 Дізнайтеся більше про вхід у Chrome. 
 Відвідайте Google Play, щоб завантажити Chrome для Android. 
 Відвідайте Apple App Store, щоб завантажити Chrome для iOS. 

Призначення Chrome веб-переглядачем за умовчанням 
Якщо ви задоволені роботою Google Chrome, зробіть його своїм веб-

переглядачем за умовчанням! Після цього посилання, які ви натискатимете, 
автоматично відкриватимуться в Google Chrome. Щоб зробити Google Chrome 
веб-переглядачем за умовчанням, виконайте вказані нижче дії. 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=165139
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome
http://itunes.apple.com/app/chrome/id535886823
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1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. У розділі "Веб-переглядач за умовчанням" натисніть Зробити Google Chrome 

веб-переглядачем за умовчанням. 

Користувачі Windows 8: щоб запустити Chrome як програму Windows 8 з екрана 
запуску, виконайте вказані вище дії та зробіть Chrome веб-переглядачем за 

умовчанням. Докладніше про програми Windows 8 

Зміна налаштувань веб-переглядача за умовчанням 
Якщо ви більше не хочете, щоб Google Chrome був веб-переглядачем за 

умовчанням, призначте інший веб-переглядач за умовчанням. Нижче 
пояснюється, як зробити Firefox або Internet Explorer веб-переглядачем за 
умовчанням. 
Керування декількома користувачами в Chrome 

Постійно користуєтеся комп’ютером спільно із сім’єю чи друзями? Проте 
хочете створювати закладки, теми та налаштування окремо від інших? У Chrome 
можна додавати нових користувачів, щоб кожен мав власну персоналізовану 
копію Chrome на одному й тому ж комп’ютері. 
Додавання нового користувача 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача та 
виберіть Налаштування. 

2. У розділі "Користувачі" натисніть Додати нового користувача. 
3. У діалоговому вікні підтвердження виберіть зображення та введіть ім’я нового 

користувача Chrome. Примітка. Коли ви додаєте нового користувача Chrome, на 
робочому столі за умовчанням створюється ярлик. Якщо ви не хочете, щоб на 
робочому столі з’явився ярлик, зніміть прапорець біля пункту "Додати ярлик на 
робочий стіл". 

Ярлики нових користувачів на робочому столі дозволяють кожному 
користувачеві Chrome на вашому комп’ютері швидко отримувати доступ до свого 
профілю. Різні профілі легко розрізняти на робочому столі за пов’язаними з ними 
іменами та зображеннями. 

4. Натисніть Створити. 
5. У верхньому куті відкриється нове вікно для користувача з вибраним 

зображенням. У цьому вікні можна ввійти в Chrome,  використовуючи дані 
облікового запису Google, щоб пов’язати обліковий запис із цим користувачем. 
Після входу всі закладки, програми, розширення, теми та налаштування веб-
переглядача для цього користувача синхронізуватимуться з його обліковим 
записом. Докладніше про вхід у Chrome. 

Можна також пропустити цей крок і не входити. Тоді налаштування для 
цього користувача збережуться лише на вашому комп’ютері. 

http://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/Hh974576.aspx
https://support.google.com/chrome/answer/185277
https://support.google.com/chrome/answer/165139
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Користувачі пристроїв Chrome: ви не можете створити декількох 
користувачів за допомогою вказаних вище дій. Натомість вам потрібно додати 
на пристрої облікові записи. 

Якщо додати в Chrome декількох користувачів, можна швидко та просто 
налаштовувати персоналізовані копії Chrome для людей, які користуються 
Chrome на одному комп’ютері. Це не означає, що ви захистите свої дані від інших 
людей, які користуються вашим комп’ютером. Щоб дійсно гарантувати 
недоступність ваших даних для інших, скористайтеся вбудованими обліковими 
записами користувача у своїй операційній системі. 

Редагування користувача 
Якщо у вашому Chrome зареєстровано декілька користувачів, можна 

змінити мітку та значок, пов’язаний із певним користувачем. Примітка: ці 
налаштування недоступні, якщо у веб-переглядачі зареєстрований лише один 
користувач. Редагувати можна лише поточного користувача. 

1. Натисніть значок у верхньому куті вікна та виберіть користувача, якого потрібно 
редагувати. 

2. Відкриється вікно для вибраного вами користувача. У цьому вікні натисніть меню 

Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
3. Виберіть Налаштування. 
4. У розділі "Користувачі" виберіть користувача, дані якого потрібно редагувати. 
5. Натисніть Редагувати. 
6. Відкриється діалогове вікно "Редагувати користувача", у якому можна вибрати 

нове ім’я та значок для цього користувача. Можна також вибрати опцію "Додати" 
чи "Вилучити" ярлик на робочому столі. 

7. Натисніть ОК, щоб зберегти зміни. 
Видалення користувача 

Користувачі Mac і Linux зі збереженими паролями 
1. Відкрийте вікно користувача, якого потрібно видалити. 

Перевірте значок у верхньому куті, щоб переконатися, що ви вибрали 
відповідного користувача. 

2. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
3. Виберіть Налаштування. 
4. У розділі "Користувачі" виберіть користувача, якого потрібно видалити. 
5. Натисніть Видалити. Можна також натиснути значок X праворуч від цього 

користувача. Примітка. Якщо зареєстрований лише один користувач, ви 
побачите кнопку Видалити цього користувача. 

6. У діалоговому вікні підтвердження натисніть Видалити. 
Якщо видалити користувача, усі пов’язані з ним дані буде стерто з комп’ютера. 
Цю дію неможливо скасувати. 

https://support.google.com/chromeos/bin/chrome/answer/1059242
https://support.google.com/chromeos/bin/chrome/answer/1059242
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Зміна користувача 
Натисніть значок у верхньому куті вікна чи натисніть Ctrl+Shift+M (Mac: ⌘-

Shift-M), щоб вибрати користувача. Значок не з’явиться, якщо з вашим веб-
переглядачем пов’язано лише одного користувача. 
Користувачі Mac: якщо потрібно змінити користувача, натисніть правою кнопкою 
миші значок Chrome на панелі Dock і виберіть іншого користувача. Щоб змінити 
користувача, також можна натиснути Користувачі на панелі меню. 
Автозаповнення форм  

Набридло постійно заповнювати веб-форми однією і тією ж інформацією? 
Функція автозаповнення дає змогу заповнювати форми за допомогою лише 
одного кліку. 
Використання автозаповнення 

 У Google Chrome зберігаються відомості про вашу адресу. Під час першого 
заповнення форми Google Chrome автоматично зберігає введену контактну 
інформацію, наприклад ім’я, адресу, номер телефону чи електронну адресу як 
запис автозаповнення. Можна зберігати декілька адрес як окремі записи. 

 Дані кредитної картки можна також надійно зберігати. Веб-переглядач може 
зберігати дані вашої кредитної картки лише з вашого чітко висловленого 
дозволу. Під час введення даних кредитної картки у форму вгорі сторінки Google 
Chrome з'явиться запитання, чи хочете ви зберегти ці дані. Натисніть Зберегти 
дані, якщо потрібно зберегти дані кредитної картки у вигляді запису 
автозаповнення. 

 Щоб заповнити форму, достатньо одного кліку. Коли ви почнете заповнювати 
форму, у меню відображатимуться записи автозаповнення, які відповідають 
введеному тексту. Виберіть запис для автозаповнення форми інформацією із 
запису. 
Google Chrome також зберігає текст, введений у певні поля форми. Наступного 
разу під час заповнення того самого поля в меню відобразиться текст, введений 
раніше. Просто виберіть у меню текст, який потрібно використати, щоб вставити 
його безпосередньо в поле. 

 Перегляньте форму, перш ніж заповнювати її. Щоб побачити, якими саме 
даними Google Chrome заповнить форму, перш ніж це відбудеться, наведіть 
курсор на запис автозаповнення. Поля, які можна заповнити автоматично, 
виділяються жовтим. 

Примітка. Важливо використовувати автозаповнення лише на перевірених веб-
сайтах, оскільки деякі веб-сторінки можуть внести ваші дані в приховані чи 
нерозбірливі поля. Деякі веб-сайти не дозволяють веб-переглядачам зберігати 
введений текст, тому Google Chrome не зможе заповнювати форми на цих сайтах. 

Керування записами автозаповнення 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
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2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування й знайдіть розділ "Паролі та 

форми". 
4. Натисніть Керувати налаштуваннями автозаповнення. 
5. У діалоговому вікні, що з’явилося, можна створити безліч профілів. 
o Щоб зберегти новий запис адреси, перейдіть у кінець розділу "Адреси" й 

натисніть Додати нову адресу. 
o Щоб зберегти новий запис кредитної картки, перейдіть у кінець розділу 

"Кредитні картки" й натиснітьДодати нову кредитну картку. 
o Щоб редагувати існуючий запис, двічі натисніть його в списку, щоб відкрити 

діалогове вікно редагування. 
o Щоб видалити існуючий запис, виберіть його в списку та натисніть значок x, який 

відобразиться в кінці рядка. 
o Для користувачів ОС Mac: адреси з вашої адресної книги є потенційними збігами 

автозаповнення за умовчанням. Якщо не потрібно, щоб ці адреси 
відображалися, зніміть прапорець біля пункту "Включати адреси з моєї адресної 
книги". 
Видалення даних форми 

Видалення всіх записів автозаповнення та збереженого тексту 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Інструменти. 
3. Натисніть Очистити дані веб-перегляду. 
4. У діалоговому вікні, що відобразиться, установіть прапорець "Очистити 

збережені дані автозаповнення форми". 
5. У спадному меню вгорі виберіть обсяг даних, які потрібно видалити. 

Виберіть весь період, щоб видалити все. 
6. Натисніть Очистити дані веб-перегляду. 

Видалення певних записів автозаповнення 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування й знайдіть розділ "Паролі та 

форми". 
4. Натисніть Керувати налаштуваннями автозаповнення. 
5. У діалоговому вікні, що з’явилося, виберіть запис, який потрібно видалити зі 

списку. 
6. Натисніть значок x, який відобразиться в кінці рядка. 

Видалення певного збереженого тексту 
Під час введення тексту в поле форми може відобразитися меню з текстом, який 
вводився в це поле раніше. Щоб видалити певний фрагмент збереженого тексту, 
виберіть його в меню за допомогою стрілок на клавіатурі, а потім натисніть 
комбінацію клавіш Shift+Delete. 
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Увімкнення чи вимкнення автозаповнення 

Автозаповнення зазвичай увімкнено за умовчанням. Щоб його вимкнути, 
виконайте вказані нижче дії. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування й знайдіть розділ "Паролі та 

форми". 
4. Зніміть прапорець біля пункту "Увімкнути "Автозаповнення", щоб заповнювати 

веб-форми за допомогою лише одного кліку" 

Користуєтеся пристроєм Chrome на роботі чи в навчальному закладі? Ваш 
адміністратор мережі може сам увімкнути чи вимкнути автозаповнення – тоді ви 

не зможете змінити це налаштування 

Налаштування домашньої сторінки 
Можна додати кнопку домашньої сторінки на панель інструментів веб-

переглядача, щоб будь-коли переходити на вибрану домашню сторінку, 
натиснувши цю кнопку. 

Якщо ви не можете заблокувати спливаючі вікна, зберегти домашню 
сторінку чи налаштувати пошукову систему за умовчанням, можливо, небажана 
програма змінила ваші налаштування. Перегляньте вказівки для вирішення 
проблем, які допоможуть знайти вихід, або скиньте налаштування веб-
переглядача. 

Щоб налаштувати домашню сторінку, виконайте вказані нижче дії. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
o Додавання кнопки домашньої сторінки на панель інструментів веб-

переглядача. Кнопку домашньої сторінки вимкнено за умовчанням. Щоб вона 
з’явилася на панелі інструментів веб-переглядача, виберіть опцію "Показати 
кнопку "Домашня сторінка" в розділі "Вигляд". 

o Налаштування домашньої сторінки. Коли вибрано опцію "Показати кнопку 
"Домашня сторінка", під нею з’являється веб-адреса. Якщо ви хочете, щоб під час 
натискання кнопки домашньої сторінки відкривалася інша веб-сторінка, 
натисніть Змінити та введіть посилання. Також домашньою сторінкою можна 
зробити сторінку нової вкладки. 
Пошук за допомогою Chrome 

Використовуйте адресний рядок для пошуку в Інтернеті, закладках та 
історії веб-перегляду. Просто введіть пошуковий термін у цей рядок і натисніть 
клавішу Enter, щоб переглянути результати зі своєї пошукової системи за 
умовчанням. 

https://support.google.com/chrome/answer/2765944
https://support.google.com/chrome/answer/2765944
https://support.google.com/chrome/answer/3296214
https://support.google.com/chrome/answer/3296214
https://support.google.com/chrome/answer/2918032
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95440
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95653
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95653
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Нижче перелічено інші способи пошуку за допомогою Google Chrome. Ці 
поради стосуються використання Google Chrome в ОС Windows, Mac, Linux і 
Chrome. 

 Пошук на певному сайті (пошук за допомогою клавіші Tab). В адресному рядку 
почніть вводити веб-адресу сайту, який потрібно знайти. Якщо Google Chrome 
розпізнає пошукову систему сайту, він автоматично запропонує пошук на цьому 
сайті. Якщо ви пам’ятаєте ключове слово пошукової системи, можете також 
ввести його в адресний рядок. Натисніть клавішу Tab, щоб вибрати пошукову 
систему, введіть пошуковий термін і натисніть клавішу Enter. 

 Пошук на сторінці. Скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти певні слова чи 
терміни на сторінці, яку ви переглядаєте. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+F (ОС 
Windows, Linux і Chrome) або ⌘-F (ОС Mac), щоб відкрити на сторінці панель 
пошуку. 

 Пошук в історії веб-перегляду, завантаженнях і закладках. Можна скористатися 
вікнами пошуку вгорі сторінки історії, сторінки завантажень і диспетчера 
закладок, щоб шукати відповідно в історії веб-перегляду, історії завантажень або 

закладках. Ці ресурси доступні в меню Chrome  на панелі інструментів веб-
переглядача. 

 Пошук правою кнопкою миші. Виділіть курсором текст або зображення на веб-
сторінці. Натисніть праву кнопку миші (або натисніть клавішу Control в ОС Mac) і 
виберіть пошук за виділеним текстом чи зображенням. 

 Опція "Вставити та знайти". Виділіть курсором текст на веб-сторінці та скопіюйте 
його. Коли будете готові здійснити пошук, натисніть правою кнопкою миші в 
адресному рядку (або натисніть клавішу Control в ОС Mac) і виберіть Вставити та 
знайти. 

 Пошук за допомогою виділення та перетягування (лише в ОС Windows) 
Виділіть курсором текст на веб-сторінці та перетягніть його в адресний рядок. 
Google Chrome автоматично показує результати пошуку для виділеного тексту, 
отримані вашою пошуковою системою за умовчанням. 
Налаштування пошукової системи за умовчанням 

Адресний рядок у Google Chrome, розміщений угорі вікна веб-переглядача 
(інколи його ще називають "універсальне вікно пошуку"), працює також як вікно 
пошуку. Можна вказати пошукову систему, яку адресний рядок 
використовуватиме для пошуку за умовчанням. 

Під час першого запуску Chrome після встановлення біля універсального 
вікна пошуку з’явиться спливаюча підказка. У ній наголошується, що за 
допомогою пошукової системи за умовчанням, Пошуку Google, можна 
здійснювати пошук безпосередньо з універсального вікна пошуку. Якщо ви 
хочете змінити пошукову систему за умовчанням, натисніть Змінити, щоб 
вибрати нову. 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95653
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95635
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95758
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95714
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95714
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Налаштування пошукової системи за умовчанням 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування 
3. У розділі "Пошук" виберіть у меню пошукову систему, яку хочете 

використовувати. Якщо потрібної пошукової системи немає в меню, 
натисніть Керувати пошуковими системами. 

4. У діалоговому вікні "Пошукові системи", що з’явилося, виберіть зі списку 
потрібну пошукову систему. 

5. Натисніть кнопку Установити за умовчанням, яка з’явиться в рядку. 
Якщо потрібної пошукової системи немає в списку, спочатку додайте її як нову 
пошукову систему. 
Якщо для вибраної пошукової системи кнопка "Установити за умовчанням" не 
з’явилася, спробуйте відредагувати її URL-адресу. 

Користуєтеся пристроєм Chrome на роботі чи в навчальному закладі? Ваш 
адміністратор мережі може сам вибрати пошукову систему за умовчанням – тоді 
ви не зможете вибрати іншу. Докладніше про користування пристроєм Chrome, 
яким керує адміністратор 

Поради щодо пошуку 
 Пошук з адресного рядка. Найшвидший спосіб здійснити пошук у Google Chrome 

– ввести пошуковий термін в адресний рядок, а потім натиснути Enter. 
 Пошук правою кнопкою миші. Виділіть курсором текст або зображення на веб-

сторінці. Натисніть праву кнопку миші (або натисніть клавішу Control в ОС Mac) і 
виберіть пошук за виділеним текстом чи зображенням. 

 Опція "Вставити та знайти". Виділіть курсором текст на веб-сторінці та скопіюйте 
його. Коли будете готові здійснити пошук, натисніть правою кнопкою миші в 
адресному рядку (або натисніть клавішу Control в ОС Mac) і виберіть Вставити та 
знайти. 
Пошук в адресному рядку (універсальному вікні пошуку) 

Адресний рядок (який іноді називають "універсальне вікно пошуку") не 
лише водночас є вікном пошуку, але й може надавати багато іншої корисної 
інформації.  

Пошук в Інтернеті 
 Просто введіть пошуковий термін в адресний рядок і натисніть клавішу Enter, 

щоб переглянути результати зі своєї пошукової системи за умовчанням. 
 Також адресний рядок можна використовувати для пошуку на певних сайтах.  

Шукайте та переглядайте веб-сторінки швидше, користуючись функцією 
миттєвого пошуку в адресному рядку. Коли ввімкнено функцію миттєвого 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95653&expand=sc1
https://www.google.com/support/chromeos/bin/answer.py?answer=1331549
https://www.google.com/support/chromeos/bin/answer.py?answer=1331549
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95653
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95655
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=177873
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=177873
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пошуку, під час введення тексту в адресний рядок результати пошуку та веб-
сторінки відображаються ще до того, як користувач натискає клавішу Enter. Якщо 
потрібні результати не відображаються, продовжуйте вводити текст, і результати 

динамічно оновлюватимуться. 

 Пошук у закладках, історії веб-перегляду та пов’язаних результатах 
Коли ви вводите текст в адресний рядок, автоматично відображаються 

збіги з ваших закладок та історії веб-перегляду.  
 Біля сайтів, для яких створено закладки, відображається значок . 
 Якщо ввімкнено службу передбачення запитів, біля результатів пошуку, зокрема 

пов’язаних результатів, відображається значок . 
 Коли ввімкнено службу передбачення запитів, біля збігів з історії веб-перегляду 

або пов’язаних сайтів відображається значок . 

 Створення закладок 

Щоб створити закладку, в адресному рядку праворуч натисніть значок . 

 Показ сповіщень для поточної сторінки 
 Коли Google Chrome виявляє, що сторінка, на якій ви перебуваєте, надійно 

зашифрована та безпечна, біля адресного рядка відображається значок . 
 Якщо Google Chrome не може перевірити безпеку сторінки, яку ви відвідуєте, 

біля адресного рядка відображається значок  
 Коли веб-переглядач блокує спливаюче вікно, в адресному рядку 

відображається значок . Натисніть цей значок, щоб переглянути заблоковані 
спливаючі вікна або змінити налаштування спливаючих вікон для цього сайту. 
Передбачення в адресному рядку 

Коли ви вводите запит в адресному рядку, Google Chrome може 
завершувати ваші пошукові запити й веб-адреси, які ви вводите. Наприклад, 
якщо ввести слово київ, адресний рядок може 
запропонувати http://www.kyivstar.uaяк передбачений сайт або [ київ місто ] як 
передбачений пошуковий запит. 

Щоб розрізняти веб-адреси та пошукові запити, біля веб-адрес 

відображається значок  . 
Якщо ваша пошукова система за умовчанням не використовує іншу службу 

пропозицій, відображаються ті самі пошукові запити, які б відображалися під час 
пошуку в Google. Докладніше про алгоритм автозавершення Google 
Вимкнення служби передбачень 

Службу передбачень зазвичай увімкнено за умовчанням. Щоб вимкнути її, 
виконайте вказані нижче дії. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування. 

https://support.google.com/chrome/answer/95656
https://support.google.com/chrome/answer/95656
https://support.google.com/chrome/answer/95617
https://support.google.com/chrome/answer/95472
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95440
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=106230
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4. У розділі "Конфіденційність" зніміть прапорець біля опції "Використовувати 
службу передбачень, щоб завершувати запити та URL-адреси, введені в 
адресний рядок". 

Пам’ятайте: крім передбачень, в адресному рядку також відображаються 
збіги з вашої історії веб-перегляду. Якщо ви не хочете переглядати збіги з історії 
веб-перегляду, очистьте історію веб-перегляду. 
Голосовий пошук і  голосові команди в Chrome  

У веб-переглядачі Google Chrome можна голосом шукати вміст, прокладати 
маршрути, надсилати повідомлення та виконувати інші прості завдання. Щоб 

диктувати команди чи пошукові запити, натисніть значок мікрофона  праворуч 
у вікні пошуку. Якщо ви поставите запитання, то можете отримати голосову 
відповідь. Перш ніж почати, переконайтеся, що у вас є вбудований або зовнішній 
мікрофон, який працює. 

You can search by voice without ever touching the keyboard using the Google 
Voice Search Hotword Chrome extension. Learn more about "Ok Google" voice search 
on Chrome 
Голосовий пошук 

Як шукати голосом 

1. Натисніть значок мікрофона  праворуч у вікні пошуку.  
2. Коли з’явиться сповіщення "Диктуйте", продиктуйте пошукові терміни. 

Коли ви натискаєте значок мікрофона, Google слухає ваш голос та ініціює пошук. 
Якщо функція голосового пошуку вас не розуміє, з’являється список можливих 
значень, у якому можна натиснути потрібний варіант. 
Приклади голосового пошуку 
За допомогою голосового пошуку можна знайти відповідь на запитання, яке вас 
цікавить, або знайти інформацію про людей із вашого списку Контактів Google, 
зокрема вік, день народження, номер телефону чи поштову адресу. 

 Погода. Яка погода завтра вранці? 
 Контакти. Який номер телефону Ольги? 
 Місця. Де найближча аптека? 
 Статус авіарейсу. Коли вилітає рейс "Аеросвіт" 230? 
 Час. Яка година в Києві? 
 Події. Коли захід сонця? 
 Переклад. Як сказати іспанською "огірок"? 
 Спорт. Коли грає "Динамо"? 
 Цікаві факти. Яка висота найвищої будівлі у світі? 
 Зображення. Показати зображення моста "Золоті ворота" 

Щоб покращити обробку вашого голосового вводу, Google може записати 
в тимчасову пам’ять декілька секунд навколишнього фонового шуму. Цей запис 
зберігається на пристрої тимчасово та не надсилається в Google. 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95537
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-voice-search-hotwo/bepbmhgboaologfdajaanbcjmnhjmhfn/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-voice-search-hotwo/bepbmhgboaologfdajaanbcjmnhjmhfn/related
https://support.google.com/websearch/answer/3542118
https://support.google.com/websearch/answer/3542118
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Виправлення помилок голосового пошуку 
Помилки голосового пошуку 

Прослуховування відповіді 

Голосові відповіді підтримуються німецькою, французькою та японською 
мовою. Голосові відповіді в бета-версії доступні російською, іспанською, 
італійською, корейською та португальською (Бразилія) мовою. Деякі відповіді 
підтримуються не всіма мовами. 

Якщо ви поставите запитання Google у Chrome, ви отримаєте голосову 
відповідь. Голосові відповіді зараз підтримуються лише англійською та деякими 
іншими вибраними мовами. 

Цю функцію голосового пошуку ввімкнено за умовчанням. Щоб вимкнути 
цю функцію, виконайте вказані нижче дії. 

1. Відкрийте сторінку налаштувань пошуку. 
2. Перейдіть у розділ "Голосові відповіді" та натисніть Показувати лише текст. 
3. Натисніть Зберегти. 

Вимоги 

 Оновлення до останньої версії Chrome. 

Якщо у вас уже встановлено Chrome, натисніть меню Chrome  і виберіть Про 
Google Chrome, щоб перевірити, чи доступна нова версія. Якщо у вас немає 
Chrome, можете завантажити Google Chrome. 

 Комп’ютер із мікрофоном, який працює. 
Комп’ютер із мікрофоном, який працює. Деякі портативні та настільні 
комп’ютери мають вбудовані мікрофони, а для інших потрібні зовнішні 
мікрофони. Ви можете перевірити роботу мікрофона в налаштуваннях звуку 
комп’ютера – у параметрах системи чи на панелі керування. 
 
Використання сторінки нової вкладки 

Можливо, ви помітили, що сторінка нової вкладки змінилася. У новій версії 
Chrome залишилися всі відомі вам і улюблені функції, але ми спростили пошук. 

https://support.google.com/chrome/answer/www.google.com/preferences
https://www.google.com./chrome
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 Пошук 

Почніть вводити пошуковий запит у вікні пошуку, і він з’явиться в 
універсальному вікні пошуку. Можна також ввести URL-адресу, щоб перейти на 
веб-сторінку. 

А чи знаєте ви, що можна також шукати просто з універсального вікна 
пошуку? 
У вашій пошуковій системі за умовчанням можна налаштувати сторінку нової 
вкладки. Якщо вашою пошуковою системою за умовчанням є Google, ви 
побачите логотип і вікно пошуку, як на сторінці www.google.com. Якщо ви не 
використовуєте Google як пошукову систему за умовчанням, сторінка нової 
вкладки може мати інший вигляд. 

 Часто відвідувані 
Ескізи часто відвідуваних веб-сайтів відображаються під вікном пошуку. 
Просто натисніть ескіз, щоб перейти на сайт. 
Щоб видалити часто відвідуваний сайт, наведіть курсор миші на його ескіз 

і натисніть значок X у правому верхньому куті ескізу. 

 Програми 
ОС Windows, Mac і Linux 
Щоб отримати доступ до значків програм, які ви встановили з Веб-

магазину Chrome, натисніть закладкуПрограми на панелі закладок. Перейшовши 
на сторінку "Програми Chrome", просто натисніть значок, щоб відкрити 
програму. 

Якщо ви встановили програми в Google Chrome на іншому комп’ютері, 
можна ввійти в Chrome і ввімкнути синхронізацію, щоб автоматично додати ці 
програми на сторінку "Програми Chrome" на комп’ютері, яким ви зараз 
користуєтесь. 

https://support.google.com/chrome/answer/95440
https://support.google.com/chrome/answer/95440
https://support.google.com/chrome/answer/95426
http://blog.chromium.org/2012/12/faster-simpler-search-in-chrome.html
http://www.google.com/
https://chrome.google.com/webstore
https://chrome.google.com/webstore
https://support.google.com/chrome/answer/165139


 

 
88 

 Комп’ютерні  мережі      Лабораторна робота  8 

Щоб змінити спосіб відкривання програми, натисніть її значок правою 
кнопкою миші та виберіть "Відкрити як звичайну вкладку", "Відкрити як 
закріплену вкладку", "Відкрити як вікно" або "Відкрити на весь екран". Щоб 
переглянути додаткові налаштування, натисніть значок програми правою 
кнопкою миші та виберіть "Параметри". 

Щоб видалити програму з Chrome, натисніть її значок правою кнопкою 
миші та виберіть Видалити з Chrome. 
Пристрої Chromebook 

Щоб отримати доступ до значків програм, які ви встановили з Веб-

магазину Chrome натисніть панель запуску . 

 Панель закладок 
За умовчанням ваші вибрані веб-сторінки відображаються вгорі сторінки 

нової вкладки. 

 Відкривання нещодавно закритої вкладки 
Якщо ви випадково закрили вкладку та хочете швидко її відкрити, 

скористайтеся комбінацією клавіш Crtl+Shift+T(ОС Mac: ⌘-Shift-T) або виконайте 
вказані нижче дії. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Останні вкладки. 
3. Виберіть потрібну вкладку в списку "Нещодавно закриті". 

Повторіть ці дії, щоб відкрити інші вкладки, які ви нещодавно закрили. 
Якщо ви ввійшли в Chrome, ви можете отримати доступ до всієї історії та 

відкритих вкладок з інших пристроїв, на яких ви входили в Chrome, 
натиснувши Останні вкладки > Більше. 
 
Встановлення Chrome для Android 

 

https://www.google.com/support/chrome_webstore/bin/chrome/answer/1053346
https://chrome.google.com/webstore
https://chrome.google.com/webstore
https://support.google.com/chromebook/answer/3113576
https://support.google.com/chrome/answer/185277
https://www.youtube.com/watch?v=Zdmqbp99ETI
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1. Вимоги до системи 
Розширення Chrome для Android доступне на телефонах і планшетних ПК на 
платформі Android 4.0+, Ice Cream Sandwich. 

2. Завантажте Chrome для Android із Google Play. 
На комп’ютері виконайте вказані нижче дії. 

 Натисніть Установити. 

 Виберіть пристрій, на який потрібно встановити веб-переглядач. 

 Щоб закінчити, натисніть Установити. 

 На мобільному пристрої виконайте вказані нижче дії. 

 Торкніться опції Установити. 

 Торкніться опції Прийняти та завантажити. 

3. Коли встановлення завершиться, ви побачите значок Chrome  на головному 
екрані чи на екрані "Усі програми". Торкніться значка, щоб відкрити веб-
переглядач. 
Налаштування конфіденційності в Chrome 

Деякі функції веб-переглядача використовують певну інформацію 
(зокрема про веб-сторінки, які ви відвідуєте), щоб зробити користування 
Інтернетом ефективнішим і безпечнішим. Дізнайтеся більше про ці функції та про 
те, як використовується ваша інформація для покращення веб-перегляду. 
Докладніше про те, як ми використовуємо вашу інформацію, читайте в 
нашій Політиці конфіденційності. 

Усі ці функції (крім "Автоматично надсилати статистику використання та 
звіти про аварійне завершення роботи" та "Надсилати запит "Не відстежувати" 
разом із трафіком веб-перегляду") увімкнено за умовчанням. У Chrome їх завжди 
можна вимкнути в налаштуваннях конфіденційності, натиснувши в меню 

Chrome  > Налаштування > Показати розширені 
налаштування > Конфіденційність. 
Використовувати веб-службу для виправлення помилок навігації 

 Про цю функцію. У випадках, коли веб-адреса заборонена чи не вдається 
встановити з’єднання, можна отримати пропозиції альтернативних веб-сторінок, 
схожих на ту, яку ви намагаєтеся відкрити. 

 Інформація, яка надсилається. Коли веб-адреса заборонена чи не вдається 
встановити з’єднання, веб-переглядач надсилає в Google URL-адресу сторінки, 
яку ви намагаєтеся відкрити, щоб надати вам ці пропозиції. 

 Докладніше про пропозиції в разі помилок навігації 
Використовувати службу передбачення для доповнення запитів і URL-адрес, 
введених в адресний рядок 

 Про цю функцію. У веб-переглядачі можна використовувати службу 
передбачення запитів, щоб бачити пов’язані пошукові запити, збіги з історії веб-
перегляду та популярні веб-сайти під час введення тексту в адресному рядку. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome
https://www.google.com/chrome/intl/uk/privacy.html
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95671
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 Інформація, яка надсилається. Якщо ваша пошукова система за умовчанням має 
службу передбачення запитів, веб-переглядач надсилає текст, який ви вводите в 
адресному рядку, вашій пошуковій системі за умовчанням, щоб отримати 
ймовірні пошукові запити та веб-адреси. Ця інформація згодом відображається 
в меню адресного рядка. Якщо вашою пошуковою системою за умовчанням є 
Google, введений вами текст реєструється відповідно до правил реєстрації 
передбачених запитів в універсальному вікні пошуку та Миттєвого пошуку 
Chrome. 

 Докладніше про службу передбачення запитів в адресному рядку та Миттєвий 
пошук Chrome. 
Передбачати дії мережі для покращення ефективності завантаження сторінок 

 Про цю функцію. Щоб завантажувати веб-сторінки, веб-переглядачі 
використовують IP-адреси. Заздалегідь шукаючи цю інформацію, веб-
переглядач прискорює завантаження посилань, які ви натискаєте. Веб-сайти 
також можуть використовувати технологію попереднього відтворення, щоб 
заздалегідь завантажувати посилання, які ви можете натиснути. 

 Інформація, яка надсилається. Коли ви відвідуєте веб-сторінку, веб-переглядач 
може знаходити IP-адреси всіх посилань на цій веб-сторінці й заздалегідь 
завантажувати посилання, які ви можете натиснути. 

 Докладніше про технологію попереднього відтворення 
Активувати захист від фішингу та зловмисного програмного забезпечення 

 Про цю функцію. Якщо веб-переглядач визначить, що веб-сайт, на який ви 
намагаєтеся зайти, може завдати шкоди, ви отримаєте миттєве сповіщення. 

 Інформація, яка надсилається. Коли ви відвідуєте веб-сторінку, функція 
Безпечного перегляду зіставляє веб-сайт, який ви відвідуєте, зі списком веб-
сайтів, які мають погану репутацію. Цей список зберігається на вашому 
комп’ютері. Якщо URL-адреса, яку ви відвідуєте, є в списку, веб-переглядач 
надсилає в Google часткову копію цієї URL-адреси, щоб визначити, чи ви 
відвідуєте ви небезпечний сайт. 

 Докладніше про виявлення фішингу та зловмисного програмного забезпечення 
Використовувати веб-службу для виправлення помилок правопису 

 Про цю функцію. Завдяки цій функції в Chrome використовується та сама 
технологія перевірки правопису, що й у Пошуку Google. Щоб увімкнути цю 
функцію, правою кнопкою миші натисніть текстове поле, у якому ви вводите 
текст, і виберіть Параметри перевірки правопису > Запитувати пропозиції в 
Google. 

 Інформація, яка надсилається. Якщо цю функцію ввімкнено, Chrome надсилає 
введений текст на сервери Google. 

 Докладніше про технологію перевірки правопису в Пошуку Google 
Автоматично надсилати статистику використання та звіти про аварійне 
завершення роботи 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=180655
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=180655
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=180655
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95656
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=177873
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=177873
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=1385029
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=99020
https://support.google.com/websearch/bin/answer.py?answer=1723
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 Про цю функцію. Допоможіть нам вибрати найважливіші функції та напрямки 
для покращення. Дозвольте системі надсилати в Google інформацію про файли, 
програми та служби, які працювали на момент аварійного завершення роботи. 

 Інформація, яка надсилається. Статистика використання містить таку сукупну 
інформацію, як налаштування, дані про натискання кнопок і використання 
пам’яті. Вона не містить URL-адреси веб-сторінок або особисту інформацію. Звіти 
про аварійне завершення роботи містять інформацію про систему на момент 
збою та можуть містити URL-адреси веб-сторінок або особисту інформацію – 
залежно від подій під час аварійного завершення роботи. 

 Докладніше про статистику використання та звіти про аварійне завершення 
роботи 
Надсилати запит "Не відстежувати" разом із трафіком веб-перегляду 

 Про цю функцію. Можна надіслати запит "Не відстежувати" разом із трафіком 
веб-перегляду. Результат залежить від того, чи веб-сайт реагує на запит і як він 
розуміє цей запит. Наприклад, у відповідь на такий запит деякі сайти можуть 
показувати вам рекламу, не пов’язану з іншими веб-сайтами, які ви відвідали. 
Багато веб-сайтів усе одно збиратимуть і використовуватимуть ваші дані веб-
перегляду, наприклад, щоб покращити систему безпеки, пропонувати вміст, 
служби, рекламу та рекомендації, а також генерувати статистику для звітів. 

 Докладніше про запит "Не відстежувати" 
Налаштування вмісту 

 Про цю функцію. Веб-переглядач може зберігати файли cookie та дозволяти веб-
сайтам використовувати певні можливості, як-от плагіни чи JavaScript, щоб 
налаштовувати ваш перегляд. 

 Вміст, який дозволяється. За умовчанням веб-переглядач дозволяє файли 
cookie, зображення, JavaScript і плагіни. Спливаючі вікна блокуються за 
умовчанням. Відомості про місцезнаходження та сповіщення на робочому столі 
дозволяються лише з вашої чіткої згоди. 
 

Повідомлення Значення 

Веб-сайт 
містить 
зловмисне 
програмне 
забезпечення! 

Це повідомлення з’являється, коли Google Chrome 
визначає, що сайт, який ви намагаєтеся відвідати, може 
містити зловмисне програмне забезпечення. 

Небезпека: 
зловмисне 
програмне 
забезпечення! 

Це повідомлення з’являється, коли Google Chrome 
визначає, що веб-сторінка, яку ви намагаєтеся відвідати, 
може містити зловмисне програмне забезпечення. 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=96817
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=96817
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=2790761
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Відомий 
фішинговий 
веб-сайт! 

Це повідомлення з’являється, коли Google Chrome 
визначає, що сайт, який ви намагаєтеся відвідати, 
підозрюється у фішингу. 

Виявлення фішингу та зловмисного програмного забезпечення 
Google Chrome попереджає про сайти, які підозрюються у фішингу або 

розповсюдженні зловмисного програмного забезпечення, за допомогою 
технології безпечного перегляду Google. 
Що таке фішинг і зловмисне програмне забезпечення? 

Фішинг-атака відбувається під час імітації одного сайту іншим, коли від вас 
намагаються оманливим шляхом отримати особисту чи іншу делікатну 
інформацію, переважно через фальшивий веб-сайт. Зловмисне програмне 
забезпечення – це програми, які встановлюються на вашому комп’ютері (часто 
без вашого відома) з метою зашкодити комп’ютеру чи навіть оманливим шляхом 
отримати з нього інформацію. 

Докладніше про безпечне користування Інтернетом читайте в Порадах 
щодо безпеки в Інтернеті. Дізнайтеся також про про інші налаштування 
безпеки та додаткові технології, як-от ізольоване програмне середовище й 
автоматичні оновлення, які застосовуються в Google Chrome для вашої безпеки в 
Інтернеті. 
Як працює Безпечний перегляд? 

Функція безпечного перегляду захищає вас від фішингу та зловмисного 
програмного забезпечення двома способами. По-перше, Google завантажує у 
ваш веб-переглядач список даних про сайти, які можуть містити зловмисне 
програмне забезпечення або використовуватися для фішингу. Якщо URL-адреса 
сайту, який ви переглядаєте, міститься в списку, веб-переглядач надсилає на 
сервери Google запит на додаткову інформацію. Якщо після цього комп’ютер 
визначає, що ви відвідуєте небезпечний сайт, з’являться застереження.  

По-друге, функція безпечного перегляду захищає вас від націлених 
фішингових атак (які іноді називають "гарпуновий фішинг"), коли Google ще не 
знає про небезпечний сайт і тому не вносить його в список фішингових. Chrome 
аналізує вміст сайту та показує застереження, якщо сайт підозрілий. 
Вимкнення функції виявлення фішингу та зловмисного програмного 
забезпечення 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування та знайдіть розділ 

"Конфіденційність". 
4. Зніміть прапорець біля опції "Увімкнути захист від фішингу та шкідливих 

програм". 

http://www.google.com/familysafety/
http://www.google.com/familysafety/
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95572
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95572
http://www.google.com/chrome/intl/uk/more/security.html
http://www.google.com/chrome/intl/uk/more/security.html
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Політика конфіденційності  Chrome  
Функції Google Chrome 

Chrome надає можливість вибирати, як керувати особистою інформацією в 
Chrome. У Примітці про конфіденційність Chrome описано, як Google Chrome 
забезпечує конфіденційність. Коли запускаються нові функції, ми оновлюємо 
Примітку про конфіденційність. 
Доступ до служб Google за допомогою Chrome 

Деякі функції Chrome, які вмикаються після входу в Chrome або пристрої 
Chrome, як-от синхронізація та Google Cloud Print, отримують доступ до веб-
служб Google за допомогою вашого облікового запису Google. У Політиці 
конфіденційності Google описано, як обробляється особиста інформація, яку ви 
надаєте Google, коли користуєтеся цими функціями. 
Керування паролями веб-сайтів 

Google Chrome може зберігати імена користувачів і паролі для різних веб-
сайтів. Таким чином веб-переглядач може автоматично заповнювати поля входу 
під час наступного відвідування цих веб-сайтів. 

Ці паролі зберігаються в одній системі зі збереженими паролями інших 
веб-переглядачів. Для зберігання реєстраційної інформації в ОС Мас Google 
Chrome використовує програму Keychain Access. 

Усі паролі, включно зі збереженими паролями інших веб-переглядачів, 
можнасинхронізувати зі своїм обліковим записом Google, щоб мати доступ до 
них на інших комп’ютерах, якими ви користуєтеся. 
Зберігання паролів 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування. 
4. Змініть налаштування паролів у розділі "Паролі та форми", як описано нижче. 
o Виберіть "Пропонувати зберігати паролі, введені в Інтернеті", якщо хочете, щоб 

Google Chrome пропонував зберігати пароль щоразу, коли ви входите на новому 
веб-сайті. 

Користуєтеся Chromebook на роботі чи в навчальному закладі? Ваш 
адміністратор мережі може вибрати, чи ви маєте право зберігати паролі – тоді 
ви не зможете змінити це налаштування. Докладніше про користування 

Chromebook, яким керує адміністратор 

Видалення збережених паролів 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування. 

https://www.google.com/chrome/privacy
https://www.google.com/chrome/intl/uk/privacy.html
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=uk&answer=185277
https://support.google.com/chromeos/bin/answer.py?answer=1059242
https://support.google.com/chromeos/bin/answer.py?answer=1059242
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=165139
http://www.google.com/support/chromeos/bin/answer.py?answer=1331549
http://www.google.com/support/chromeos/bin/answer.py?answer=1331549
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4. У розділі "Паролі та форми" натисніть Керувати збереженими паролями, щоб 
переглянути список усіх збережених імен користувачів і паролів. 

o Користувачі пристроїв з ОС Windows, Linux і Chrome: коли відкриється діалогове 
вікно "Паролі", наведіть курсор миші на сайт, пароль якого потрібно видалити, і 
натисніть значок X праворуч. 

o Користувачі ОС Mac: паролі можна видалити в діалоговому вікні програми 
Keychain Access. 
Можна також скористатися діалоговим вікном "Очистити дані веб-перегляду", 
щоб видалити всі записи паролів, збережені протягом певного періоду часу. 
Зміна налаштувань паролів для певних сайтів 
Якщо ви дозволите Google Chrome зберігати паролі для веб-сайтів, то бачитимете 
запит щоразу, коли входитимете на новому веб-сайті. Якщо в рядку запиту 
натиснути Ніколи для цього сайту, пароль для цього сайту не зберігатиметься, а 
сайт буде додано в список сайтів, паролі до яких ніколи не зберігаються.  
Цей список можна редагувати. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування. 
4. Натисніть Керувати збереженими паролями. 
5. Коли відкриється діалогове вікно "Паролі", прокрутіть униз до розділу "Ніколи не 

зберігати". 
6. Щоб видалити сайт зі списку, виберіть його та натисніть значок X у кінці рядка. 

Відвідайте веб-сайт ще раз. Тепер ви маєте знову бачити запит щодо зберігання 
пароля, якщо ви дозволили Google Chrome показувати цей запит. 
Видалення кеш-пам’яті й інших даних веб-переглядача 

Ви можете керувати своїми даними веб-перегляду. До таких даних 
належать історія веб-перегляду та завантажень, а також збережені дані форм. 
Скористайтеся діалоговим вікном "Очистити дані веб-перегляду", щоб частково 
чи повністю видалити дані, зібрані за певний проміжок часу. 
Видалення всіх даних 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Інструменти. 
3. Виберіть Очистити дані веб-перегляду. 
4. Коли відкриється діалогове вікно, поставте прапорці біля типів інформації, які 

потрібно видалити. 
5. У меню вгорі виберіть обсяг даних, які потрібно видалити. Виберіть весь період, 

щоб видалити все. 
6. Натисніть Очистити дані веб-перегляду. 

Керування файлами cookie та даними із сайтів 
Ви можете керувати дозволами для файлів cookie в Google Chrome. Усі 

файли cookie дозволено за умовчанням, але це налаштування можна змінити. 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95582
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Якщо на поточній сторінці дозволено чи заблоковано файли cookie, у кінці 
адресного рядка з’являється відповідний значок. 

Що таке файли cookie? Файли cookie – це файли, створені веб-сайтами, які 
ви відвідали. У них зберігається така інформація веб-перегляду, як налаштування 
для сайтів чи дані профілю. Існує два типи файлів cookie. Основні файли 
cookie створюються доменом сайту, указаним в адресному рядку. Сторонні 
файли cookie надходять з інших доменних джерел, які містять вбудовані на цій 
сторінці елементи, як-от оголошення чи зображення. 
Налаштування дозволів для файлів cookie та даних із сайтів 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування. 
4. У розділі "Конфіденційність" натисніть кнопку Налаштування вмісту. 
5. У розділі "Файли cookie" можна змінювати вказані нижче налаштування файлів 

cookie. 
Видалення файлів cookie 

Натисніть Усі файли cookie та дані із сайтів, щоб відкрити діалогове вікно 
"Файли cookie й інші дані". 

o Щоб видалити всі файли cookie, натисніть Видалити все внизу діалогового вікна. 
o Щоб видалити певний файл cookie, наведіть курсор на сайт, який його створив, і 

натисніть значок X у правому куті. 
Також у діалоговому вікні "Очистити дані веб-перегляду" можна видалити 

всі файли cookie, створені за певний період. 

Якщо ви хочете, щоб Google Chrome автоматично видаляв файли cookie, 
коли закриваються всі вікна веб-переглядача, у діалоговому вікні "Налаштування 
вмісту" виберіть "Зберігати локальні дані лише до виходу з веб-переглядача". 
Також можна вказати винятки, щоб щоразу, коли закривається веб-переглядач, 
видалялися лише файли cookie з певних сайтів. 

Блокування файлів cookie за умовчанням 
o Блокування всіх файлів cookie. Виберіть "Блокувати зберігання будь-яких даних 

сайтами". Пам’ятайте: якщо вибрати цю опцію, більшість сайтів, на яких потрібно 
входити, не працюватимуть. Якщо файл cookie заблоковано, в адресному рядку 

з’явиться значок . 
o Блокування лише сторонніх файлів cookie. Виберіть "Блокувати сторонні файли 

cookie та дані із сайтів". Якщо вибрати цю опцію, сторонні файли cookie із сайту 
не приймаються, навіть якщо додати сайт у список винятків і дозволити його 
файли cookie. 
Дозвіл для файлів cookie за умовчанням 

Виберіть "Дозволити зберігання локальних даних", щоб дозволити веб-
сайтам зберігати основні та сторонні файли cookie. Щоб приймати лише основні 
файли cookie, виберіть "Блокувати всі без винятку сторонні файли cookie". 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95582
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95582
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Зберігання файлів cookie та даних із сайтів за умовчанням до виходу з веб-
переглядача 

Chrome дозволить сайтам зберігати локальні дані, зокрема основні та 
сторонні файли cookie, і видалятиме їх під час виходу з Chrome. 

Певні файли cookie й інші дані, пов’язані з розміщеними програмами, не 

можна очистити за допомогою налаштувань вмісту.  

Винятки для файлів cookie з певних веб-сайтів або доменів 
Щоб керувати обробкою файлів cookie з певних сайтів або доменів, 

натисніть Керувати винятками. Коли відкриється діалогове вікно "Винятки для 
файлів cookie та даних із сайтів", виконайте вказані нижче дії, щоб додати 
правило. 

5. Натисніть поле "Додати новий шаблон винятку" та введіть доменне ім’я, для 
якого потрібно створити виняток. 

 Щоб створити винятки для всього домену, введіть зірочку [*.] перед доменним 
ім’ям. (Наприклад, [*.]google.com. Це відповідатиме drive.google.com і 
calendar.google.com). 

 Також можна вказати IP-адресу, IPv6-адресу або URL-адресу без префікса http. 
6. У меню виберіть, чи може сайт зберігати файли cookie. Якщо вибрати Очищати 

під час виходу, файли cookie видалятимуться щоразу, коли закривається веб-
переглядач. 
Налаштування зображень, JavaScript та інших параметрів веб-вмісту 

Використовуйте діалогове вікно "Налаштування вмісту", щоб керувати 
вказаними нижче налаштуваннями для всіх сайтів. 

Щоб змінити ці налаштування для конкретного сайту, перейдіть на цей сайт 

і натисніть значок сторінки або значок замка  в універсальному вікні пошуку 
(адресному рядку). Відкриється діалогове вікно, де можна вказати, як Chrome 
оброблятиме ці налаштування для сайту, який ви відвідуєте. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування. 
4. У розділі "Конфіденційність" натисніть кнопку Налаштування вмісту. 
o Файли cookie – це файли, створені веб-сайтами, які ви відвідали. У них 

зберігається така інформація веб-перегляду, як налаштування для сайтів чи дані 
профілю. Їх дозволено за умовчанням. Важливо знати свої налаштування файлів 
cookie, оскільки вони дозволяють сайтам відстежувати ваше переміщення під час 
перегляду цих сайтів. Докладніше про керування файлами cookie 

o Зображення дозволено за умовчанням. Щоб заборонити показ зображень, 
виберіть "Не показувати жодних зображень". 

https://support.google.com/chrome/answer/3123708
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95647
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o JavaScript зазвичай використовується веб-розробниками, щоб зробити сайти 
більш інтерактивними. Якщо вимкнути JavaScript, деякі сайти можуть не 
працювати належним чином. 

o Обробники дозволяють веб-переглядачу Chrome вибирати веб-службу за 
умовчанням, яка відкриватиме певне посилання. Докладніше про те, як 
дозволити сайтам відкривати певні типи посилань 

o Плагіни активують на певні типи веб-вмісту веб-сайтів (як-от файли Flash або 
Windows Media), які веб-переглядачі не можуть обробляти самостійно. Їх 
дозволено за умовчанням. Докладніше про керування плагінами 

o Спливаючі вікна заблоковано за умовчанням, щоб вони не з’являлись 
автоматично та не засмічували екран. Докладніше про керування спливаючими 
вікнами 

o Місцезнаходження: за умовчанням Google Chrome сповіщає, коли сайт хоче 
скористатись інформацією про ваше місцезнаходження. Докладніше про 
надсилання даних про місцезнаходження 

o Сповіщення: деякі веб-сайти, як-от Календар Google, можуть відображати 
сповіщення на робочому столі комп’ютера. За умовчанням Google Chrome 
повідомляє, коли сайт просить дозвіл автоматично відображати 
сповіщення. Докладніше про сповіщення 

o Повноекранний режим: деякі веб-сайти можуть просити дозвіл відкриватися на 
весь екран. Можна вибрати, як Chrome оброблятиме такий тип запитів. 

o Курсор миші: деякі сайти або веб-програми, як-от ігри, можуть просити дозвіл 
вимкнути курсор миші. Можна вибрати, як Chrome обороблятиме такий тип 
запитів. 

o Медіа:сайти з медійними функціями, як-от проведення відеоконференцій, 
можуть просити доступ до камери та мікрофона. Докладніше про доступ до 
камери та мікрофона. 

o Доступ для плагіна без ізольованого програмного середовища: ізольоване 
програмне середовище в Chrome захищає вас, обмежуючи деяким веб-сайтам 
доступ до вашого комп’ютера. Проте деякі сайти можуть просити прямий доступ 
до вашого комп’ютера. Докладніше про доступ плагінів без ізольованого 
програмного середовища 

o Захищений вміст (лише ОС Chrome): дозвольте сайтам використовувати 
ідентифікатори пристроїв, щоб унікально ідентифікувати ваш комп’ютер, перш 
ніж надати доступ до захищеного вмісту, як-от придбаних фільмів або музики. 
Якщо змінити це налаштування, можливо, потрібно перезавантажити 
комп’ютер. 
Відомості про місцезнаходження 
Чому сайти запитують дані про місцезнаходження? 

Можна дозволити деяким сайтам, які ви відвідуєте, використовувати 
відомості про ваше місцезнаходження, щоб показувати кориснішу інформацію. 
Наприклад, якщо надати відомості про місцезнаходження сайту, що 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=1382847
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=1382847
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=142064
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95472
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=95472
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=142065
https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=142065
https://support.google.com/chrome/answer/3220216
https://support.google.com/chrome/answer/2693767
https://support.google.com/chrome/answer/2693767
https://support.google.com/chrome/answer/2898352
https://support.google.com/chrome/answer/2898352


 

 
98 

 Комп’ютерні  мережі      Лабораторна робота  8 

спеціалізується на оглядах ресторанів, сайт зможе показувати огляди 
найближчих до вас ресторанів. Ви самі вирішуєте, чи надавати сайтам відомості 
про своє місцезнаходження. 

Google Chrome ніколи не надає відомості про місцезнаходження без 
дозволу. За умовчанням, коли ви перебуваєте на сайті, який хоче 
використовувати відомості про ваше місцезнаходження, Google Chrome 
сповіщає про це, відображаючи запит угорі сторінки. Відомості про ваше 
місцезнаходження надсилаються на сайт, лише якщо натиснути Дозволити в 
запиті. 

Якщо ви погоджуєтеся надавати сайту дані про своє місцезнаходження, в 

адресному рядку з’являється значок , який нагадуватиме, що ви надали сайту 
або його вбудованому елементу (як-от карті) доступ до ваших даних. Щоб 
переглянути деталі чи заборонити сайту використовувати дані про ваше 
місцезнаходження, просто натисніть цей значок. 
Увімкнення та вимкнення відомостей про місцезнаходження 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 
2. Виберіть Налаштування. 
3. Натисніть Показати розширені налаштування. 
4. У розділі "Конфіденційність" натисніть Налаштування вмісту. 
5. Коли відкриється діалогове вікно, прокрутіть його вниз до розділу 

"Місцезнаходження". Виберіть тип дозволу за умовчанням для майбутніх запитів 
про місцезнаходження. 

o Дозволити всім сайтам відстежувати моє фізичне місцезнаходження: виберіть 
цей варіант, щоб дозволити всім сайтам автоматично отримувати відомості про 
ваше місцезнаходження. 

o Запитувати, якщо сайт намагається відстежувати моє фізичне 
місцезнаходження: виберіть цей варіант, щоб Google Chrome сповіщав вас 
щоразу, коли сайт запитує відомості про ваше місцезнаходження. 

o Заборонити всім сайтам відстежувати моє фізичне місцезнаходження: 
виберіть цей варіант, щоб автоматично відхиляти запити сайтів щодо відомостей 
про ваше місцезнаходження. 

Щоб скасувати раніше надані дозволи для певних сайтів, 
натисніть Керувати винятками. 

Користуєтеся пристроєм Chrome на роботі чи в навчальному закладі? Ваш 
адміністратор мережі може сам налаштувати відомості про місцезнаходження – 
тоді ви не зможете змінити ці налаштування. Докладніше про користування 
пристроєм Chrome, яким керує адміністратор 

Як Google Chrome визначає місцезнаходження 
Якщо ви дозволили Google Chrome надавати сайту відомості про своє 

місцезнаходження, веб-переглядач надсилає інформацію про локальну мережу 
в служби локації Google, щоб отримати відомості про ваше приблизне 

https://support.google.com/chrome/answer/3123708
http://www.google.com/support/chromeos/bin/answer.py?answer=1331549
http://www.google.com/support/chromeos/bin/answer.py?answer=1331549
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місцезнаходження. Після цього веб-переглядач може надіслати такі відомості 
відповідному сайту. Перш ніж надавати відомості про місцезнаходження, варто 
ознайомитися з політикою конфіденційності веб-сайту. 
Про програми 

Веб-програми – це програми, призначені для використання саме у веб-
переглядачі. За допомогою програм можна виконувати різні дії, наприклад, 
створювати документи, редагувати фотографії, слухати музику, не встановлюючи 
при цьому складне програмне забезпечення. 

Сьогодні веб-сайти мають таку ж динамічну функціональність, яка 
очікується від програм, створених для настільного комп’ютера. Такі 
багатофункціональні сайти називаються веб-програмами або просто 
"програмами". Якщо ви користуєтеся такими службами, як Gmail або Карти 
Google, ви вже користуєтеся цими програмами. Порівняно зі звичайними 
програмами для настільного комп’ютера, ці програми мають ряд переваг. 

 Ці програми встановлюються за декілька секунд за допомогою лише одного 
кліку кнопки. Не потрібно навіть перезавантажувати веб-переглядач або 
комп’ютер. 

 Ці програми завжди доступні. Незалежно від того, яким комп’ютером ви 
користуєтеся, ви завжди маєте доступ до своїх програм. Дізнайтеся 
про синхронізацію програм на декількох комп’ютерах. 

 Ці програми завжди оновлені. Оскільки програми розміщені в Інтернеті, де вони 
миттєво оновлюються, ви можете бути впевнені в тому, що використовуєте 
найновішу доступну версію програми. 

 Ці програми не призводять до збоїв у роботі комп’ютера. Якщо якась програма 
працює неправильно, просто закрийте її вкладку у веб-переглядачі. Це не вплине 
на роботу веб-переглядача та комп’ютера. 
Чим програми відрізняються від веб-сайтів? 

Деякі програми розміщені в Інтернеті, як і звичайні веб-сайти. Тому, 
натиснувши значок такої програми на сторінці нової вкладки, ви можете просто 
перейти на відповідний веб-сайт (напр., програма Gmail). 

Інші програми є веб-сайтами, створеними спеціально для використання в 
Google Chrome, і можуть мати функції, яких не мають звичайні веб-сайти 
(напр., програма The New York Times). 

Насамкінець – деякі програми залежать від певних функцій Google Chrome 
і тому ними можна користуватися лише в Google Chrome (напр., 
програма Scratchpad). 
Переваги встановлення програм у Google Chrome 

Розміщеними в Інтернеті програмами можна користуватися в будь-якому 
веб-переглядачі, що підтримує сучасні веб-технології. Однак, установлюючи такі 
програми в Google Chrome, ви отримуєте ряд переваг. 

https://support.google.com/chrome/answer/answer.py?answer=165139
https://chrome.google.com/extensions/detail/pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia
https://chrome.google.com/extensions/detail/ecmphppfkcfflgglcokcbdkofpfegoel
https://chrome.google.com/extensions/detail/kjebfhglflhjjjiceimfkgicifkhjlnm
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 Значки програм. Коли ви встановлюєте в Google Chrome програму з Веб-
магазину, її значок додається на сторінку нової вкладки, тому ви можете легко 
знаходити й відкривати цю програму. 

 Вибір способу відкривання програми. Можна налаштувати програму 
відкриватись на звичайній вкладці, на закріпленій вкладці або в повноекранному 
режимі. Просто натисніть правою кнопкою миші значок програми на сторінці 
нової вкладки й виберіть потрібне налаштування. 

 Доступ до програм із будь-якого комп’ютера. За допомогою функції 
синхронізації Google Chrome програми можна зберігати у своєму обліковому 
записі Google. Завдяки цьому ви зможете бачити перелік своїх програм на будь-
якому комп’ютері. 
Пробл еми  з відображенням веб -сторінки  

Проблема Опис 

"Можливо, це не той 
сайт, який ви 
шукаєте!" 

Якщо ввімкнено захист від фішингу та зловмисного 
програмного забезпечення, це означає, що URL-адреса, 
указана в сертифікаті веб-сайту, не збігається з 
фактичною URL-адресою сайту. 

"На жаль, це 
посилання не 
працює".  

Google Chrome може відображати пропозиції для 
сторінки, яку ви намагаєтеся відкрити, якщо він не може 
під’єднатися до її веб-адреси. Замість незрозумілого 
повідомлення про помилку вам буде запропоновано 
перейти в інші частини веб-сайту чи шукати сторінку за 
допомогою Google. 

"От халепа!" 

Повідомлення "От халепа!" з’являється, коли в роботі 
веб-сторінки несподівано стався збій. 

"Розпізнавання 
проксі-сервера"  

Якщо Google Chrome задовго завантажує веб-сайт або 
результат пошуку, можливо, його налаштовано 
отримувати доступу до сторінок через веб-проксі. 
Перевірте, чи не з’явилося в нижньому лівому куті вікна 
веб-переглядача повідомлення "Розпізнавання проксі-
сервера". 

"Сертифікат безпеки 
сайту ненадійний!" 

Google Chrome відображає це застереження, якщо 
сертифікат безпеки сайту створено невідомою третьою 
стороною. 

"Сценарій на цій 
сторінці виконується 
задовго" 

Це повідомлення з’являється, коли веб-сторінка задовго 
завантажується. 

https://support.google.com/chrome/answer/2918032
https://support.google.com/chrome/answer/95309
https://support.google.com/chrome/answer/95309
https://support.google.com/chrome/answer/95309
https://support.google.com/chrome/answer/95671
https://support.google.com/chrome/answer/95671
https://support.google.com/chrome/answer/95671
https://support.google.com/chrome/answer/95669
https://support.google.com/chrome/answer/106010
https://support.google.com/chrome/answer/106010
https://support.google.com/chrome/answer/98884
https://support.google.com/chrome/answer/98884
https://support.google.com/chrome/answer/96804
https://support.google.com/chrome/answer/96804
https://support.google.com/chrome/answer/96804
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Проблема Опис 

"Цей плагін аварійно 
завершив роботу…" 

Плагін, який використовується поточною сторінкою, 
перестав відповідати чи несподівано закрився. 

"Ця веб-сторінка 
недоступна" 
(помилки мережі 2, 
101, 102, 104 та 105) 

Це повідомлення з’являється, коли Google Chrome не 
може знайти та завантажити потрібну веб-сторінку. 

Індикатор EV-SSL не 
відображається 

Якщо на сайті використовується сертифікат поглибленої 
перевірки SSL (EV-SSL), назва організації відображається 

в адресному рядку праворуч від значка замка . Якщо 
ви не бачите назву організації в кінці адресного рядка, 
переконайтеся, що у веб-переглядачі ввімкнено 
перевірку відкликання сертифіката сервера. 

Веб-сторінки 
завантажуються 
повільно чи взагалі не 
завантажуються 

Веб-сторінки в Google Chrome можуть завантажуватися 
повільно з декількох причин. Спочатку перевірте, чи 
проблеми із завантаженням виникають лише в Google 
Chrome. Для цього відкрийте ті самі сторінки в інших веб-
переглядачах комп’ютера, як-от Internet Explorer або 
Firefox. 

Вміст сторінки 
відображається 
неправильно 

Якщо ви помітили, що вміст сторінки відображається 
неправильно, наприклад, посилання чи зображення на 
сторінці зміщуються ліворуч, а частина тексту зникає, або 
ви раптом не можете переглянути веб-сторінку чи ввійти 
на ній, спробуйте очистити кеш-пам’ять та інші дані веб-
перегляду. 

Графіка не 
відображається 
належним чином 

Якщо використовуються застарілі драйвери відеокарти, 
веб-графіка, зокрема 3D-вміст, і відео можуть 
відображатися повільно чи не відображатися взагалі. 

Замість відео YouTube 
з’являється 
повідомлення "Це 
відео більше не 
доступне" 

Якщо відео YouTube не відтворюється в Google Chrome, а 
натомість відображається повідомлення "Це відео 
більше не доступне", можливо, ваше антивірусне 
програмне забезпечення блокує відтворення відео. 

Плагін Adobe PDF Файли PDF не відкриваються належним чином у Chrome. 

https://support.google.com/chrome/answer/95681
https://support.google.com/chrome/answer/95681
https://support.google.com/chrome/answer/117805
https://support.google.com/chrome/answer/117805
https://support.google.com/chrome/answer/117805
https://support.google.com/chrome/answer/117805
https://support.google.com/chrome/answer/100214
https://support.google.com/chrome/answer/100214
https://support.google.com/chrome/answer/113910
https://support.google.com/chrome/answer/113910
https://support.google.com/chrome/answer/113910
https://support.google.com/chrome/answer/113910
https://support.google.com/chrome/answer/2457690
https://support.google.com/chrome/answer/2457690
https://support.google.com/chrome/answer/2457690
https://support.google.com/chrome/answer/1202946
https://support.google.com/chrome/answer/1202946
https://support.google.com/chrome/answer/1202946
https://support.google.com/chrome/answer/117803
https://support.google.com/chrome/answer/117803
https://support.google.com/chrome/answer/117803
https://support.google.com/chrome/answer/117803
https://support.google.com/chrome/answer/117803
https://support.google.com/chrome/answer/142056
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Проблема Опис 

Плагін Windows Media 
Player 

Якщо ви дозволяєте веб-сайтам використовувати 
плагіни, і веб-переглядач виявить, що плагін для 
відображення певного сайту відсутній, угорі сторінки 
з’явиться запит на встановлення цього плагіна. За цим 
посиланням можна дізнатися більше про встановлення 
плагіна Windows Media Player. 

Плагіни, не сумісні з 
Google Chrome Frame 

Деякі плагіни (також відомі як "додаткові компоненти" в 
Internet Explorer) працюють неправильно та можуть 
аварійно завершувати роботу, якщо встановлено Google 
Chrome Frame. 

Повідомити про 
проблему  

Повідомити про технічне питання чи проблему. 

Помилка 124 
(net__ERR_WINSOCK_
UNEXPECTED_WRITTE
N_BYTES)  

Ця повідомлення про помилку з’являється, коли Google 
Chrome не може завантажити потрібну веб-сторінку 
через проблему з Постачальником багаторівневих 
послуг(LSP) на вашому комп’ютері. 

Помилка 128 
(net__ERR_SSL_UNSAF
E_NEGOTIATION) 

Деякі антивірусні програми та програми системи безпеки 
погано взаємодіють із Chrome. Тому на сайті Gmail та 
інших сайтах Google може з’являтися повідомлення 
"Помилка 128". 

Помилка 129 
(net_ERR_SSL_WEAK_
SERVER_EPHEMERAL_
DH_KEY)  

Це повідомлення про помилку може з’являтися, коли 
сервер намагається встановити безпечне з’єднання 
(HTTPS), але через неправильні налаштування сервера 
з’єднання не є безпечним. 

Примусове закриття  

Щоб закрити веб-сторінку чи програму, яка працює 
неналежним чином у Google Chrome, використовуйте 
диспетчер завдань. 

Проблеми з Facebook 
у Google Chrome 

Проблеми з використанням Facebook, зокрема з іграми, 
входом і завантаженням фотографій. 

Підтримка 
розробників і веб-
майстрів  

Перйдіть за посиланням "Докладніше", щоб дізнатися 
більше про Google Chrome для розробників і веб-
майстрів. 

Текст не 
відображається 
належним чином 

Якщо на деяких сторінках замість тексту відображаються 
квадрати, спробуйте вручну змінити кодування веб-
сторінки. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95697
https://support.google.com/chrome/answer/95697
https://support.google.com/chrome/answer/185106
https://support.google.com/chrome/answer/185106
https://support.google.com/chrome/answer/95315
https://support.google.com/chrome/answer/95315
https://support.google.com/chrome/answer/152859
https://support.google.com/chrome/answer/152859
https://support.google.com/chrome/answer/152859
https://support.google.com/chrome/answer/152859
https://en.wikipedia.org/wiki/Winsock_LSP
https://en.wikipedia.org/wiki/Winsock_LSP
https://support.google.com/chrome/answer/189346
https://support.google.com/chrome/answer/189346
https://support.google.com/chrome/answer/189346
https://support.google.com/chrome/answer/189893
https://support.google.com/chrome/answer/189893
https://support.google.com/chrome/answer/189893
https://support.google.com/chrome/answer/189893
https://support.google.com/chrome/answer/95318
https://support.google.com/chrome/answer/1073984
https://support.google.com/chrome/answer/1073984
https://support.google.com/chrome/answer/95974
https://support.google.com/chrome/answer/95974
https://support.google.com/chrome/answer/95974
https://support.google.com/chrome/answer/95290
https://support.google.com/chrome/answer/95290
https://support.google.com/chrome/answer/95290
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Internet Explorer 
Microsoft Internet Explorer — графічний веб-оглядач (браузер), який 

розробляє корпорація Microsoft. 
Найперша версія побачила світ 16 серпня 1995 року. Вона була заснована 

на браузері Mosaic, права на який корпорація Microsoft придбала у компанії 
Spyglass. Починаючи з версії 3.0, Microsoft поширювала Internet Explorer у складі 
операційної системи Windows, що дозволило йому швидко збільшити ринкову 
частку і навіть витіснити провідний колись веб-оглядач Netscape Navigator. 

Останніми версіями для Mac OS і Unix-подібних систем були Internet 
Explorer 5.2.3 і Internet Explorer 5.0 SP1 Beta відповідно. Зараз розробку Internet 
Explorer для цих систем припинено. 

Серед сучасних браузерів IE відрізняється найгіршою підтримкою CSS2, 
неповною підтримкою XHTML і безліччю проблем із безпекою. До виходу сьомої 
версії мав застарілий незручний інтерфейс. 

Internet Explorer можна безкоштовно завантажити і використовувати 
навіть на нелегальній копії Microsoft Windows, проте ліцензійна угода дозволяє 
встановлювати Internet Explorer лише за наявності легальної ліцензії на 
операційну систему сімейства Windows. 

На 2011 рік є найпопулярнішим браузером, охоплюючи близько 40% 
ринку, але кількість користувачів Internet Explorer стабільно знижується. Internet 
Explorer є найуживанішим web-браузером починаючи з 1999 року, досягнувши в 
2002—2003 роках за цим показником своєї максимальної позначки в 95%; у 
Південній Кореї у 2007—2008 роках частка IE складала 99%. Цей показник було 
досягнуто внаслідок стандартизації протоколу шифрування, реалізованого лише 
у вигляді готових модулів, які видають громадянам (ActiveX і Nsplugin, останні 
більше не видаються). 

 

Рисунок 8.2 – Інтерфейс Microsoft Internet Explorer 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://uk.wikipedia.org/wiki/Unix
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=CSS2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
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Завдання на роботу 
1. Ознайомитись з налаштуваннями інтернет оглядача Google Chrome. 
2. Вивчити налаштування інтернет оглядача Microsoft Internet Explorer. 
3. Ознайомитись з основними можливостями оглядача Mozilla Firefox. 
4. Вивчити налаштування інтернет оглядача Opera. 
5. Ознайомитись з основними можливостями оглядача Safari. 
Контрольні питання 

1) Як змінити персональні налаштування в Google Chrome. 
2) Охарактеризуйте можливості керування сторінками в оглядачі Opera. 
3) Опишіть послідовність дій при створенні закладок сторінок в Mozilla 

Firefox.  
4) Як зберігати групи вкладок в оглядачі Opera. 
5) Як зберігати свої налаштування окремо від налаштувань інших 

користувачів в Google Chrome? 
6) Як синхронізувати вкладки в Google Chrome на різних пристроях? 
7)  
8) Як Google Chrome визначає місцезнаходження 
9) Чому сайти запитують дані про місцезнаходження? 
10) Як налаштувати зображень, JavaScript та інших параметрів веб-

вмісту? 
11) Як видалити кеш-пам’ять й інші дані веб-переглядача? 
12) Як видалити збережені паролі? 
13) Як працює Безпечний перегляд? 
14) Що таке фішинг і зловмисне програмне забезпечення? 
15) Як працює голосовий пошук і голосові команди в Chrome? 
16) Як здійснювати пошук у закладках, історії веб-перегляду та 

пов’язаних результатах? 
17) Як увімкнути чи вимкнути автозаповнення? 
18) Як керувати декількома користувачами в Chrome? 
19) Як увімкнути синхронізацію вкладок? 
20) Як збільшити чи зменшити масштаб (сторінки та тексту)? 
21) Як увімкнути чи вимкнути файли cookie? 
22) Як налаштувати домашню сторінку? 
23) Як імпортувати закладки (вибране)? 
24) Як видалити історію веб-перегляду? 
25) Як видалити синхронізовані дані з облікового запису Google? 
26) Як від’єднати обліковий запис Google від Chrome? 
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Вивчення роботи та налаштувань най розповсюджених поштових 
клієнтів  

Мета: ознайомитись з принципами роботи та налаштуваннями поштових 
клієнтів. 

Короткі теоретичні відомості 

Mozilla Thunderbird   

Mozilla Thunderbird - це поштовий клієнт, за допомогою якого можна 
отримувати вхідні повідомлення, спам, повідомлення у вигляді листівок, музики, 
картинок, різноманітних анімацій. Ознайомимося з його інтерфейсом і 
складовими (комплектуючими) програми. 

 
Рисунок 9.1 – Інтерфейс Mozilla Thunderbird 
The Bat! E-Mail Client   
The Bat! E-Mail Client - ще один з поштових скриньок, який дуже зручний і 

легкий у використанні. Ознайомимося із зовнішнім виглядом (рис. 9.2). 

Рис. 9.3. Приклад схеми ХТП 
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Рисунок 9.2 – Інтерфейс The Bat! 
Microsoft Office Outlook 
Microsoft Office Outlook - стандартна утиліта Windows Microsoft Office. 

Також він є найпростішою програмою і оптимальної по роботі з повідомленнями. 
Розглянемо зовнішній вигляд (рис. 9.3). 

 
Рисунок 9.3 – Інтерфейс Microsoft Office Outlook 
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Основні завдання у програмі Outlook 2013 
У програмі Microsoft Outlook 2013 електронна пошта, календарі, контакти, 

завдання, списки завдань упорядковуються в одному місці. Упорядкування 
починається з облікового запису електронної пошти. Звідси ж можна почати 
роботу з електронною поштою, перетворюючи завдання на зустрічі та 
зберігаючи контакти, з якими ви спілкуєтесь у списку контактів, щоб не 
запам’ятовувати адреси електронної пошти та телефонні номери. 
Настроювання облікового запису електронної пошти 

Спочатку необхідно настроїти обліковий запис електронної пошти. Після 
цього можна надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, 
використовувати календар, створювати контакти та працювати із завданнями.   
Якщо на комп’ютері використовується попередня версія програми, настройки 
будуть оновлені автоматично. Інакше, автоматичне настроювання облікового 
запису почнеться одразу після запуску програми та будуть надані вказівки для 
виконання процесу.  

Спочатку буде відображено запит на введення імені, адреси електронної 
пошти та пароля. Зазвичай цих відомостей достатньо, але якщо не вдалося 
встановити автоматичні настройки, у програмі Outlook буде відображено запит 
для введення додаткових відомостей, наприклад імені сервера.  

У разі відсутності цих відомостей, зверніться до постачальника електронної 
пошти. 

 
 ПРИМІТКА    Якщо пізніше необхідно буде додати інший обліковий запис 

електронної пошти, відкрийте меню Файл, виберіть пункт Параметри облікових 
записів, щоб почати автоматичне настроювання облікового запису.  
Створення нового повідомлення електронної пошти 

У меню Пошта виберіть команду Створити лист. 
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Сполучення клавіш.    Щоб створити повідомлення електронної пошти, натисніть 
сполучення клавіш Ctrl+Shift+M. 

Завершивши, натисніть кнопку «Надіслати».  
Пересилання або відповідь на повідомлення електронної пошти 

В Області читання або на стрічці натисніть кнопку Відповісти, Відповісти 
всім або Переслати. 

 
Щоб видалити ім’я в рядках Кому та Копія клацніть його й натисніть 

клавішу Delete. Щоб додати одержувача, клацніть у полі Кому, Копія, або ПК і 
введіть ім’я одержувача.  
Додавання вкладення до повідомлення електронної пошти 

Щоб надати спільний доступ до файлу, вкладіть його в повідомлення 
електронної пошти. Також можна вкладати інші елементи програми Outlook, 
наприклад повідомлення електронної пошти, контакти або завдання.  

1. У створеному чи в наявному повідомленні натисніть кнопку Відповісти, 
Відповісти всім або Переслати. 

2. У вікні повідомлення перейдіть на вкладку Повідомлення та виберіть команду 
Вкласти файл. 

 
Відкривання або збереження вкладення повідомлення електронної пошти 

Відкрити вкладення можна в Області читання або з відкритого 
повідомлення. Після відкриття та перегляду вкладення його можна зберегти. 
Якщо повідомлення містить кілька вкладень, їх можна зберегти разом або 
окремо. 
Відкривання вкладення 
Двічі клацніть вкладення. 
Збереження вкладення 

1. Виберіть вкладення в області читання або у відкритому повідомленні. 
2. На вкладці Вкладення у групі Дії виберіть команду Зберегти як. Також можна 

клацнути вкладення правою кнопкою миші та вибрати команду Зберегти як. 

 

javascript:AppendPopup(this,'232443828_1')
javascript:AppendPopup(this,'382073558_2')
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Додавання підпису електронної пошти до повідомлень 
Створіть особисті підписи, які відображатимуться в кінці повідомлення. Ці 

підписи можуть містити текст, зображення, Електронну візитку, емблеми або 
навіть зображення рукописного підпису. 
Створення підпису 

1. У новому повідомленні натисніть кнопку Підпис виберіть Підписи. 

 
2. На вкладці Електронний підпис натисніть кнопку Створити. 

Додавання підпису 
У новому повідомленні натисніть кнопку Підпис, а потім виберіть 

необхідний підпис.  

 
Створення зустрічі в календарі 

У програмі Outlook зустрічі та наради відрізняються. Зустрічі – це 
заплановані в календарі дії, для яких не передбачається запрошення інших осіб 
або залучення ресурсів, таких як конференц-зали. 

 
У меню Календар виберіть команду Створити зустріч. Або в сітці 

календаря клацніть правою кнопкою миші часовий інтервал і виберіть команду 
Створити зустріч. 

 
Сполучення клавіш.    Щоб створити зустріч, натисніть сполучення клавіш 
Ctrl+Shift+A. 
Планування наради  

У програмі Outlook нарада – це зустріч з участю інших осіб, у якій залучені 
такі ресурси, як конференц-зали. Відповіді на надіслані запрошення на наради 
надходять до папки «Вхідні». 

У меню Календар виберіть команду Створити нараду. 

javascript:AppendPopup(this,'813270023_3')
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Сполучення клавіш.    Щоб створити нове запрошення на нараду з будь-якої 
папки у програмі Outlook, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Q.  
Установлення нагадування 

У нагадуваннях спливає вікно сповіщення з нагадуванням про важливий 
крайній термін. Можна додавати або видаляти нагадування у програмі Outlook 
для різних елементів, включно з повідомленнями електронної пошти, зустрічами 
та контактами.  
Для зустрічей і нарад 

Відкрийте вкладку Зустріч або Нарада, а потім у спливаючому списку 
Нагадування для відображення вкажіть скільки часу залишилося до початку 
зустрічі або наради. Щоб вимкнути нагадування, виберіть Немає. 
Нагадування для повідомлень електронної пошти, контактів і завдань 
Натисніть кнопку До виконання та виберіть команду Додати нагадування. 

 
 ПОРАДА    Повідомлення електронної пошти можна швидко позначити як 

справи за допомогою нагадувань. Після цього повідомлення будуть 
відображатись у резюме завдань або в завданнях, але нагадування не 
будуть додані автоматично. Щоб додати стовпець, у списку повідомлень 
клацніть правою кнопкою миші позначку. Або, якщо повідомлення 
відкрито, на вкладці До виконання виберіть команду Додати нагадування. 

Створення контакту 
Контакти можуть складатися лише з імені та адреси електронної пошти або 

містити докладніші відомості, наприклад поштову адресу, кілька номерів 
телефонів, зображення, дні народження та інші пов’язаними з контактом 
відомості. 
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На вкладці Контакти виберіть команду Створити контакт. 

 
Сполучення клавіш.    Щоб створити контакт із будь-якої папки у програмі 
Outlook, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C. 
Створення завдання 

Більшість користувачів зберігають списки справ   на папері, на аркушах або 
на папері та в електронному варіанті. Проте у програмі Outlook можна 
поєднувати різні списки, додавати нагадування та відстежувати перебіг 
виконання завдань.  

 
На вкладці Завдання виберіть команду Створити завдання. 

 
Сполучення клавіш.    Щоб створити нове завдання, натисніть сполучення клавіш 
Ctrl+Shift+K. 
Друк повідомлення електронної пошти, контакту, елемента календаря або 
завдання 
За допомогою меню «Файл» можна друкувати окремі елементи, наприклад 
повідомлення електронної пошти, контакти або елементи календаря або ж 
більші подання, наприклад календарі, адресні книги або списки вмісту поштових 
папок. 

1. Виберіть папку або елемент у програмі Outlook, які необхідно надрукувати. 
2. Відкрийте меню Файл і виберіть команду Друк. 
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Друк у програмі Outlook 

Процедура друку однакова для папки «Пошта», «Календар» або будь-яких 
інших папок програми Microsoft Outlook 2013:  усі параметри та функції друку 
розташовано в Подання Microsoft Office Backstage. Перейдіть на вкладку Файл, 
щоб відкрити Подання Backstage. 

Після натискання кнопки Друк у поданні Backstage відображається область 
попереднього перегляду для допомоги у виборі потрібних настройок і 
параметрів. 

1. Виберіть у програмі Outlook елемент або папку для друку. 
2. Відкрийте вкладку Файл. 
3. Натисніть кнопку Друк. 
4. Далі виберіть один із запропонованих нижче варіантів. 

 Натисніть кнопку Друк. 

 Виберіть потрібні стилі та параметри.  

 У розділі Настройки виберіть потрібний стиль. Якщо друкується один 
елемент, попередній перегляд відображається в області перегляду. Якщо 
друкуються кілька елементів, для попереднього перегляду потрібно 
натиснути кнопку Перегляд в області перегляду. Коли все буде готово, 
натисніть кнопку Друк 

 Щоб змінити шрифт, заголовок або інші настройки стилю у групі Принтер 
виберіть Параметри друку, а потім у діалоговому вікні Друк, в розділі 
Стиль друку клацніть Визначити стилі. Натисніть кнопку Друк. 

 Щоб указати окремі сторінки або набір сторінок для друку, у групі Принтер 
виберіть елемент Параметри друку, а потім у діалоговому вікні Друк в 
області Діапазон друку виберіть необхідні параметри. Натисніть кнопку 
Друк.  

 ПРИМІТКА    Для вирішення проблем стосовно принтера, зверніться до 

посібника з експлуатації принтера або відвідайте веб-сайт виробника принтера. 
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Додавання облікового запису електронної пошти 

Якщо ви ще ніколи не працювали із програмою Outlook або інсталюєте 
програму Outlook 2013 на новий комп’ютер, під час першого запуску програми 
Outlook починається автоматичне налаштування облікового запису. Також у 
програму Outlook можна додати інші облікові записи електронної пошти, 
наприклад щоб отримати доступ до повідомлень зі служби Outlook.com, 
Live.com, Gmail або Yahoo! Mail. Щоб дізнатися, як це зробити, див. розділ 
Додавання облікового запису електронної пошти пізніше. У відповідному розділі 
можна дізнатися про те, що відбувається з обліковими записами Hotmail, MSN 
або Live.com, якщо вам цікаво. 

1. Запустіть програму Outlook уперше. 

2. Після появи запиту настроювання облікового запису електронної пошти 
натисніть кнопку Далі. 

3. Щоб додати обліковий запис електронної пошти, виберіть пункт Так і 
натисніть кнопку Далі. 

4. Введіть своє ім’я, адресу електронної пошти й пароль, а відтак натисніть 
кнопку Далі. 

Якщо комп’ютер підключено до домену організації, у якій використовується 
сервер Microsoft Exchange Server, дані пошти додаються автоматично, а поле 
пароля не відображається, тому що в обліковому записі Exchange 
використовується той самий пароль, що й для входу на комп’ютер.  

5. Натисніть кнопку Готово. 

Додавання облікового запису електронної пошти пізніше 

Зазвичай облікові записи електронної пошти додаються під час першого 
запуску програми Outlook. Проте їх також можна додати в будь-який час. 

1. Клацніть елементи Файл > Додати обліковий запис. 

http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA102809480&lcid=1058&NS=OUTLOOK&Version=15&tl=2&CTT=5&origin=FH104090643ukrainian#_Add_an_email
http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA102809480&lcid=1058&NS=OUTLOOK&Version=15&tl=2&CTT=5&origin=FH104090643ukrainian#_What's_happening_to
http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA102809480&lcid=1058&NS=OUTLOOK&Version=15&tl=2&CTT=5&origin=FH104090643ukrainian#_What's_happening_to
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Відобразиться діалогове вікно Додати обліковий запис. 

2. На сторінці Автоматичне настроювання облікового запису введіть своє ім’я, 
адресу електронної пошти й пароль, а потім натисніть кнопку Далі. 

3. Натисніть кнопку Готово. 

Додавши обліковий запис Exchange, потрібно вийти та перезавантажити 
програму Outlook. 

Що робити, якщо мій обліковий запис не налаштовується автоматично? 

Іноді програма Outlook не може налаштувати новий обліковий запис 
автоматично. У такому разі вона пропонує повторити спробу, використовуючи 
незашифроване підключення до поштового сервера. Якщо й це не допомогло, 
додати обліковий запис можна, надавши додаткові відомості. Див. сторінку 
підтримки свого постачальника електронної пошти або зв’яжіться 
безпосередньо з ним, щоб отримати допомогу щодо будь-яких параметрів, 
значення яких ви не знаєте. 

На сторінці Автоматичне настроювання облікового запису установіть 
прапорець Настроїти вручну параметри сервера або додаткові типи серверів. 
Настроювання вручну описано в статті Додавання облікового запису електронної 
пошти за допомогою настроюваних параметрів, або коли автоматичне 
настроювання не працює. 

Що відбувається з обліковим записом Hotmail, MSN або Live? 

Якщо ваш безкоштовний обліковий запис Microsoft ще не оновлено до 
Outlook.com, це незабаром станеться. Проте ви все одно можете 
використовувати адресу електронної пошти @hotmail.com, @msn.com або 
@live.com, щоб входити в обліковий запис. Ви й надалі матимете доступ до 

http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA102809419&lcid=1058&NS=OUTLOOK&Version=15&tl=2&CTT=5&origin=HA102809480#Setup_email_acct
http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA102809419&lcid=1058&NS=OUTLOOK&Version=15&tl=2&CTT=5&origin=HA102809480#Setup_email_acct
http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA102809419&lcid=1058&NS=OUTLOOK&Version=15&tl=2&CTT=5&origin=HA102809480#Setup_email_acct
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повідомлень електронної пошти, календаря й контактів. Сайт Outlook.com має 
новий дизайн і містить кнопки "Пошта", "Люди" (контакти), "Календар" та 
"SkyDrive" (файли можна зберігати у хмарі). 

Увійшовши в оновлений обліковий запис, ви побачите таке: 

 

Клацніть стрілку вниз праворуч від напису Outlook |, і ви побачите таке: 

 

Установлення пароля для захисту відомостей Outlook 

Для файлу Outlook Data File (.pst) можу бути встановлений пароль, щоб до 
нього випадково не отримали доступ інші користувачі, які використовують ваш 
комп’ютер, наприклад члени вашої родини. Коли використовується пароль, 
запит про пароль з’явиться Outlook на початку, або коли файл вперше відкритий 
під час Outlook сесії. 

БЕЗПЕКА    Паролі файлів даних (.pst) програми Outlook не призначено для 

забезпечення захисту від навмисних зловмисних спроб отримати доступ до 
вашої інформації. Щоб забезпечити кращий рівень обмеження доступу 
інформації, створіть захищенні паролем облікові записи Windows для 
користувачів комп’ютера. Щоб отримати докладніші відомості, див. Центр 
довідки та підтримки Windows. 

Після встановлення паролю до файлу даних Outlook (.pst), корисно 
періодично змінювати пароль. 

1) На вкладці Файл виберіть пункт Параметри облікових записів > 
Параметри облікових записів. 

 

javascript:AppendPopup(this,'382263448_1')
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2) На вкладці Файли даних клацніть файл «Файли даних Outlook» (.pst), для 
якого потрібно створити пароль, а потім натисніть кнопку Параметри. 

3) Натисніть кнопку Змінити пароль. 

4) ПРИМІТКА Кнопка Змінити пароль не з’являється, якщо ви використовуєте 

обліковий запис Exchange. Для доступу до облікового запису Exchange і 
інформації використовується мережний пароль. 

5) У діалоговому вікні Змінення пароля в полях Новий пароль і 
Підтвердження введіть новий пароль. Пароль може містити до 15 
символів і враховує регістр. 

 
6) Натисніть кнопку ОК, щоб установити пароль.  

 ПРИМІТКИ  

 Для входу в саму програму Outlook паролю немає; пароль, що 
встановлюється за допомогою даних інструкцій захищає тільки файл даних 
Outlook (.pst), який ви використовуєте в Outlook. 

 Ваш комп’ютер може за пам’ятати пароль, тому не потрібно вводити 
пароль кожного разу при відкритті файлу даних Outlook (.pst). Якщо ваш 
обліковий запис користувача Microsoft Windows захищений паролем, і 
більш ніхто не використовує цей обліковий запис, ви можете обрати 
зберегти цей пароль у списку у вікні перевірки паролю, після 
підтвердження нового паролю. 

 При встановленні паролю для файлу даних Outlook (.pst), він 
встановлюється для всього файлу. Неможливо установити пароль для 
окремих папок у файлі Outlook Data File (.pst). 
Завдання на роботу 
1. Ознайомитись з налаштуваннями інтернет оглядача Google Chrome. 
2. Вивчити налаштування інтернет оглядача Microsoft Internet Explorer. 
3. Ознайомитись з основними можливостями оглядача Mozilla Firefox. 
4. Вивчити налаштування інтернет оглядача Opera. 
5. Ознайомитись з основними можливостями оглядача Safari. 
Контрольні питання 

1) Як додати новий обліковий запис до поштового клієнту Microsoft Office 
Outlook? 

2) Як додати новий обліковий запис до поштового клієнту The Bat! E-Mail 
Client? 
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3) Як додати новий обліковий запис до поштового клієнту Mozilla 
Thunderbird? 

4) Як установити пароль для захисту відомостей Outlook? 
5) Як створити нове повідомлення електронної пошти? 
6) Як додати вкладення до повідомлення електронної пошти? 
7) Як відкрити або зберегти вкладення повідомлення електронної пошти? 
8) Як додати підпис електронної пошти до повідомлень? 
9) Як створити зустрічь в календарі? 
10) Як створити нараду в календарі? 
11) Як встановити нагадування в календарі? 
12) Як створити контакт? 
13) Як створити завдання? 
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Д одаток 1  

Питання до залікової контрольної роботи з предмету 

«Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі» 
1) Багаторівнева модель мережі: фізичний, канальний та мережний рівні 
2) Складові та властивості процесу передачі даних, що описуються в 

протоколі: Синхронізація, ініціалізація, блокування, адресація, 
виявлення помилок 

3) Метод розподілу середовища передачі даних CSMA/CD 
4) Параметри специфікації фізичного рівня для стандарту Ethernet 

100Base-Т:  
i. а) Кабель; 

ii. б) Максимальна довжина сегменту, м; 
iii. д) Максимальна кількість повторювачів між любими 

станціями мережі; 
iv. е) Номінальна пропускна здатність, Мбіт/с 

5) Типові топології ЛОМ (недоліки та переваги): Шинна топологія 
6) Що таке маршрутизатор 
7) Що таке міст 
8) Багаторівнева модель мережі: транспортний, сеансовий, 

представницький та прикладний рівні 
9) Складові та властивості процесу передачі даних, що описуються в 

протоколі: Нумерація блоків, керування потоком даних, відновлення 
процесу передачі даних, дозвіл доступу 

10) Що таке колізія 
11) Параметри специфікації фізичного рівня для стандарту Ethernet 

10Base-T: 
i. а) Кабель; 

ii. б) Максимальна довжина сегменту, м; 
iii. д) Максимальна кількість повторювачів між любими 

станціями мережі; 
iv. е) Номінальна пропускна здатність, Мбіт/с 

12) Типові топології ЛОМ (недоліки та переваги): Топологія типа зірка 
13) Що таке комутатор 
14) Що таке повторювач 
15) Що таке протокол TCP? 
16) Що таке протокол IP? 
17) Що таке служба DNS? 
18) Що таке протокол ARP? 
19) Що таке локальна адреса вузла? Навести приклад 
20) Що таке IP-адреса? Навести приклад 
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21) Мережі класу A та C. До якого класу відноситься IP-адреса 
183.26.54.178? 

22) Мережі класу B та D. До якого класу відноситься IP-адреса 
114.34.56.23? 

23) Що таке маска? Напишіть IP-адресу мережі і IP-адресу вузла для 
наступного випадку: 
a. IP-адреса 134.78.144.32; 
b. Маска 255.255.192.0 

24) Для чого використовується маска? Напишіть IP-адресу мережі і IP-
адресу вузла для наступного випадку: 
a. IP-адреса 173.89.213.74; 
b. Маска 255.255.240.0 

25) Напишіть три етапи ітеративної схеми перетворення DNS-імен 
26) Напишіть три етапи рекурсивної схеми перетворення DNS-імен 
27) Маршрутизація з використанням IP-адрес: проста маршрутизація 
28) Маршрутизація з використанням IP-адрес: адаптивна маршрутизація 
29) Концепція квітирування: що таке квітирування, метод обміну 

квитанціями з простоями 
30) Концепція квітирування: метод обміну квитанціями – метод 

плаваючого вікна 
31) Що таке протокол FTP? 
32) Що таке протокол SMTP? 
33) Глобальні мережі 
34) Транспортні функції глобальної мережі. Високорівневі послуги 

глобальних мереж 
35) Типи глобальних мереж 
36) Глобальні мережі з комутацією каналів. Глобальні мережі з 

комутацією пакетів 
37) Мережі Х.25. Призначення й структура мереж Х.25 
38) Мережі Х.25. Адресація в мережах Х.25 
39) Мережі Х.25. Стек протоколів мережі Х.25 
40) Технологія АТМ 
41) Технологія АТМ. Основні принципи технології АТМ 
42) Технологія АТМ. Стек протоколів АТМ 
43) Технологія АТМ. Протокол АТМ 
44) Технологія АТМ. Категорії послуг протоколу АТМ і керування трафіком 
45) Мережі Frame Relay. Призначення й загальна характеристика 
46) Мережі Frame Relay. Стек протоколів frame relay 
47) Мережі Frame Relay. Підтримка якості обслуговування 
48) Мережі Frame Relay. Використання мереж frame relay 
49) Формати кадрів Ethernet: Поле заповнення та поле Початковий 

обмежувач кадру 
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50) Формати кадрів Ethernet: Поле Адреса джерела та поле Довжина 
51) Формати кадрів Ethernet: Поле Преамбули та поле Адреса 

призначення 
52) Формати кадрів Ethernet: Поле даних та поле Контрольної суми 
53) Локальна мережа Token Ring 
54) Підрівні канального рівня: Підрівень LLC 
55) Підрівні канального рівня: Підрівень MAC 
56) Реалізація методу плаваючого вікна в протоколі TCP: Вибір тайм-ауту 
57) Реалізація методу плаваючого вікна в протоколі TCP: Реакція на 

перевантаження мережі 
58) Типові топології ЛОМ (недоліки та переваги): деревоподібна топологія 
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Модульна контрольна робота з курсу 

«Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі» 
Контрольна робота №1 

 Багаторівнева модель мережі: фізичний, канальний, мережний рівні; 
транспортний, сеансовий, представницький та прикладний рівні. 

 Складові та властивості процесу передачі даних, що описуються в 
протоколі: синхронізація, ініціалізація, блокування, відновлення процесу 
передачі даних, дозвіл доступу, нумерація блоків, адресація, виявлення 
помилок, керування потоком даних та ін. 

 Метод розподілу середовища передачі даних CSMA/CD. 
 Параметри специфікації фізичного рівня для стандарту Fast Ethernet, FDDI, 

Token Ring. 
 Типові топології ЛОМ (недоліки та переваги). 
 Локальні мережі Token Ring та АТМ. 
 Підрівні канального рівня LLC та MAC. 
 Що таке маршрутизатор, міст, повторювач та комутатор. 
 Формати кадрів Ethernet. 

Модульна контрольна робота з курсу 
«Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі» 

Контрольна робота №2 
 Що таке протоколи TCP та IP? 
 Що таке служба DNS та протокол ARP? 
 Типи адрес в мережі. 
 Класи мереж. 
 Що таке маска і для чого вона використовується? 
 Напишіть три етапи ітеративної  та рекурсивної схеми перетворення DNS-

імен. 
 Типи маршрутизацій з використанням IP-адрес. 
 Концепція квітирування, що таке квітирування, метод обміну квитанціями 

з простоями та метод плаваючого вікна. 
 Що таке протоколи FTP та SMTP? 
 


