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1. Комп’ютерні мережі 

• Комп'ютерна мережа призначена для: 



• В комп’ютерних мережах можна 
використовувати як кабельні, так 
і бездротові канали 



Типи мереж 

• Локальні мережі об'єднують комп'ютери, що 

знаходяться на відносно невеликій відстані між собою, 

наприклад, в межах одного приміщення чи невеликого 

району. Керування в локальних мережах здійснюють 

системні адміністратори, які слідкують за станом мережі, 

встановлюють ступінь доступності ресурсів, визначають 

паролі доступу до ресурсів та права користувачів. 

• Глобальні мережі об’єднують комп'ютери, що можуть 

знаходитися в різних містах і країнах. Глобальні мережі, 

як правило, є об'єднанням локальних мереж та окремих 

комп’ютерів.  



Що таке Інтернет? 

Інтернет – це глобальна комп'ютерна система, яка: 

• Містить логічно взаємозв'язаний простір 

глобальних унікальних адрес. Тут кожен комп'ютер, якій 

під’єднано до Інтернету має власну унікальну адресу. 

• Здатна підтримувати обмін інформацією, тобто 

здійснювати комунікацію віддалених комп’ютерів. 

• Забезпечує функціонування різноманітних 

інформаційних та комунікаційних служб. 

 



Мережна взаємодія 



2. Послуги Інтернет  

• Інформаційні послуги – це послуги доступу до 

інформації, наприклад, сайти, документи, файли, 

інформацію з різних баз даних тощо. 

• Комунікаційні послуги – це послуги обміну 

інформацією та спілкування: 

 



Служби Інтернет 

1. Веб-служба 

2. Служби комунікацій 

3. Пошукові системи 

4. Служби новин та розсилок 

5. Файлові служби 

6. Служби мовлення 

7. Служби віддаленого доступу 

8. Електронні платіжні системи 

 



Словничок 



3. Типи комутацій 

• Процес обміну повідомленнями між двома абонентами 

називається комунікацією, а процес з'єднання двох 

кінцевих вузлів комунікаційної мережі через проміжні 

вузли називається комутацією.  



Комутація каналів 

При комутації каналів між двома комп’ютерами 

спочатку створюється канал зв'язку, а потім 

здійснюється обмін інформацією.  

Це відбувається в реальному часі, часові затримки 

поширення інформації при проходженні по мережі є 

мінімальними. У разі надмірного навантаження, 

відбувається блокування або скидається.  

Основним недоліком мережі з комутацією каналів є 

низький коефіцієнт використання пропускної здатності 

ліній зв'язку. 



     Комутаційна мережа складається з комутаторів К1-К4, які 

об’єднані лініями зв’язку. Кожна лінія має однакову пропускну 

здатність. Кожен абонент під’єднується за допомогою 

термінального пристрою (Т – наприклад, телефон), що 

відправляє дані до мережі з постійною швидкістю.  

1. Нехай абонент А хоче поговорити з абонентом В.  

2. Нехай абонент А хоче поговорити з абонентом D.  

Комутація каналів 



Комутація пакетів 
 В мережі з комутацією пакетів 

інформація, що призначена для передачі 

до іншого комп’ютера поділяється на 

невеликі частини фіксованої структури і 

довжини (пакети), які передаються 

послідовно до найближчого транзитного 

вузла як тільки звільняється будь-який 

канал в потрібному напрямку.  

 Кожний пакет має заголовок в 

якому міститься адреса одержувача і 

маршрут проходження по мережі, а також 

кінцевий блок, де міститься контрольна 

сума, що потрібна для перевірки 

цілісності інформації. Пакет, що надійшов 

з помилкою буде надіслано ще раз. Мала 

довжина пакету запобігає блокуванню 

ліній зв'язку, не дозволяє одному 

користувачеві захоплювати на довгий час 

канал зв'язку.  

 
1. Повідомлення на вузлі 

відправника 

 

2. Поділ повідомлення на 

частини 

 

3. Утворення пакетів 

 

4. Об’єднання пакетів у вузлі 

призначення  



Порівняння мереж з різними комутаціями 
Комутація каналів  

Потрібно попередньо 

встановлювати з’єднання  

Адреса потрібна лише на етапі 

встановлення з’єднання  

Мережа може відмовити у 

встановленні з’єднання  

Гарантована пропускна здатність 

для абонентів  

Трафік реального часу 

передається без затримок  

Висока надійність передачі  

Нераціональне використання 

пропускної здатності каналів, що 

зменшує ефективність мережі  

Комутація пакетів  

Не потрібно попередньо встановлю-

вати з’єднання  

Адреса та службова інформація 

передається з кожним пакетом  

Мережа завжди готова прийняти дані  

Пропускна здатність для абонентів  

невідома, затримки передачі рідко 

Ресурси мережі використовуються 

ефективно при передачі нерівномірного 

трафіку.  

Можливі втрати внаслідок перепов-

нення буферу  

Автоматичний динамічний розподіл 

пропускної здатності фізичних каналів у 

відповідності до фактичної інтенсивності 

трафіку абонентів.  



4. Протоколи Інтернет 

Протокол - це узгоджені, стандартні правила передачі 

інформації в мережі. 

Розрізняють два типи протоколів Інтернету: 

• Базові протоколи, що відповідають за фізичну 

пересилку електронних повідомлень будь-якого типу 

між комп'ютерами Інтернету. Ці протоколи (IP і TCP)  

настільки тісно пов'язані між собою, що, зазвичай, їх 

позначають єдиним терміном «протокол TCP/IP».  

• Прикладні протоколи більш високого рівня, що 

відповідають за роботу служб Інтернету. 

 



Протоколи прикладного рівня 
Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). За допомогою протоколу HTTP 

організується відправлення запитів до веб-серверу, обробка відповіді сервера 

у форматі HTML і відображення отриманої інформації у вікні браузера. 

Протоколи для роботи з електронною поштою. Призначені для 

організації доставки та передачі повідомлень через поштовий сервер. 

 •  Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Відправлення листів 

від клієнта до поштового серверу. Дозволяє відправляти повідомлення на 

кілька адрес, застосувати проміжне збереження, пересилати копії повідомлень 

на інші адреси. 

 •  Протокол РОР3 (Post Office Protocol). Доставка листів від 

поштового серверу до клієнта. Цей протокол має вбудовані механізми 

розпізнавання адрес електронної пошти, а також модулі підвищення надійності 

отримання повідомлень. 

Протоколи FTP, TelNet та інші. Призначені для постачання інформації до 

програм-клієнтів відповідних служб. 

Протокол WAP (Wireless Application Protocol).  Надає безпровідний доступ до 

інформаційних і сервісних служб Інтернету у разі під’єднання з мобільних 

пристроїв (телефонів, смартфонів, КПК). 



Протоколи транспортного рівня 
На транспортному рівні працюють два основні 

протоколи: UDP і TCP. 

TCP (Transfer Control Protocol) - Протокол 

контролю передачі, він застосовується в тих 

випадках, коли потрібно гарантована 

доставка повідомлень. Основні особливості 

протоколу TCP: 

· Дані передаються сегментами.  

· Посилає запит на наступний пакет, вказуючи 

його номер в поле "Номер підтвердження" 

(AS). Тим самим, підтверджуючи отримання 

попереднього пакету. 

· Робить перевірку цілісності даних, якщо 

пакет битий (контрольна сума не збіглася) - 

посилає повторний запит. 

UDP (Universal Datagram Protocol) -

 універсальний протокол передачі даних, 

полегшений транспортний протокол, який 

потребує менше службового трафіку, ніж TCP. 

Основні відмінності протоколу UDP від протоколу 

TCP: 

· Відсутнє з'єднання між модулями UDP; 

· Не розбиває повідомлення для передачі; 

· При втраті пакету запит для повторної передачі не 

посилається. 

UDP використовується якщо не потрібно 

гарантована доставка пакетів, наприклад, для 

потокового відео і аудіо, DNS (тому що дані 

невеликих розмірів). Якщо перевірка контрольної 

суми виявила помилку або якщо процесу, 

підключеного до необхідного порту, не існує, пакет 

ігнорується (знищується). Якщо пакети надходять 

швидше, ніж модуль UDP встигає їх обробляти, то 

вхідні пакети також ігноруються. 
 

Також на транспортному рівні можуть 

використовуватися: 

RTP (Real Time Protocol) - Транспортний протокол 

для додатків реального часу. 

RTCP (Real Time Control Protocol)- Транспортний 

протокол зворотного зв'язку для додатка RTP. 
 



Протоколи мережного рівня 

• Здійснюють взаємодію конкретних комп’ютерів мережі, тобто 

визначають маршрути просування інформації всередині мережі. Такий 

процес називається маршрутизацією. На шляху між комп’ютером-

клієнтом та комп’ютером-сервером може знаходитися кілька проміжних 

комп’ютерів, які називаються маршрутизаторами.  

• Самим поширеним і відомим є ІР-протокол (InterNet Protocol). 

• Це унікальна числова адреса, що однозначно ідентифікує вузол, групу 

вузлів або цілу мережу. ІР-адреса має довжину 4 байти (4х8=32 біти). 

Для зручності ІР-адреса записується у вигляді 4 чисел (октетів), що 

розділені точками. 

• Наприклад,  

 Десяткова форма представлення:  128.10.2.30 

 Двійкова форма представлення:   

0000000.0001010.0000010.00011110 

 Шіснадцяткова форма представлення: С0.94.1.3 

 



• Централізованим розподілом 

ІР-адрес займається 

державна організація 

Стенфордський міжнародний 

науково-дослідний 

університет, що знаходиться у 

Силіконовій долині. 



Доменна система імен 
• Доменна адреса зазвичай привласнюється 

веб-серверам та веб-сайтам і 

використовується для зручності користування 

службою Веб. Для адресації веб-простір є 

поділеним на тематичні частини – домени. За 

назвами доменів можна визначити 

призначення веб-об’єктів, належність до 

певної організації, форми обслуговування та 

фінансування. 

• Доменна адреса (доменне ім’я) складається з 

кількох (від 2 до 5) символьних частин - 

доменів, що розділені точками.  

• http://nvpet.novograd.info  

 

.info Information services. 

Інформаційні вузли. 

.biz Business. Бізнес. 

.aero Авіа індустрія. 

.pro Professional. Для професіоналів, 

зокрема, юристів, лікарів, 

бухгалтерів. 

.name Для особистого використання. 

Наприклад, щоб зареєструвати 

поштову скриньку 

имя@фамилия.name. 

.museum Музеї. Передбачається 

створення доменів другого рівня, 

для створення мережного 

каталогу музеїв миру. 

.coop Cooperative. Для кооперативних 

співтовариств. 

.com Commercial. Комерційні структури. 

.net Network. Організації, що забезпечують 

роботу мереж. 

.org Organization. Некомерційні організації. 

.edu Educational. Освітні заклади. 

.mil Military. Військові організації. 

.gov Goverment. Урядові організації. 

На сьогодні з’явилися нові тематичні 

домени: 

http://nvpet.novograd.info/


• Коли Інтернет вийшов на міжнародний рівень, створюють домени за 

територіальною ознакою: 

 .ua Україна .az Азербайджан .lv Латвія 

.ru Росія .kz Казахстан .lt Литва 

.by Білорусь .kg Киргизстан .ee Естонія 

.ge Грузія .tj Таджикистан .am Вірменія 

.md Молдова .tm Туркменія .uz Узбекистан 

        .su Країни бувшого 

СРСР 

.eu Європейський 

Союз 

.bg Болгарія .us США 

.gb 

.uk 

Великобританія .hu Угорщина .ca Канада 

.de Германія .gr Греція .cn Китай 

.fr Франція .pl Польща .va Ватикан 

.it Італія .ro Румунія .il Ізраїль 

.es Іспанія .sk Словаччина .co Колумбія 

.fi Фінляндія .si Словенія .tv Тувалу 

.at Австрія .cz Чехія .jp Японія 



Домени інших рівнів 

• Доменні адреси веб-сайтів складаються з доменів ІІ чи ІІІ рівня. 

• Домени ІІ рівня (наприклад, edu.ua, lviv.ua) може отримати будь яка приватна 

особа чи організація. Власник домену ІІ рівня може надавати домени ІІІ рівня 

(наприклад, lp.edu.ua, polynet.lviv.ua). Доменні імена можуть бути теоретично і 

більших рівнів, а практично використовують максимум 4 рівнів.  

Багатомовні домени 
• Інтернет зародився в англомовному середовищі і обмеженням існуючої системи 

доменних імен DNS (Domains Name System) стала необхідність використовувати 

лише 37 символів ASCII - латинські букви від A до Z, цифри і символ «-». Швидке 

зростання кількості користувачів Інтернет в світі призвело до появи доменних 

імен, які зазначено не латиницею. 

 Це зручніше, бо в імені домену можна використовувати національну мову. 

 Вирішує проблему нестачі зручних доменних імен, відкриваючи нові можливості 

для просування своїх товарів і послуг. 

 Закріплює індивідуальність особи або компанії. 

• Багатомовний домен IDN (Internationalized Domain Names) - це  звичайний домен 

латиницею, який містить обов'язковий префікс xn- (ознака IDN-домену) і  

закодовану частину, яка може бути перекодована в  слово на  національному 

алфавіті. Наприклад, в  браузері можна з  клавіатури набрати «мійдомен.ua» і 

його буде автоматично перекодовано в  «xn-d1acklchcc.ua».  

 


