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Лекція  

Тема заняття: «Міжнародна комп’ютерна мережа Internet» 
 
План викладу нового матеріалу: 
1. Основні поняття Internet; 

2. Завантаження Web- сторінок, підписка на Web- сторінки, перегляд вмісту Web-сторінки, 

збереження і друк Web- сторінок 

3. Використання журналу; 

4. Додавання сторінки до папки «Избранное»; 

5. Використання інформаційно-пошукових служб в Internet. 

6. Безпека в Internet, настройка рівня захисту для кожної зони безпеки. 

7. Електронна пошта 

І. Основні поняття Internet 

Інтернет – це комп'ютерна мережа, де вся інформація зберігатися у вигляді файлів. Самі файли 
розташовані на серверах, постійно підключених до ліній зв'язку. Всі файли і сукупності – ресурси 

Інтернет. 

Основна панель інструментів Internet Explorer 5.0 має такі кнопки: 
1. «Назад» — для переходу до попередньої завантаженої користувачем сторінки; 
2. «Вперед» — для переходу до наступної сторінки (кнопка доступна після одного або кількох 

клацань мишею на кнопці «Назад»); 
3. «Встановить» — для переривання зв'язку з поточним вузлом і зупинки передавання даних; 
4. «Обновить» — дає змогу відновити інформацію у поточному вікні, знову завантаживши сторінку 

з сервера (застосовується тоді, коли щось на екрані має небажаний вигляд, або якщо 
інформація на вузлі відновлюється дуже часто і необхідно переглянути найсвіжішу 
сторінку); 

5. «Домой» — для переходу до ♦домашньої» сторінки, з якої завжди починається навігація в 
Інтернеті; 

6. «Поиск» — для пошуку ресурсів Інтернету за введеними словами за допомогою пошукового 
сервера Internet Explorer; 

7. «Избранное» — для накопичення найцікавіших сторінок Інтернату та доступу до них; 
8. «Журнал» — для пошуку і вибору сторінок Інтернету, до яких зверталися під час попередніх 

сеансів роботи з програмою Internet Explorer; 
9. «Почта» — завантаження програми Outlook Express для роботи з електронною поштою та 

групами новин; 
10. «Печать» — для друкування вмісту поточного вікна Internet Explorer; 
11. «Правка» — виклик текстового редактора Блокнот, Word або програми FrontPage для редагування 

поточної сторінки; 
12. «Messenger» — виклик програми MSN Messenger Service, наприклад для проведення 

відеоконференцій. 

Запуск програми Internet Explorer 
Програма запускається традиційно — клацанням мишею на значку «℮» на робочому столі з 

головного меню за допомогою програми Проводник Windows або іншим зручним способом. Internet 
Explorer може запускатися в одному або кількох вікнах, які при потребі розгортаються на весь 
екран. 

Як і більшість додатків Windows, вікно Internet Explorer має заголовок, меню, під яким 
розташовується панель інструментів, навігатор і кілька службових панелей (адресна, посилань та ін.). 
Внизу вікна розміщується статусний рядок, у якому відображається поточна інформація про мережне 
сполучення. У вікно завантажується Web-сторінка, URL - адресу якої користувач вказує у відповідному 
полі панелі адрес. Якщо адреси не задано, то при відповідному настроєні автоматично починає 
завантажуватися «домашня» сторінка (за умовчання — це http://www.microsoft.com). 
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Класифікація комп’ютерних мереж 
Комп’ютерна мережа – сукупність взаємозв’язаних (через канали передавання даних) 

комп’ютерів, які забезпечують користувачів засобами обміну інформацією і колективного 
використання апаратних, програмних та інформаційних ресурсів мережі. 

Абоненти мережі – об’єкти, що генерують або споживають інформацію в мережі. Абонентами 
мережі можуть бути окремі комп’ютери, комп’ютерні комплекси, термінали та ін. Будь який абонент 
підключається до станції. 

Станція – апаратура, яка виконує функції, пов’язані з передаванням і прийманням інформації. 
Сервер – підключений до мережі комп’ютер, що надає її користувачам певні послуги. 
Робоча станція – ПК, підключений до мережі, через який користувач дістає доступ до її ресурсів. 
Файл-сервер – це комп’ютер із великою ємністю дискової та оперативної пам’яті. Ємність ОЗП 

файл-сервера може становити 128-512 Мбайт і більше. 
Мережна ОС – це мережне програмне забезпечення, що керує ресурсами файлового сервера і 

надає до них доступ багатьом користувачам мережі. 
Відкрита система – це система, що взаємодіє з іншими системами відповідно до прийнятих 

стандартів. 
Сервер у мережі Інтернет – комп’ютер або програма, що надають клієнтам (у міру надходження 

від них запитів) певні мережні послуги. 
Клієнт – прикладна програма, що завантажена в комп’ютер користувача, яка передає запити до 

сервера й одержує від нього відповіді. 
Провайдер – організація (юридична особа), що надає послуги приєднання користувачів до мережі 
Інтернет. 
Домен – група вузлів, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, вузли навчальних закладів, вузли 
якої-небудь країни, вузли однієї організації тощо). 

 

ІІ. Можливості роботи з Web-сторінками 
World Wide Web (WWW) – всесвітня павутина 

Документ всесвітньої павутини називається Web – сторінкою. Група тематично об’єднаних Web – 
сторінок утворюють Web – вузол (інші назви – Web-сайт.) 
Web – сторінка – це текстовий файл, що містить опис зображення мультимедійного документа на 
мові гіпертекстової розмітки – HTML (Hyper-Text Markup Language). 

Сторінка може мати не тільки відформатований текст, а й графічні, звукові та відео 
об’єкти. Найважливішою рисою Web - сторінок є гіпертекстові посилання.  

Дуже часто при роботі з Web-сторінками виникає необхідність зберегти вміст сторінки у файлі 
або роздрукувати його. Ці дії, а також копіювання, вставка, пошук тексту розглядаються в цьому 
розділі. 

Web-сторінки є особливим кодом, який створюється на спеціальній мові програмування - HTML. 
Оскільки практично будь-яка Web-сторінка містить велику кількість тексту, то і значна частина 
HTML-програми включає текстову інформацію. 

Збереження Web-сторінки на комп'ютері. Спочатку слід вибрати пункт меню Файл, а в ньому 
- Зберегти як. Потім у вікні, що з'явилося, потрібно вибрати ту папку, в якій слід зберігати файл, а 
також вибрати тип файлу, що зберігається: Web-сторінка повністю, HTML або звичний текст. 
Після цього необхідно вказати ім'я файлу, в якому буде збережена сторінка, і натиснути кнопку 
Зберегти. 

Спочатку потрібно встановити покажчик миші на посилання, що цікавить, і натиснути праву 
кнопку миші. Потім необхідно вибрати пункт Зберегти об'єкт як і аналогічно розглянутому вище 
способу виконати збереження. 

Якщо у вигляді посилання виступає малюнок, а не текст, то можна зберегти або сам малюнок, 
вибравши пункт Зберегти малюнок як, або інформацію, на яку цей малюнок посилається, вибравши 
пункт Зберегти об'єкт як. 

Цікавою особливістю також є можливість збереження фонового малюнка Web-сторінки. Для 
цього потрібно клацнути правою кнопкою миші на сторінці і вибрати пункт Зберегти фон як. Також 
існує можливість встановити фоновий малюнок Web-сторінки на робочий стіл, вибравши пункт 
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Зробити малюнком робочого столу, або скопіювати в буфер - Копіювати фон - звідки малюнок може 
бути вставлений в будь-який документ, відкритий в текстовому або графічному редакторі. 

 

Друк Web-сторінки 

Web-сторінку можна роздрукувати в тому вигляді, в якому вона відображається на екрані, або 
тільки окремі її фрагменти, наприклад кадри. Крім того, можна включити в роздрук такі додаткові 
відомості, як заголовок вікна, адресу сторінки, її номер, дату і час. 

Для того, щоб виконати друк сторінки, необхідно переконатися у тому, що в системі правильно 
встановлений принтер. Якщо. потрібно змінити параметри принтера для друку Web-сторінок, слід 
вибрати пункт меню Файл, а в ньому - Параметри сторінки . 

У вікні, що відкрилося, буде представлений вид макету сторінки, що дасть уявлення про те, як 
вона виглядатиме після друку. У цьому ж вікні можна встановити розмір паперу, колонтитули, поля і 
орієнтацію. 

Орієнтація буває вертикальна (книжкова) і горизонтальна (альбомна) 

У колонтитулах може відображатися різна інформація про Web-сторінку. За умовчанням верхній 
колонтитул включає назву Web-сторінки, номер сторінки в документі і загальна кількість сторінок, а 
нижній - адресу сторінки і дату. 

Для регулювання вмісту колонтитулів в поля Верхній колонтитул і Нижній колонтитул слідує 
ввести текст, при необхідності включивши в нього символи. 

Для того, щоб роздрукувати відображену Web-сторінку, потрібно вибрати пункт меню Файл, а в 
ньому Друк, або відразу натиснути кнопку Друк на панелі інструментів. У вікні, що з'явилося, 
можна задати необхідне число копій, сортування сторінок по копіях, а також вказати номери сторінок, 
які слід роздрукувати. Для початку друку потрібно натиснути кнопку ОК. 

Для того, щоб роздрукувати Web-сторінку, що складається з кадрів, можна скористатися 
декількома способами. У тому ж вікні Друк в розділі Друк структур представлені наступні 
можливості друку сторінок з кадрами: 

- Як розташовано на екрані. На друк буде видано те що видно у вікні; 

- Тільки вибрана структура. На друк буде виданий тільки активний кадр, тобто той, на якому було 
виконане клацання лівої кнопки миші; 

- Всі структури індивідуально. Будуть надруковані всі кадри. 

У разі потреби виконання друку всіх документів, на які указують гіперпосилання поточної 
сторінки, слід встановити перемикач Друк зв'язаних документів. 

Якщо потрібно роздрукувати список посилань поточної сторінки, то в кінці друкованої 
сторінки може бути додана спеціальна таблиця за допомогою перемикача Друк таблиці посилань. 

Для того, щоб скопіювати фрагмент тексту в буфер, його слід заздалегідь виділити, після чого 
вибрати пункт меню Правка, а в ньому - Копіювати. Для виділення всього тексту на сторінці 
необхідно вибрати пункт меню Правка, а в ньому - Виділити все. 

З буфера текст може бути вставлений з будь-якого текстового редактора. 

Текст можна вставити і на Web-сторінку, якщо на ній для введення тексту передбачене 
спеціальне поле. Для цього використовується пункт Вставити з меню Правка. 

Internet Explorer уміє виконувати пошук по заданому фрагменту тексту. Для цих цілей служить 
пункт Знайти на цій сторінці з меню Правка. У діалоговому вікні потрібно вказати шуканий 
фрагмент тексту, встановити параметри пошуку і натиснути кнопку Знайти далі. 

В результаті виконання цих дій у вікні стандартного додатку Windows Блокнот буде 
відображений початковий текст Web-сторінки, який можна змінювати, роздруковувати і зберігати. Це 
може виявитися корисним перед створенням власної сторінки. 

Завантаження Web – сторінки 
Під час завантаження Web - сторінки в рядку статусу відображається інформація про цей 

процес, зокрема відносний обсяг завантаженої частини документа. Процес завантаження 
супроводжується «пожвавленням» значка у правому верхньому куті вікна браузера. Якщо час 
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завантаження буде неприйнятно великим, то процес можна перервати, клацнувши мишею на кнопці 
«Стоп» панелі інструментів. 

Якщо під час завантаження сторінки замість літер російського (українського) алфавіту на екрані 
з'являються безглузді послідовності спеціальних символів або рідкісні літери європейських алфавітів, то 
потрібно перемкнути кодування символів. Для цього слід виконати команду Вид— Вид кодировки і вибрати 
один із варіантів: кириллица (Windows), кириллица (DOS), кириллица (ISO) чи кириллица. 

Для завантаження іншої сторінки у новому вікні потрібно активізувати команду Файл—
Создать—Окно або натиснути поєднання клавіш <Ctrl + N> і ввести адресу нової сторінки. 

Команда Открыть в Новом Окне з контекстного меню дає змогу розпочати завантаження нової 
сторінки в іншому вікні без переривання завантаження поточної сторінкиЗавантаження сторінки 
можна також припинити, клацнувши на кнопці «Остановить». 

Завантажуватиметься Web-сторінка значно швидше без об'єктів мультимедіа. 

Броузер Internet Explorer 5.0 надає кілька засобів вибору Web-сторінок. 

Для пошуку потрібних сторінок можна використати їхню адресу URL, яку треба ввести до поля 
адреси. Після натиснення на клавішу <Enter> сторінку буде знайдено й завантажено. 

Набираючи адресу, можна нехтувати префіксом http://, який буде додано автоматично. Якщо в 
імені сервера є синонім, то автоматично додається також частковий шлях http://www. Крім того, програма 
доповнює адреси, що набираються символ за символом, до повних із списку тих, що раніше 
використовувалися. Якщо після такого доповнення необхідну адресу буде набрано, то досить натиснути на 
клавішу <Enter>. Якщо ні — слід продовжувати введення символів. 

Адресу URL можна вписати у поле адреси також через буфер обміну, виділивши її в тексті, 
або за допомогою комбінації клавіш <Ctrl+C>, <Ctrl+V>. 

Перегляд вмісту Web – сторінки 
Програма - браузер є інтерпретатором, що відтворює зовнішній вигляд документа на екрані. 

Для перегляду опису в його істинному вигляді (у вигляді звичайного тексту) з цікавості або 
з метою корекції  можна скористатись контекстним меню. 

Елементами гіпертекстового документа можуть бути текст, зображення, анімація, звук. Все 
це можна відтворити при перегляді Web-сторінки. Якщо елемент представлено значком, то він 
відтворюється по натисненні мишею. 

Переміщення по сторінці проводиться по посиланнях, за допомогою смуг прокручування 
або через команди контекстного пошуку з меню Правка. Сторінка може також містити кадри — 
вікна, вміст яких переглядається незалежно від основного документа за допомогою власних смуг 
прокручування. 

ІІІ. Використання журналу 

Ще одним зручним засобом Internet Explorer є Журнал. У ньому запам'ятовуються вузли, 
відвідані користувачем, адреси інших ресурсів. 

Список Журнал не зберігає сам вміст сторінок. Він обмежується лише ім'ям Web-вузла, Internet-
адресою, датою останнього звернення до вузла, датою оновлення сторінки, датою, до якої сторінка 
дійсна. 

Журнал використовується не тільки для вибору необхідних Web-сторінок, але і для 
автозаповнення при введенні адреси. 

Для того, щоб проглянути список відвіданих вузлів, простіше всього використовувати кнопку  

 

Журнал на панелі інструментів Internet Explorer. 

Всі елементи в списку Журнал згруповані по днях і тижнях. Якщо поточний тиждень не 
закінчився, виводяться дані по всіх днях цього тижня, коли виконувалася робота в Web. Усередині 
кожної дати виконується угрупування по вузлах. 

Для того, щоб задати кількість днів зберігання елементів в списку, слід вибрати пункт меню 
Сервіс, а в ньому - Властивості оглядача. Потім потрібно вибрати вкладку Загальні і змінити 
настройку параметра Скільки днів зберігати посилання. 
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Щоб очистити список Журнал, необхідно натиснути кнопку Очистити на тій же вкладці 
Загальні, а потім підтвердити видалення всіх елементів списку. 

Internet Explorer 6.0 має обширну нагоду настройки інтерфейсу. Можна задавати відповідний 
шрифт, колір, вид відображення панелі інструментів. 

Всі кольори за умовчанням встановлюються відповідно до колірної схеми робочого столу 
Windows 2000. Проте існує можливість змінювати кольори тексту і фону Web-сторінок, посилань на 
відвідані і не відвідані Web-вузли, а також посилань, на яких знаходиться покажчик миші. 

Перш за все, для зміни кольорів необхідно вибрати пункт Властивості оглядача з меню Сервіс, 
потім перейти на вкладку Загальні. Клацнувши на кнопці Кольори, у вікні, що з'явилося, користувач 
може набудувати кольори необхідних елементів. Проте перш ніж встановлювати кольори тексту і 
фону, слід скинути прапорець Використовувати кольори, встановлені в Windows. 

Часто текст Web-сторінок не має фіксованого шрифту, а помічений як основний текст, заголовок 
і т.д. В цьому випадку існує можливість самостійно змінити стандартний набір шрифтів Internet 
Explorer. Для цього слід вибрати пункт Властивості оглядача з меню Сервіс. У вікні, що з'явилося, 
необхідно перейти на вкладку Загальні і клацнути на кнопці Шрифти. В результаті виконання 
описаних дій розкриється вікно, в якому користувач може міняти приведені нижче атрибути шрифтів. 

Набір знаків. Слід вибрати потрібний набір символів із списку встановлених на комп'ютері. 
Надалі з цього набору можна буде вибирати шрифти. 

У списках Шрифт Web-сторінки і Шрифт звичайного тексту можна вибрати відповідні види 
шрифтів оглядача. 

ІV. Додавання сторінки до папки «Избранное» 

Кожен користувач Web має свої сторінки, що полюбилися. Ці сторінки можуть містити 
найрізноманітнішу інформацію: новини спорту, послуги і т.д. Ця інформація може часто обновлятися. 
Якщо користувач хоче регулярно відвідувати деякі Web-сторінки, йому краще всього занести їх в 
список Вибране. Цей засіб дає можливість простого збереження вузлів, що полюбилися, і швидкого 
звернення до них. 

Меню Internet Explorer містить окремий пункт «Избранное». У ньому знаходиться все необхідне 
для роботи із списком «Избранное». Існують можливості додавання, переміщення, перейменування 
посилань, зміна структури списку «Избранное». У пункті меню «Избранное» зберігаються посилання 
і папки з посиланнями на Web-вузли. 

Для того, щоб додати посилання на поточну сторінку, слід вибрати пункт меню «Избранное», а в 
ньому - Додати у «Избранное». Після виконання описаних дій на екрані з'явиться вікно Додавання у 
вибране, В цьому вікні знаходиться кнопка Додати в, при натисненні на яку з'явиться перелік папок із 
списку «Избранное», далі можна додати посилання в ту папку, в яку побажає користувач. Створення 

нової папки можна здійснити за допомогою кнопки Створити папку. Клацання на кнопці ОК у вікні 
Додавання в папку «Избранное» приведе до додавання посилання. Дуже зручним видом додавання в 
список «Избранное» є додавання по посиланню. В цьому випадку навіть не потрібно завантажувати 
сторінку, достатньо лише вказати на посилання, що цікавить, і зробити клацання правою кнопкою 
миші.  

Посилання в списку «Избранное» зберігаються у файлах з розширенням URL. Формат файлу 
точно такій же, як і у ярлика Internet. Усередині файлу зберігається ім'я URL-ресурсу, на який указує 
посилання, а також інформація про останній обіг і зміну. Відредагувавши URL в заздалегідь 
скопійованому файлі, можна одержати нове посилання. 

Пункт меню «Избранное». Цей пункт меню дозволяє працювати із списком вибраних вузлів 
(вузлів, що представляють підвищений інтерес для користувача). 

Додати в «Избранное». Вибір цього пункту дає можливість додати поточну сторінку в список 
вибраних. Для організації більш впорядкованого зберігання списку можна створювати підкаталоги. 

Упорядкувати вибране. Даний пункт дозволяє виконувати роботи по переміщенню, 
перейменуванню, видаленню вибраних вузлів і сторінок. 

Операцій, які можна виконувати після вибору пункту Упорядкувати вибране: 

Створити папку. Дозволяє створити нову папку усередині поточної. 
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Перемістити. Вимагається клацнути на кнопці Перемістити, заздалегідь виділивши потрібне 
посилання. Далі слід вказати папку, в яку необхідно перенести посилання, і натиснути кнопку 

Перейменувати. Спочатку вимагається виділити необхідне посилання, а потім натиснути кнопу 
Перейменувати. Далі слід задати нове ім'я посилання і натиснути клавішу Enter. 

Видалити. Щоб видалити посилання, потрібно її виділити і вибрати кнопку Видалити, Потім слід 
підтвердити видалення. 

Далі пункт меню «Избранное» включає перелік вибраних вузлів і сторінок. Для завантаження 
вибраної Web-сторінки слід знайти її в списку і клацнути на ній лівою кнопкою миші. Пункт меню 
Сервіс. Даний пункт містить деякі додаткові можливості, що полегшують роботу в оглядачі. 

V. Використання інформаційно-пошукових служб в Internet 

Пошук даних у мережі 

Нині в мережі Інтернет за різними оцінками розміщено 200—250 млн. документів (Web - 
сторінок). Щоб полегшити пошук необхідних даних, створюються спеціальні пошукові сервери, 

які збирають і зберігають характеристики документів у своїх базах даних. При зверненні до 
пошукового сервера на його ім'я у вікні відкривається сторінка, що містить каталоги з різних тем 
(наука, спорт, погода, новини і т. ін,) й елементи для контекстного пошуку. Завдяки каталогам 
можна вести спрямований пошук необхідних даних, переглядаючи їх уміст. 
Крім цього, пошукові сервери виконують контекстний пошук, тобто пошук за вмістом 
документів, використовуючи власні бази даних. На сторінці є спеціальне поле, в якому задається 
запит: ключові слова для пошуку або їх комбінація з використанням логічних операторів «І» 

(«+»), «АБО» («,»), «НІ» («-») та ін. У відповідь на запит пропонується список документів із 
посиланнями на відповідну адресу з поясненням і/або короткою анотацією документа. 

Якість пошуку і кількість знайдених документів багато в чому залежать від коректності 
запиту і обсягу бази даних сервера. Кориснішим є пошук за ключовими словами. 

Найпопулярнішими є такі пошукові сервери: 

- http://www.altavista.digital.com 

- http://www.rambler.ru 

- http://www.yahoo.com 

- http://www.aport.ru 

- http://www. yandex.ru 

- http://www.meta-ukraine.com. 

AltaVista Search 

http://www.altavista.digital.com 

Вузол AltaVista Search був організований в грудні 1995г. Він володіє величезною базою даних з 
індексацією по повному тексту і могутніми пошуковими засобами. 

AltaVista - це якнайкращий варіант пошуку, що настроюється, для якого використовуються його 
досконалі пошукові засоби. Результати, одержувані при простому пошуку за ключовими словами, не 
такі вражаючі. Замовивши простий пошук, заданий в AltaVista за умовчанням, користувач одержить 
тисячі документів. Оскільки при цьому сортування результатів по категоріях не виконується, 
доводиться уручну проглядати надану інформацію. У AltaVista не передбачені засоби для розподілу по 
категоріях; отримання списків активних (hot) вузлів, новин або інших можливостей пошуку за 
змістом, якими оснащене багато вузлів-конкуренти. 

Для того, щоб дістати можливість користуватися могутніми інструментами AltaVista, 
користувачу слід освоїти методику складання складних запитів. На сторінці складного пошуку 
Advanced Search вузла AltaVista наданий повний набір пошукових засобів, проте всі ці оператори є і 
на, сторінці простого пошуку. Користувач може задавати логічних операторів (AND, OR і NOT), 
указувати максимальний інтервал між ключовими словами, виконувати пошук з урахуванням 
заголовних і рядкових букв, а також обмежувати пошук по даті. Можна додавати символи як в кінці 
ключового слова (щоб врахувати закінчення множини або суфікси), так і у середині слова (щоб 
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врахувати можливі альтернативні написання). Користувач може обмежити сферу пошуку певними 
елементами.  

Одна з найцінніших функцій сторінки складного пошуку Advanced носить назву "критерії 
ранжирування результатів". За допомогою цієї функції користувач має нагоду призначити вагові 
коефіцієнти ключовим словам, щоб найважливіші для нього документи опинялися в списку відповідей 
першими. Вузол AltaVista надає користувачу могутні і зручні засоби пошуку конкретної інформації, 
але для простого пошуку за ключовими словами цей вузол не дуже хороший, оскільки можна 
заплутатися в одержаних результатах. 

Yahoo! 

http://www.yahoo.com 

Yahoo! - один з найпопулярніших пошукових вузлів Web. Він може служити доброю відправною 
крапкою для будь-яких узагальнених пошуків в Web, оскільки за допомогою його обширної системи 
класифікації користувач напевно знайде вузол з добре організованою інформацією, якщо в індексах 
Yahoo! вона врахована. 

Вміст Web підрозділяється на 14 загальних категорій, перерахованих на домашній сторінці 
Yahoo!. До складу Yahoo! входить пошуковий механізм AltaVista, тому у разі невдачі при пошуку на 
Yahoo! автоматично відбувається його повторення, але вже з використанням пошукового механізму 
AltaVista. Потім одержані результати передаються в Yahoo! Якщо користувач захоче виконати свій 
запит за допомогою іншого пошукового механізму, йому слід клацнути мишею на необхідному зв'язку 
з потрібним пошуковим механізмом в нижній частині сторінки з відповідями. 

При виконанні пошуку за допомогою Yahoo! спочатку буде виведений на екран список категорій, 
до яких віднесений запит користувача, в потім перелік вузлів Yahoo! і категорії, яким ці вузли 
відповідають. Запит буде завантажений з текстового вікна і виконаний в AltaVista, якщо жодна із 
спроб в Yahoo! не принесла результатів. Недоліком обмеження пошуку категоріями і заголовками 
вузлів є те, що число одержаних результатів істотно менше, ніж при використовуванні багатьох інших 
пошукових вузлів. 

Rambler 

http://www.rambler.ru 

Ця російськомовна пошукова служба володіє гарними можливостями пошуку. Розділи, 
перераховані на домашній сторінці Rambler, детально освітлюють російсько-язичні Web-ресурси тому 
випадку, якщо користувачу необхідно працювати в специфічній області, йому слід скористатися 
запропонованою класифікацією інформації, зручною можливістю роботи на Rambler є надання списку 
найбільш відвідуваних вузлів з кожної запропонованої тематики. 

Однією з істотних переваг Апорту є англо-російський і російсько-англійський переклад в режимі 
online-запитів і пошуків результату, завдяки чому можна вести пошук в російських ресурсах Internet, 
навіть не знаючи російської мови. 

Стандартні засоби пошуку дозволяють оперувати безпосередньо з рядка Пошук, розташованої у 
верхній частині сторінки Rambler. 

Апорт 

http://www.aport.ru 

Апорт – одна з кращих російськомовних пошукових систем. 

Серед основних властивостей пошукової системи Апорт можна виділити наступні: 

- переклад запиту і результатів пошуку з російського на англійську мову і навпаки; 

- автоматичну перевірку орфографічних помилок запиту; 

- інформативний висновок результатів пошуку для знайдених сайтів. У результат пошуку 
включається декілька пропозицій, а не одне, як в більшості систем; 

- можливість пошуку в будь-якій граматичній формі (що особливо важливе для російської мови); 

- могутня мова розширених запитів для професійних користувачів. 

До інших зручних властивостей пошуку можна віднести підтримку п'яти основних кодових 
сторінок (різних операційних систем) для російської мови, технологію пошуку з використанням 
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обмежень по URL і даті документів, реалізацію пошуку не тільки по тексту, але і по заголовках, 
коментарям і підписам до картинок і т. д., збереження параметрів пошуку і певного числа попередніх 
запитів користувача, об'єднання копій документа, що знаходяться на різних серверах. 

Yandex.ru 

http://www. Yandex.ru 

По своїй реалізації цей популярний сервер має багато загального з англомовною системою 
Yahoo! 

На головній сторінці серверу у верхній її частині розташовані посилання на найпопулярніші 
пошукові категорії. 

Пошук в каталозі реалізований таким чином, що в результаті запиту можуть бути знайдені як 
окремі сайти, так і рубрики. У разі успішного пошуку виводиться URL, назва, опис, ключові слова. 

Посилання, помічені символом @, приведуть в підкатегорії, що структурно входять в інші 
розділи, але що містять близьку за змістом інформацію. Якщо користувач добре представляє, в якій 
рубриці містяться потрібні ресурси, краще перейти в потрібну підкатегорію, скориставшись будь-яким 
із засобів навігації, що надаються, по каталогу Інакше, можна шукати їх в повному списку. Каталог 
організований таким чином, що всі сайти, що містяться на нижніх рівнях структури, представлені 
також в рубриках. 

Список ресурсів, що показується нижче, впорядкований в алфавітному порядку, але, вибравши 
відповідне сортування: За часом додавання або По переходах, можна проглянути їх по порядку 
додавання в каталог, починаючи з "найсвіжіших", або залежно від популярності серед відвідувачів 
каталогу, посилання з назвою сайту відкриває в окремому вікні його зареєстровану в даній рубриці 
сторінку. Позначки RUS і ENG означають наявність на сайті сторінок, відповідно на російських і 
англійських мовах. У червоних дужках (Заходів: ххх.хх) показана середньодобова кількість переходів 
на ресурс із сторінок List.ru. 

У нижній частині сторінки зібрані корисні посилання, скориставшись якими можна додати сайт, 
запропонувавши помістити його саме в цю підкатегорію каталогу. Тут же можна встановити 
лічильник для обліку числа відвідувачів на своїх сторінках і отримання найрізноманітнішої 
статистичної інформації; познайомитися з пропозиціями по рекламних заходах і вакансіями в 
Yandex.ru. 

 

МЕТА 

http://www.meta-ukraine.com. 

Українська пошукова система МЕТА призначена для пошуку по українських серверах, а також 
серверах з українською тематикою у всьому світі. 

Офіційне відкриття серверу відбулося в листопаді 1998 року. З моменту свого створення МЕТА 
підтримується командою харківських розробників. Матеріально-технічна підтримка серверу 
забезпечується Харківським державним політехнічним університетом (ХГПУЦ). Пошукова система 
МЕТА працює за технологією, аналогічною тієї, яка реалізована в одній з провідних російськомовних 
пошукових систем Internet - Апорт. Таким чином, МЕТА успадковує всю потужність і ряд унікальних 
властивостей Апорту, таких, як реконструкція тексту, точне підсвічування ключових слів запиту в 
реферативному описі знайденого ресурсу, підтримка морфології російських і англійських мов і ін. 

МЕТА є повнотекстовою пошуковою машиною словарного типу, підтримує розвинену мову 
запитів, пошук по окремих полях документів, обмеження по даті. Передбачені різні форми видачі 
результатів, об'єднання копій документа, що знаходяться на різних серверах, реконструкція тексту і 
інші сервісно-пошукові функції. Область пошуку можна додатково обмежити однією або декількома 
регіональними підрубриками (Київ, Харків, Зарубіжжя). 

Загальна кількість результатів пошуку показується на початку сторінки. Відповіді, найбільш 
відповідні запиту, показуються зверху списку з вказівкою кількості пропозицій, відповідних запиту. 
Крім посилання на знайдений документ з вказівкою дати створення і кодування документа, видається 
також назва сторінки, дата створення файлу і кодування документа. В тому випадку, якщо один і той 
же документ розташований на різних серверах або представлений в різних кодуваннях, буде показана 
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тільки одна відповідь з декількома посиланнями. Разом з цим, важливою особливістю пошукової 

системи МЕТА є підтримка пошуку з урахуванням морфології української мови. 

Головне призначення системи - бути надійним і обізнаним провідником по українських 
ресурсах Internet. В даний час при розвитку додаткових інформаційно-пошукових сервісних служб, 
перш за все, враховується запит на інформацію українських користувачів Internet. З урахуванням 
нових запитів були введені розділи Довідка, Європошук, Фінанси і ряд інших інформаційних 
розділів. 

Пошукові сервери пов'язані між собою Спеціальними програмами-спайдерами (павуки) 
постійно переглядають вузли, корегуючи власні бази даних. Оперативність їх роботи 
забезпечується за рахунок швидкодіючої апаратури. Так, пошуковий сервер altavista.digital .com 

сканує до 6 млн. сторінок за добу. 
Знайдена за ключовим словом (наприклад «Pentium 4») за допомогою Rambler інформація (ці 

слова у вихідному потоку інформації буде виділено напівжирним шрифтом) виводиться на екран. 
Вона містить посилання на відповідний сервер із знайденою сторінкою, пояснення і/або короткий 
витяг із документа  

 

VІ. Безпека в Internet, настройка рівня захисту для кожної зони безпеки 

Internet Explorer 6.0 ділить Internet на зони безпеки; таким чином, існує можливість 
призначення необхідного рівня захисту кожному Web-вузлу. 

У правій частині рядка стану Internet Explorer указується, до якої із зон безпеки належить поточна 
сторінка. 

Перед переглядом або завантаженням сторінки перевіряється відповідність вузла заданій зоні 
безпеки. 

Місцева зона безпеки. Містить будь-які адреси, для яких використовування прокси-сервера 
необов'язкове. Ці адреси призначаються системним адміністратором з використанням 
адміністративного комплекту Internet Explorer (IEAK). За умовчанням для цієї зони призначений 
середній рівень захисту. 

Зона надійних вузлів. До неї відносяться вузли, яким користувач довіряє, і з яких можна 
завантажувати інформацію і програми, не турбуючись про можливе пошкодження власних даних або 
комп'ютера. За умовчанням для цієї зони захист відсутній. 

Зона обмежених вузлів. До неї відносяться вузли, яким користувач не довіряє, вважаючи 
небезпечним завантажувати з них інформацію або запускати програми. За умовчанням для цієї зони 
призначений високий рівень захисту. 

Зона Internet. Як правило, до цієї зони відноситься все, що не має відношення до комп'ютера 
користувача, внутрішньої мережі або іншої зони. За умовчанням для цієї зони призначений середній 
рівень захисту. 

7. Електронна пошта - найпопулярніший засіб Internet Можливість над швидкої пересилки 
листів за допомогою комп'ютерної мережі зумовила успіх, яким в даний час користується електронна 
пошта. Проте тепер в листи крім тексту можна вставляти практично все: малюнки, аудіо файли і т.д. 
Крім того, повідомлення можна створити у вигляді Web-сторінки, використовуючи формат HTML 

Одночасно з Internet Explorer 6,0 встановлюється і Outlook Express, дозволяючи виконувати 
отримання, відправку і створення листів, уміючи зберігати необхідні адреси в адресній книзі. 

Після запуску Outlook Express слід зразу ж звернути увагу на ліву панель. Тут відображаються 
поштові папки, а також серверу груп новин. При запуску Outlook Express автоматично вибирається 
папка що Входять. Для вибору будь-якої іншої папки необхідно клацнути на ній лівою кнопкою миші. 
 

ІІ. Отримання, читання і відправка листів 

 

Для того, щоб одержати листи, що прийшли, необхідно забрати їх з поштового серверу, на який 
вони спочатку приходять і де чекають одержувача. 

Для витягання листів з поштового серверу потрібно вибрати на панелі інструментів кнопку 
Доставити. Можна скористатися і пунктом Доставити пошту з меню Сервіс. При цьому Outlook 
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Express підключиться до Internet, якщо комп'ютер не підключений, і звернеться до поштового серверу, 
щоб передати ім'я користувача і пароль, йому відповідний. Це робиться з метою виключення 
можливості доступу до чужих листів. Потім Outlook Express відішле готові до відправки листи (ті, які 
знаходяться в папці Исходящие) і одержить повідомлення з поштового серверу (всі повідомлення 
будуть поміщені в папку Входящие). 

Виходячи з описаного вище, витікає, що підключення до Internet необхідне лише для відправки 
або отримання листів. Щоб їх читати або створювати на них відповіді, підключення до Internet не 
потрібне. Для того, щоб прочитати листи, що поступили, слід зайти в папку що Входять, Після цього 
потрібно клацнути на листі, що цікавить, в списку, розташованому у верхній панелі. У нижній панелі 
відобразиться текст повідомлення. 

Якщо на листі виконати подвійне клацання миші, вміст буде показаний в окремому вікні. 

Для створення листу потрібно клацнути на кнопці Створити повідомлення або вибрати пункт 
Створити з меню Повідомлення. В результаті відкриється вікно Створити повідомлення. 

У цьому ж вікні задають одержувача в рядку Кому. Для цього слід або набрати його адресу, або 
вибрати з адресної книги, клацнувши на кнопці Кому. Також можна вказати додаткові адреси в рядку 
Копія. Одержувачі, вказані в цьому рядку, теж одержать лист. Проте ті, хто був заданий в рядку Копія, 
зможуть дізнатися, хто окрім них одержав цей же лист. У рядку Тема слідує задати тему повідомлення 
або короткий зміст листу. 

Після введення адрес одержувачів і теми повідомлення можна приступити до створення самого 
листу. У області введення тексту потрібно набрати текст повідомлення. При цьому можна 
використовувати стандартні операції з буфером обміну. 

В тому випадку, якщо користувач хоче створити повідомлення у форматі HTML, слід вибрати 
пункт Формат HTML меню Формат (щоб створювати повідомлення у форматі звичного тексту, слід 
вибрати пункт Звичний текст з меню Формат). Після цього з'явиться панель інструментів, що 
дозволяє форматувати текст і працювати з графікою. Для створення повідомлень призначені також 
стандартні бланки, які можна переглянути за допомогою пункту Створити з використовуванням з 
меню Повідомлення. 

Проте необхідно враховувати, що не всі поштові програми можуть відображати повідомлення 
у форматі HTML (у форматі звичного тексту можуть всі). Якщо користувач не упевнений напевно, що 
одержувач зможе прочитати його HTML лист, він повинен користуватися форматом звичного тексту. 

Після створення тексту листу можна вкласти в повідомлення необхідні файли. Для цього 
потрібно використовувати кнопку Вкласти (із зображенням скріпки). Оскільки окремі файли можуть 
мати дуже великий розмір (наприклад аудіофайли), потрібно зважати на значний час завантаження і 
погіршення швидкодії Outlook Express. В зв'язку з цим звичайно файли великих розмірів по 
електронній пошті не пересилаються. 

Відправляючи повідомлення, можна вказати його пріоритет. Для цього використовується 
пункт Важливість з меню Повідомлення. У тому, що з'явився підміню слід вибрати ступінь 
важливості: висока, звична, низька. Біля листу низької важливості буде відображена стрілка, 
направлена вниз, а біля листу високої важливості - знак оклику. 

Концепція безпечних повідомлень. У міру зростання числа користувачів, що передають 
через електронну пошту конфіденційну інформацію, все більш важливим стає питання безпеки: 
хочеться бути упевненим, що відправлені повідомлення ніхто не перехопить і ніхто не прочитає, окрім 
вказаного адресата. Важливо також бути упевненим, що документи, що відправляються по 
електронній пошті, наприклад дані кредитних карток, не будуть підроблені. 

Використовуючи в Outlook Express цифрові посвідчення, користувач може засвідчувати свою 
особу під час сеансу зв'язку, аналогічно пред'явленню своїх документів при отриманні грошей по чеку. 
Цифрові посвідчення можна використовувати і для шифрування повідомлень, щоб зберегти їх 
конфіденційність. Цифрові посвідчення відповідають специфікації S/MIME, що забезпечує безпечну 
доставку електронної пошти. 

Цифрове посвідчення складається з «загального ключа», «особистого ключа» і «цифрового 
підпису». Коли користувач посилає своє посвідчення іншим користувачам, він, фактично, передає їм 
свій загальний ключ, так що вони можуть відправляти йому зашифровану пошту, яку зможе 
розшифрувати тільки він, використовуючи свій особистий ключ. 
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Цифровий підпис, що входить до складу цифрового посвідчення, - це електронне посвідчення 
особи користувача. Цифровий підпис в одержаному від користувача повідомленні свідчить про те, що 
воно дійсне прийшло від нього, і при цьому не було ні підроблено, ні розкрито. 

Перш ніж посилати зашифровані повідомлення або повідомлення з цифровим підписом, 
необхідно одержати цифрове посвідчення і набудувати свій обліковий запис на його 
використовування. Відправляючи зашифровані повідомлення, користувач повинен мати в своїй 
адресній книзі цифрове посвідчення одержувача.  

Існує декілька класів цифрових посвідчень з різними рівнями надійності. Щоб одержати 
цифрове посвідчення якого-небудь користувача, потрібно попросити його послати повідомлення з 
цифровим підписом (у ньому міститиметься цифрове посвідчення); можна також пошукати в базі 
даних на Web-вузлі сертифікованого центру; крім того, список цифрових посвідчень надають деякі 
служби каталогів. 

Відправка повідомлень. Для відправки повідомлення потрібно вибрати пункт Відправити з 
меню Файл або клацнути на кнопці Відправити в панелі інструментів. Outlook Express помістить лист 
в папку Витікаючі і спробує його відправити. 

Якщо користувач одержав лист і хоче відправити на нього відповідь, потрібно клацнути на 
заголовку листу правою кнопкою миші. З'явиться контекстне меню, з якого можна вибрати наступні 
пункти: 

Відповісти відправнику. При виборі цього пункту відкриється вікно для створення листу, де 
в рядку Кому буде вказане ім'я відправника листу, на яке пишеться відповідь, а в рядку Тема з'явиться 
текст, що включає слово "Відповідь" і тему початкового листу; 

Відповісти всім. Результати вибору цього пункту аналогічні описаним вище, з тією різницею, 
що в рядок Копія будуть додані адреси з рядка Копія початкового листу; 

Переслати. Вибір цього пункту дозволяє додати в створюване повідомлення текст листу, на 
яке пишеться відповідь; 

Переслати як вкладення. Дії, які виконуються при виборі цього пункту, аналогічні діям з 
пункту Переслати. Проте пересилка початкового листу буде виконана у вигляді вкладення; 

Пункти Переслати і Переслати як вкладення можуть виявитися корисні, якщо потрібно 
підкреслити причину, що спонукала написати відповідь. 

У випадку, якщо з якихось причин користувач не має нагоди закінчити початий лист, йому 
слід закрити його за допомогою пункту Закрити з меню Файл. Після підтвердження збереження 
нескінченого листу воно буде поміщене в папку Чернетки, звідки у будь-який момент можна 
продовжити над ним роботу, двічі клацнувши мишкою. 

 

ІІІ. Адресна книга 

 

Наявність адресної книги в Outlook Express дозволяє зберігати імена, адреси і іншу інформацію, 
що істотно облітає процес відправки пошти.  

Для виклику адресної книги потрібно вибрати пункт Адресна книга з меню Сервіс або 
скористатися кнопкою Адреси на панелі інструментів. У вікні, що з'явилося, виводитиметься 
коротка інформація про адресатів (йди контактах). Для проглядання повної інформації потрібно 
виконати подвійне клацання на імені адресата, що цікавить. 

Щоб додати в адресну книгу інформацію про індивідуального адресата, слід вибрати пункт 
Створити контакт з меню Файл або натиснути кнопку Створити в панелі інструментів, вибравши із 
списку пункт Створити контакт. У вікні, що з'явилося, потрібно задати відомі дані. Слід звернути 
увагу на той факт, що вікно включає декілька вкладок (Ім'я, Домашні, Службові, Особисті, Інші, 

NetMeeting, Сертифікати), на кожну з яких задається відповідна інформація про адресата. 

Так, наприклад, вкладка Домашні дозволяє задати домашні «координати» адресата. 

Щоб додати в адресну книгу інформацію про групового адресата, потрібно вибрати пункт 
Створити групу з меню Файл або натиснути кнопку Створити в панелі інструментів, вибравши із 
списку пункт Створити групу. Заводити групи доцільно в тих випадках, коли користувач хоче 
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переписуватися відразу з декількома адресатами. Так можна, наприклад, створити групу для членів 
клубу або працівників одного відділу. 

У вікні, що з'явилося, слід задати назву групи, а також вибрати учасників групи (за допомогою 
кнопки Вибрати). Важливо враховувати, що в групу можна додавати лише ті адреси, які вже занесені 
на адресну книгу. 

Після створення групи достатньо вказати її як одержувача - і повідомлення буде розіслане всім 
членам групи. 

Адресна книга дозволяє, використовуючи вікно Пошук людей, здійснювати пошук адрес за 
допомогою служби каталогів Internet і в самій адресній книзі. Щоб виконати пошук, потрібно 
натиснути кнопку Пошук людей або вибрати однойменний пункт з меню Правка. Слід враховувати, 
що при пошуку в локальній адресній книзі можна указувати будь-яку інформацію, що зберігається в 
ній. При пошуку ж за допомогою служб каталогів Internet можна користуватися тільки поштовою 
адресою або ім'ям. 

 

ІV. Настройка параметрів 

 

Для організації зручної і стабільної роботи Outlook Express існує спеціальний пункт Параметри з 
меню Сервіс. 

Після його вибору відкриється однойменне вікно, що включає десять вкладок: Загальні, 

Читання, Відправка повідомлень, Створення повідомлення, Підписи, Правопис, Безпека, 

Підключення, Обслуговування, Повідомлення. 

Нижче приведені деякі корисні настройки. 

Перевіряти нові повідомлення кожні N мін. вкладки Загальні дозволяє задати число хвилин, 
через яке Outlook Express перевірятиме на поштовому сервері наявність нових повідомлень. 

Звукове повідомлення при отриманні нових повідомлень вкладки Загальні дає можливість 
дізнаватися про надходження нових повідомлень по звуковому сигналу, що подається Outlook Express. 

Режим Автоматично показувати папки з непрочитаними повідомленнями вкладки Загальні 
використовується для висновку найменувань папок, що містять непрочитані листи, напівжирним 
шрифтом. 

Режим Доставляти пошту на початку роботи вкладки Загальні застосовуєте; для того, щоб 
при запуску Outlook автоматично виконувалася перевірка наявності нових повідомлень. 

Режим Автоматично завантажувати повідомлення при відображенні у області проглядання 
вкладки Читання - дає можливість відображати при виборі листу його вміст в нижній частині вікна 
Outlook. 

Кнопка Шрифти вкладки Читання дозволяє встановлювати розмір і стиль шрифту. 

Формат повідомлень вкладки Відправка повідомлень, що відправляються, дозволяє задати 
формат, використовуваний при відправці повідомлень (звичний текст або HTML). 

Режим Включати у відповідь текст початкового повідомлення вкладки Відправка 

повідомлень дозволяє включити в створювану відповідь текст початкового листу. 
 

 
 


