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ШАНОВНІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ  
ТА ДЕВ’ЯТИКЛАСНИЦІ!

Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме 
для вас, учнів 9 класу. У 5–8 класах ви вже ознайомилися з базовими 
поняттями інформатики та основами роботи з комп’ютером, навчилися 
створювати графічні, текстові й мультимедійні документи, працювати 
з електронними таблицями, шукати в Інтернеті інформаційні матеріали, 
складати та виконувати алгоритми з повторенням та розгалуженням. 

У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого та 
корисного, а пропонований підручник буде вашим надійним помічни-
ком. Як же з ним працювати? 

Підручник складається з десяти розділів. На початку кожного роз-
ділу ви знайдете рубрику «Повторюємо». Вона допоможе вам згадати 
відомості, які ви вивчали з цієї теми у попередніх класах і які будуть 
необхідні для засвоєння нового матеріалу. 

Розділ складається з параграфів і практичних робіт за темами роз-
ділу. Кожний параграф містить теоретичні відомості за темою уро-
ку, приклади практичного застосування отриманих знань, рубрики 
«Питання для самоперевірки», «Вправа», «Комп’ютерне те стування». 

«Питання для самоперевірки» допоможуть вам з’ясувати, чи зрозу-
міли ви вивчений матеріал, а також підготуватися до виконання вправ 
і практичних робіт за комп’ютером. 

Рубрика «Вправа» складається з теоретичних і практичних за-
вдань. Вправи з позначкою  містять окремі завдання, вправи з по-
значкою  — завдання із покроковим описом виконання. Виконуючи 
ці завдання, ви здобудете необхідні практичні навич ки роботи з ком-
п’ютером.

Оцінити свої знання, вміння та навички вам допоможе рубрика  
«Комп’ютерне те стування». Завдання цієї рубрики можна виконати 
в онлайн-режимі на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне на-
вчання» (www.interactive.ranok.com.ua).
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У підручнику ви знайдете описи всіх практичних робіт, передбаче-
них чинною програмою з інформатики. Щоб виконати кожну з них, ви 
маєте повторити матеріал, вивчений протягом попередніх уроків, — тоді 
ви зможете успішно застосувати свої знання, виконуючи завдання за 
комп’ютером.

У тексті підручника використані такі позначки:

 Запам’ятайте

  Розгляньте приклад

 Зверніть увагу

 Знайдіть відповідь у підручнику

 Знайдіть відповідь в Інтернеті

 Виконайте завдання за комп’ютером

  Виконайте тестові завдання за комп’ютером, використовуючи 
матеріали сайта «Інтерактивне навчання»

 Виконайте завдання підвищеної складності

 Виконайте завдання в парах

Бажаємо натхнення та успіхів!

1



РОЗДІЛ 1. 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У СУСПІЛЬСТВІ

§ 1. Інформаційні системи 

§ 2. Інформаційні технології

Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси 
і системи



§ 1. Інформаційні системи

ПОВТОРЮЄМО
Ви вже знаєте, що світ, який нас оточує, скла-

дається з предметів, явищ і процесів, які називають 
об’єктами. Відомості про об’єкти називають інфор-
мацією. Кожен об’єкт має певні властивості. 

З інформацією можна виконувати певні дії: 
знаходити, приймати, передавати, опрацьовувати, 
зберігати, захищати тощо. Дії, які можна вико-
нувати з інформацією, називають інформаційними 
процесами. 

Інформатика — це наука про інформацію та 
інформаційні процеси. Інформація подається у ви-
гляді пові домлень — послідовностей сигналів різної 
природи. Здійснення певних інформаційних проце-
сів потребує кодування повідомлень.

Як вам відомо, код — це набір символів або 
сигналів і правил їхнього використання для коду-
вання та декодування повідомлень. Повідомлення, 
подані у формі, прийнятній для здійснення певного 
інформаційного процесу, називають даними.

1. Що називають об’єктом?
2. Що таке інформація?
3. Назвіть декілька інформаційних процесів.
4. Що вивчає інформатика?
5. Що таке повідомлення; дані?
6. Що таке код?

У цьому розділі ви дізнаєтесь про особливості інформаційних 
процесів і про те, де та як саме відбуваються ці процеси, 
ознайомитеся з етапами розвитку та сучасним станом 
інформаційних технологій.
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§ 1. Інформаційні системи
Навколишній світ складається із сукупності різних систем. «Система» 

в перекладі з грецької — ціле, що складається з частин.

 Поняття інформаційної системи
Дії з інформацією завжди відбуваються в певному середовищі, яке на-

зивають інформаційною системою (ІС). 

Інформаційна система — це сукупність взаємопов’язаних засобів 
і методів здійснення інформаційних процесів.

Засоби ІС — це об’єкти живої та неживої природи. 
Методи ІС — це способи дії (взаємодії) об’єктів. 

 Засобами ІС можуть бути клітини, люди, вода, механічні та електрон-
ні пристрої тощо. Методами ІС можуть бути танці бджіл задля роз-
повсюдження інформації серед бджолиного рою, двійкове кодування 
даних у ком п’ютері тощо.

Види інформаційних систем
Усі ІС можна поділити на такі види: технічні, біологічні, соціальні. 
Технічні ІС — такі, що створені людьми (комп’ютер, банкомат тощо). 
Біологічні ІС — такі, що створені без участі людей (клітина, тварина, 

мурашник, океан тощо).
Соціальні ІС — такі, що є об’єднаннями людей (суспільство, фан-

клуб, хор, партія тощо).
Складові інформаційної системи
Будь-яка ІС має матеріальну та інформаційну складові (рис. 1.1). 

1

Технічна 
ІС

Біологічна 
ІС

Соціальна 
ІС

Апаратне забезпечення — комп-
лекс технічніх засобів, необхідних 

для функціонування ІС

Біохімічна матерія та/або живі 
істоти, які з неї утворені

Люди і їхнє оточення

Матеріальна складова ІС

Програмне забезпечення — опис 
методів, які визначають поведінку ІС

Визначається будовою генів, клітин, 
живих організмів

Знання, досвід, культура, норми  
поведінки тощо 

Інформаційна складова ІС

Рис. 1.1
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Розділ 1.  Інформаційні технології у суспільстві

 «Поведінку» сучасних технічних ІС (комп’ютера, літа-
ка тощо) визначають комп’ютерні програми. Але не 
завжди інформаційною складовою технічних ІС є про-
грама. Так, «поведінка» механічного годинника визна-
чається конструкцією і взаємодією механічних складо-
вих апаратного забезпечення цієї ІС (рис. 1.2).

 Інформаційне суспільство
Роль інформатики в суспільстві полягає у вдосконаленні методів і за-

собів ІС, пов’язаних із розвитком суспільства. Завдяки розповсюдженню 
комп’ютерів інформатика є не лише наукою, а й сферою діяльності бага-
тьох людей, що впливає на рівень продуктивності праці у всіх галузях 
народного господарства.

На різних етапах розвитку людство спрямовувало свою діяльність 
спочатку на опанування речовиною (первісне, рабовласницьке, феодальне 
суспільство), потім енергією (індустріальне суспільство) та інформацією 
(інформаційне суспільство).

Інформаційне суспільство — це суспільство нового типу, розвиток 
якого в першу чергу залежить від створення, перероблення та 
використання інформації.

Інформаційне суспільство має певні ознаки (рис. 1.3).

Ознаки 
інформа
ційного 

суспільства

Вільний доступ людини до інформаційних ресурсів

Високий рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

Розвинена інформаційна інфраструктура суспільства

Зайнятість більшості працюючого населення в інформаційній галузі

Рис. 1.3

 США, Японія, країни Західної Європи вже досягли рівня розвинутого 
інформаційного суспільства. Так, в інформаційній галузі США зайнято 
понад 60 % працездатного населення. Більшість країн світу (у тому 
числі й Україна) перебуває на шляху до інформаційного суспільства. 

 Інформаційна культура
В інформаційному суспільстві інформація є одним із найцінніших 

ресурсів, а інформаційна культура кожної людини — важливим чинни-
ком суспільної культури. 

2

Рис. 1.2

3
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Інформаційна культура — це складова загальної культури осо-
бистості, що визначає її поведінку в сфері інформаційної ді-
яльності.

Критеріями сформованості інформаційної культури особистості, крім 
етичних, моральних і правових аспектів (про що йтиметься далі), є її 
комп’ютерна й інформаційна грамотність, інформаційно-комунікаційна 
компетентність.

Комп’ютерна грамотність — уміння працювати з ком п’ютером, розу-
міння основ інформатики та інформаційних і комунікаційних технологій.

В інформаційному суспільстві комп’ютерна грамотність є на-
стільки ж важливою, як і вміння читати й писати.  

Інформаційна грамотність — це вміння працювати з інформацією 
(шукати, аналізувати, оцінювати, використовувати тощо).

Інформаційно-комунікаційна компетентність полягає в здатності лю-
дини використовувати знання з інформаційно-комунікаційних технологій 
для розв’язування різноманітних завдань. 

У сучасному суспільстві формування основ інформаційної культури 
необхідно починати на більш ранніх ступенях навчання в школі.

Питання для самоперевірки

1. Що таке інформаційна система? 
2. Назвіть види інформаційних систем.
3. Опишіть складові технічної інформаційної системи.
4. Яке суспільство називають інформаційним?
5. Що таке інформаційна культура?

Вправа 1

 Розглянути соціальну інформаційну систему учнівський клас.
1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.
2) Запишіть у документ засоби інформаційної системи учнівський 

клас, призначені для пошуку, передавання, зберігання, аналізу, 
опрацювання і подання інформації.

3) Запишіть у документ інформаційні процеси, що відбуваються 
в класі впродовж уроку.

4) Збережіть файл документа з іменем Вправа 1 у відповідній папці. 
Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 1 із автоматичною перевіркою 
на сайті «Інтерактивне навчання».
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§ 2. Інформаційні технології
«Технологія» в перекладі з грецької — майстерність, вміння. На від-

міну від технології матеріального виробництва, яка є сукупністю методів 
керування енергією та обробки речовини, інформаційна технологія (ІТ) 
зорієнтована на роботу з інформацією.

 Поняття інформаційної технології
До появи персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж основними 

засобами для роботи з повідомленнями були книги, телефон, телеграф тощо.

Інформаційна технологія є сукупністю методів і процесів опра-
цювання інформації із застосуванням комплексу відповідних 
засобів.

Метою ІТ є ефективне застосування інформаційних процесів у різних 
галузях людської діяльності. Не можна розглядати ІТ окремо від інфор-
маційних систем (ІС). 

За засобами, методами і призначенням ІС такі технології можна по-
ділити на глобальні, базові та прикладні (рис. 2.1).

Глобальні

Використовуються інфор-
маційні ресурси суспільства

Інтернет,  
телебачення

Зорієнтовані  
на галузеві ІС

Медицина,  
освіта

Базові

Розраховані на розв’язання 
конкретних задач користувача

Опрацювання документації,
створення відеокліпу

Прикладні

Види ІТ

Рис. 2.1

Наведений поділ є умовним, оскільки, наприклад, глобальні інтер-
нет-технології можуть застосовуватися в галузевих напрямках або для 
розв’язування певних задач користувача.

 Етапи становлення інформаційних технологій
Залежно від засобів ІС розрізняють такі етапи розвитку ІТ: мовний, 

писемний, ручний, механічний, електричний, радіохвильовий, електрон-
ний, комп’ютерний, мережевий.

Поштовх для розвитку тієї чи іншої ІТ в суспільстві завжди давали на-
укові відкриття та/або винайдення нових технічних засобів (див. форзац 1).
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 Основні інформаційні процеси
До основних інформаційних процесів зазвичай відносять пошук, 

отримання, передавання, зберігання, опрацювання інформації. Залежно 
від особливостей здійснення цих процесів їхня назва може змінюватися.

Передавання інформації багатьом при й мачам називають поширенням. 
Процес, спрямований на підвищення надійності зберігання і переда-

вання інформації, називають захистом. 
Отримання й зберігання інформації називають її накопиченням. 
Опрацювання інформації полягає у створенні нових даних на базі 

вихідних.
Види інформаційних процесів зумовлені особливостями ІС. Так, ви-

сокоорганізовані біологічні системи можуть оцінювати, ототожнювати, 
тлумачити інформацію тощо. Є інформаційні процеси, притаманні лише 
соціальним ІС (інформаційні війни, мозковий штурм). А стрімкий розвиток 
систем штучного інтелекту та робототехніки сприяє змінам у технічних 
ІС, доповненню інформаційними процесами (наприклад, пов’язаними з ма-
шинним навчанням, розпізнаванням текстів, образів). 

 Інформація передається за допомогою повідомлень. Інформаційною мо-
деллю процесу передавання повідомлень є схема Шеннона (рис. 2.2).

Кодувальний 
пристрій Канал зв’язку Декодувальний 

пристрій ПриймачДжерело

Рис. 2.2

 Інтелектуальна власність та авторське право
Опрацьовуючи інформацію, людина здатна творити. Результатом її 

творчої діяльності можуть бути літературні, художні й наукові твори, ком-
п’ютерні програми, відкриття, винаходи, торгові марки тощо.

Інтелектуальна власність — це результат інтелектуальної або 
творчої діяльності особи або кількох осіб.

Вартість інтелектуального потенціалу суспільства вже перевищила 
вартість фондів основних галузей промисловості, тож давно постало пи-
тання захисту майнових прав інтелектуальної власності. 

Авторське право — це сукупність установлених і гарантованих 
державою прав автора (та його правона ступників) щодо ство-
рення або використання об’єктів творчої діяльності (програмних 
продуктів, творів літератури, науки, мистецтва тощо).

1
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Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 
особ ливо Інтернету, значно спростив доступ людини до продуктів інте-
лектуальної діяльності. Це нерідко приводить до порушення авторських 
прав виробників програмних продуктів, аудіо- та відеопродукції тощо.

 У 1931 році вперше у світовій практиці застосування законів щодо 
авторського права дозволило відомому співакові Федору Шаляпіну 
відсудити в комерційного бюро 10 тисяч франків за протизаконне 
тиражування його пісень. 

Авторське право регулюється Законом України «Про авторське право 
і суміжні права», який ґрунтується на міжнародних нормах, ураховує 
сучасні тенденції правового регулювання як традиційних, так і нових 
об’єктів авторського права.

  Етика при створенні та використанні  
інформаційних ресурсів
На багатьох сайтах немає цензури, але дотримання морально-етичних 

норм є обов’язковою вимогою цивілізованого співіснування користувачів 
(рис. 2.3). 

Етика — це правила та норми поведінки людей у відносинах 
одне з одним, із суспільством і державою.

Сьогодні особливого значення набуває мережевий етикет (нетикет). 
Користувачі мають керуватися певними морально-етичними нормами, 
більшість з яких вам уже відома. Пригадаємо деякі з них.

    Використовуючи ресурси мережі, не 
перешкоджайте роботі інших корис-
тувачів.
    Не порушуйте авторське право — не 

використовуйте файли, не призначе-
ні для вільного доступу.
    Не робіть того, що не прийнято в ци-

вілізованому суспільстві: не можна 
лаятися, ображати людей, розпалю-
вати національну ворожнечу тощо.

Основною морально-етичною нормою користувачів і розробників ін-
формаційних ресурсів є дотримання конфіденційності приватної інфор-
мації. Це особливо важливо в наш час, коли відомості про особу зберіга-
ються в численних електронних базах даних. 

2

Рис. 2.3 
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 Інформаційні технології в освіті
Важливу роль у формуванні інформаційної культури людини відігра-

ють освіта та самоосвіта (наприклад, набуття навичок пошуку потрібної 
інформації). Щоб знайти будь-які інформаційні матеріали, достатньо мати 
під’єднаний до Інтернету комп’ютер або мобільний пристрій. Сьогодні іс-
нує також низка програм на підтримку вивчення окремих предметів. Ви 
працювали з багатьма з них і знаєте, що засоби навчального призначення 
відрізняє інтерактивність — швидкий зворотний зв’язок між користува-
чем і засобами ІКТ. 

 До основних видів електронних освітніх 
ресурсів, які забезпечують процес на-
вчання, належать електронні посібники, 
тестові засоби конт ролю знань, енцикло-
педії, словники, карти, довідники тощо.

Особливе місце серед освітніх технологій за-
ймають інтернет-технології: технології хмарних 
обчислень, вебінари тощо. Популярною формою 
навчання стає дистанційна освіта (рис. 2.4).

 Широкий спектр освітніх веб-ресурсів можна знайти за посиланням: 
http://lokschool.io.ua/s14248/osvitni_veb-sayti 
 Численні сайти (osvita.ua, рarta.ua, shkola.ua, repetitor.ua, ostriv.in.ua, 
eduwiki.uran.net.ua та ін.) стануть у пригоді учням, учителям і батькам. 

Питання для самоперевірки
1. Що таке інформаційна технологія? 
2. Які види інформаційних технологій вам відомі?
3. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій.
4.  Назвіть основні інформаційні процеси.
5.  Яких правил мережевого етикету ви дотримуєтеся?
6. Що таке інтелектуальна власність?
7. Яким законом України регулюється авторське право?
8. Наведіть приклади освітніх веб-ресурсів.

Вправа 2

 Створити презентацію на тему «Основні правила мережевого ети-
кету».

1) Запустіть редактор презентацій. Виберіть шаблон із готовою 
структурою.

Рис. 2.4 

3

4
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2) На першому (титульному) слайді розмістіть тему презентації, дані 
про автора презентації (прізвище, ім’я, клас).

3) На другому і третьому слайдах запишіть кілька правил, яких 
слід дотримуватися під час спілкування в соціальних мережах.

4) На четвертому слайді запишіть адреси сайтів, на яких ці пра-
вила можна знайти.

5) Знайдіть в Інтернеті Закон України «Про авторське право і су-
міжні права», відшукайте в тексті закону інформацію про об’єкти 
та суб’єкти авторського права й розмістіть її на п’ятому слайді.

6) Доберіть стильове оформлення презентації та дизайн слайдів. Збе-
режіть файл презентації з іменем Вправа 2 у відповідній папці. 
Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 2 з автоматичною перевіркою 
на сайті «Інтерактивне навчання».

   Практична робота 1
   Освітні інформаційні ресурси і системи
 Завдання:  навчитися користуватися сервісами освітніх інтернет-ресурсів.
 Обладнання: комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет.

Хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть браузер. Зайдіть на сайт Інтерактивне навчання 
(іnteractive.ranok.com.ua).

2. Зареєструйтесь на сайті та/або увійдіть у свій обліковий запис.
3. Знайдіть електронну версію вашого підручника (Курси — Підруч-

ники — Інформатика — 9 клас) та перегляньте перший розділ.
4. Пройдіть (вперше або повторно) Тест 1 (Курси — Підручники — Ін-

форматика — 9 клас — Електронні матеріали до підручника — Роз-
діл 1 — розпочати роботу — Тест 1).

5. Перегляньте результати тестування, з’ясуйте дати складання те-
стів та отримані оцінки (кнопка Детальніше).

6. Вийдіть зі свого облікового запису (кнопка Вихід). Закрийте вікно 
браузера. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: які послуги (сервіси) освітнього характеру можуть 
надавати інформаційні ресурси.
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§ 3. Комп’ютерні мережі

ПОВТОРЮЄМО
Як ви вже знаєте, комп’ютерна мережа — це 

сукупність комп’ютерів, які можуть надавати один 
одному доступ до своїх апаратних (дисководи, прин-
тери, сканери тощо) і програмних (програми, дані 
тощо) ресурсів. 

Комп’ютери в мережі відрізняються за функці-
ями, які вони виконують. Комп’ютер, який надає 
ресурси в мережу, називають сервером, комп’ютер, 
який ці ресурси використовує, — клієнтом (або ро-
бочою станцією).

Найбільшою глобальною комп’ютерною мере-
жею є Інтернет. Вона надає користувачам усього 
світу можливості спілкування, пошуку й перегляду 
інформаційних матеріалів на своїх ресурсах. 

Вам уже відомо, як здійснювати простий по-
шук в Інтернеті за ключовими словами з викорис-
танням пошукових систем, як зберігати знайдені 
відомості.

1. Що таке комп’ютерна мережа?
2. Назвіть апаратні й програмні ресурси комп’ютерної 

мережі.
3. Який комп’ютер у мережі називають сервером? 
4. Який комп’ютер у мережі називають клієнтом?
5. Що таке Інтернет?
6. Які можливості надає Інтернет користувачу?

У цьому розділі ви дізнаєтесь про особливості будови 
і роботи комп’ютерних мереж, а також детальніше 
ознайомитеся із сучасними службами глобальної мережі 
Інтернет.
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§ 3. Комп’ютерні мережі
Сьогодні комп’ютерні комунікації здійснюються за допомогою ком-

п’ютерних мереж, які надають користувачам можливість доступу до ко-
лективного використання апаратних, програмних засобів та інформацій-
них ресурсів.

 Класифікація комп’ютерних мереж
Залежно від розміру охоплюваної території комп’ютерні мережі поді-

ляють на два основні типи: локальні та глобальні (рис. 3.1).

Об’єднують комп’ютери, розташовані 
на невеликій відстані один від одного

У межах одного приміщення,   
підприємства, організації тощо

Локальні мережі (LAN)

Об’єднують комп’ютери та локальні 
мережі, розташовані на великій від-

стані один від одного

На різних континентах,  
в різних державах, містах тощо

Глобальні мережі (WAN)

Типи комп’ютерних мереж

Рис. 3.1 

Локальні комп’ютерні мережі можуть бути:
 • з виділеним сервером (один комп’ютер є сервером зі всіма ресурсами, 

решта комп’ютерів — клієнти); 
 • однорангові (усі комп’ютери рівноправні й можуть надавати свої ре-

сурси для спільного використання).

 До глобальних належать комп’ютерні мережі для замовлення квит-
ків на транс порт, мережі, що об’єднують наукові центри, банківські 
мережі тощо. Найбільшою глобальною мережею є Інтернет.

 Канали зв’язку
Обмін даними між комп’ютерами, об’єднаними в комп’ютерну мере-

жу, здійснюється за допомогою каналів зв’язку.

Канал зв’язку — це середовище поширення закодованого сигналу 
та технічні засоби його передавання й приймання (рис. 3.2).

1
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За способом кодування 
сигналу

Аналогові; 
цифрові

Кабельно-дротові; 
бездротові

За способом з’єднання

Радіо; електричні; 
оптичні

За видом сигналу

Види каналів зв’язку

Рис. 3.2

Більшість сучасних засобів комунікації (зв’язку) використовують 
цифрові канали зв’язку.

 Апаратне й програмне забезпечення мереж 
Конструктивно комп’ютерна мережа являє собою сукупність 

комп’ютерів, які об’єднано каналами зв’язку та забезпечено апаратним 
і програмним мережевим обладнанням. На кожному клієнті мережі вста-
новлюється програма-клієнт. На серверах мережі встановлюють програму-
сервер, яка надає послуги програмам-клієнтам.

Найпростіше побудувати локальну мережу з двох комп’ютерів (пряме 
з’єднання). Для цього потрібен спеціальний кабель («патч-корд», макси-
мальна довжина 100 м), щоб з’єднати їхні мережеві адаптери (карти), та 
відповідні налаштування на обох комп’ютерах.

Щоб побудувати локальну мережу з більшою кількістю комп’юте рів, 
потрібен спеціальний пристрій — мережевий комутатор («світч») або ме-
режевий концентратор («хаб»). До нього (а отже, й до локальної мережі) 
під’єднують комп’ютери та інші мережеві пристрої, вкомплектовані ме-
режевими адаптерами (мережевими картами): принтери, сканери тощо. 
Зовнішні пристрої, у складі яких немає мережевих карт, під’єднують до 
мережі через комп’ютер. 

Для побудови локальної мережі або для передавання даних між різ-
ними локальними мережами та їхнього під’єднання до Інтернету вико-
ристовують також маршрутизатори (роутери) (рис. 3.3).

Роутер 

Локальна мережа 1 Локальна мережа 2

«Світч» «Світч»

Принтер Сканер

ПК 1 ПК 1

ПК 2 ПК 2

ПК 3 ПК 3ПК 4 ПК 4

Інтернет 

Рис. 3.3
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 Адресація в мережах
Для обміну даними між комп’ютерами, під’єднаними до мережі, ви-

користовують протоколи TCP/IP (див. с. 21), за якими кожен із них має 
IP-адресу (читається як «ай-пі-адреса»).

IP-адреса — це числова адреса пристрою в мережі.

IP-адреса пристрою складається з чотирьох десяткових чисел у межах 
від 0 до 255, розділених крапками (інколи ці числа називають октетами). 

У локальних мережах для пристроїв використовують адреси з діа-
пазонів: 10.0.0.0–10.255.255.255; 172.16.0.0–172.31.255.255; 192.168.0.0–
192.168.255.255.

 Сервер локальної мережі шкільного комп’ютерного класу може мати 
адресу, наприклад, 192.168.0.1. 

Окрім ІР-адреси кожен комп’ютер мережі має зручне для сприйняття 
людиною мережеве ім’я, яке надається йому системою автоматично або 
налаштовується вручну. Жодні два комп’ютери однієї локальної мережі 
не можуть мати однакових ІР-адрес або однакових імен.

Для визначення ІР-адреси комп’ютера в мережі та інших мережевих 
налаштувань потрібно:
1) відкрити командний рядок Windows: Пуск → Всі програми → Стандарт-

ні → Командний рядок;
2) в командному рядку набрати команду ipconfig;
3) натиснути клавішу Enter.

Щоб переглянути IP-адреси всіх пристроїв локальної мережі, потрібно 
в командному рядку скористатися командою arp -a.

 Для отримання доступу до мережевих ресурсів іншого комп’ютера 
користувачеві достатньо в адресному рядку вікна папки чи провід-
ника набрати IP-адресу комп’ютера, наприклад \\192.168.0.1\, або ім’я, 
наприклад \\User-1\, і натиснути клавішу Enter.

Питання для самоперевірки
1. Які мережі називають локальними; глобальними?
2. Що таке канал зв’язку?
3. Яке з’єднання двох комп’ютерів називають прямим?
4. Який пристрій забезпечує роботу комп’ютера в локальній мережі?
5. Що таке ІР-адреса комп’ютера? 
6. Як визначити IP-адресу пристрою?

2

3
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Вправа 3

 Визначити ІР-адреси та мережеві імена комп’ютерів вашої локаль-
ної мережі.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.
2) Визначте ІР-адресу вашого комп’ютера у вашій локальній мережі 

й запишіть у створений документ.
3) Визначте ім’я вашого комп’ютера в локальній мережі, виконавши 

команду контекстного меню Комп’ютер → Властивості, та запишіть 
у документ.

4) Визначте ІР-адреси всіх комп’ютерів вашої локальної мережі й за-
пишіть у документ.

5) Виходячи зі значення ІР-адреси вашого комп’ютера та користуючись 
прикладом 2 (с. 19), підрахуйте, яку найбільшу кількість мережевих 
пристроїв може містити мережа. Запишіть результат у документ.

6) Збережіть файл документа з іменем Вправа 3 у відповідній папці.  
Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 3 з автоматичною перевіркою 
на сайті «Інтерактивне навчання».

§ 4.  Під’єднання та обмін даними  
в Інтернеті

Доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет неможливий без 
організації швидкого та якісного передавання даних.

 Передавання даних у мережі Інтернет
Мільйони користувачів у мережі Інтернет обмінюються повідомлення-

ми. Спеціальні програми поділяють повідомлення на частини — пакети 
даних, долучають адреси відправника й одержувача та порядковий номер 
пакета й послідовно передають мережею. Комп’ютер-отримувач збирає 
пакети, об’єднує у правильному порядку й відновлює вихідні дані. 

Кожен пакет даних передається одним із мільйонів маршрутів. Тому 
навіть якщо тисячі мережевих комп’ютерів і каналів зв’язку одночасно ви-
йдуть з ладу, пакети даних будуть доставлені адресату іншим маршрутом. 
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Оскільки пакети пронумеровано, то їх можна зібрати й відновити 
вихідні дані, навіть якщо пакети дістались адресата в різний час і за 
різними маршрутами. Кожен пакет містить інформацію про свою ціліс-
ність (контрольна сума). Якщо в пакеті виявляться помилки й дані спо-
творяться, комп’ютер-отримувач надішле комп’ютеру-відправнику запит 
на повторне передавання тільки цього пакета.

 Протоколи передавання даних
Для узгодженого передавання й прийняття даних різних типів у ме-

режах існують мережеві протоколи.

Мережевий протокол — це сукупність правил (стандартів) для 
обміну даними між комп’ютерами.

Розглянемо деякі найвідоміші протоколи та їхнє призначення:

Назва протоколу Призначення протоколу
Ethernet Стандарт дротових локальних мереж

Wi-Fi Стандарт бездротових мереж
WAP Стандарт доступу до мережі з мобільних телефонів

IP Передавання пакетів даних
TCP Управління передаванням і цілісністю пакетів даних
DNS Перетворення доменних імен в IP-адреси
FTP Обмін файлами між комп’ютерами

HTTP Передавання гіпертексту
POP Отримання повідомлень від поштового сервера

SMTP Відправлення повідомлень на поштовий сервер

Основними протоколами мережі Інтернет можна вважати ІР і ТСР, які  
забезпечують пакетний обмін даними. 

Розробляє й упроваджує технологічні стандарти для Всесвітньої паву-
тини міжнародна організація W3C (World Wide Web Consortium). 

 Провайдери
У повсякденному житті часто доводиться чути слово «провайдер» (від 

англ. provider — постачальник). 

Провайдер (інтернетпровайдер) — це організація, яка надає по-
слуги, пов’язані з доступом до глобальної мережі Інтернет. 



§ 4. Під’єднання та обмін даними в Інтернеті Розділ 2.  Мережеві технології

22

Сервер, який належить провайдеру, є початковою точкою для доступу 
до мережі Інтернет. З ним за допомогою каналу зв’язку можна з’єднати 
будь-який ком п’ютер або локальну мережу. 

Серед основних функцій провайдерів найбільш важливими є такі:
 • забезпечення доступу до Інтернету;
 • виділення дискового простору для сайтів (хостинг);
 • підтримка роботи поштових скриньок;
 • послуги зв’язку з передавання голосових повідомлень тощо.

Щоб почати роботу в Інтернеті, крім наявності комп’ютера, потрібно:
 • одержати доступ до сервера одного з провайдерів;
 • установити й налаштувати програми-клієнти тих служб Інтернету, 

послуги яких потрібні для користування. 

 Способи під’єднання до Інтернету
Існують різні способи під’єднання (рис. 4.1), що різняться за прин-

ципом роботи, швидкістю передавання даних тощо. 

Комутоване 
під’єднання

Виділене 
під’єднання

Технологія 
ADSL

Технологія 
Wi-Fi

Мобільний 
Інтернет

Способи під’єднання до Інтернету

Рис. 4.1
Комутоване під’єднання 
Комутоване під’єднання здійснюється з використанням телефонної 

лінії та модема, що під’єднується до комп’ютера. Цей спосіб є найбільш 
давнім. Телефонна лінія на час встановлення тимчасового з’єднання бло-
кується (рис. 4.2, а).

Виділене під’єднання 
Виділене під’єднання здійснюється через виділений канал зв’язку, 

який забезпечує постійне з’єднання (це може бути дротовий зв’язок, опто-
волокно, радіоканал тощо) із сервером провайдера. Цей спосіб є найпо-
пулярнішим. Він не є дешевим, але дозволяє завдяки великій швидкості 
передавання обмінюватися великими обсягами даних (рис. 4.2, б).

Технологія ADSL 
Технологія ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) реалізується 

з використанням асиметричної цифрової передплатної лінії. Для прий-
мання та передавання даних використовується телефонна лінія. Вона не 
блокується на той час, коли є високошвидкісний доступ до Інтернету.
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Технологія Wi-Fi 
Технологія Wi-Fi — стандарт бездротового зв’язку. Її ядром є так 

звана точка доступу, під’єднана до наземної мережі. Щоб під’єднатися 
до точки доступу, власнику ноутбука або мобільного пристрою із Wi-Fi-
адаптером потрібно просто потрапити в радіус її дії (50–100 метрів).  

Існують й інші способи під’єднання до Інтернету, наприклад за допо-
могою супутникової антени (рис. 4.2, в).

Сервер 
провайдера

Сервер 
локальної мережі

АТС 1

АТС 3
. . .а

Телефонні
канали зв’язку Модем

Модем
Модем

Лінія ISDN Супутниковий
канал

Виділена лінія

Модем

АТС 2
АТС 1

АТС 3

в

Рис. 4.2

Під’єднання за допомогою мобільного пристрою
Під’єднання за допомогою мобільного пристрою здійснюється теле-

фоном або модемом без прив’язки користувача до певного місця. Такий 
доступ обмежений територією, на якій провайдер створив покриття. Існує 
вже кілька поколінь мобільного зв’язку (рис. 4.3). Найбільш поширеними 
є стандарти 3G і 4G.

 голосовий зв’язок
  аналоговий 

протокол

 голосовий зв’язок
  поява цифрових 

стандартів
  більша зона покриття

  голосовий 
зв’язок

 мультимедіа
 Інтернет

  швидке 
передавання даних

 широкосмуговий зв’язок
 підтримка ІР-протоколів

2G 
1 Мбіт/с

3G 
10 Мбіт/с

4G 
1000 Мбіт/с 5G

ШВИДКІСТЬ ОБМІНУ ДАНИМИ

голосовий зв’язок

підтримка ІР-протоколів

1G 
0,001 Мбіт/с

Рис. 4.3

Питання для самоперевірки
1. У чому полягає пакетний принцип передавання даних?
2. Назвіть декілька мережевих протоколів. Яке їхнє призначення?
3. Назвіть основні функції провайдера.
4. Опишіть способи під’єднання до Інтернету.
5. Що таке технологія ADSL; технологія Wi-Fi?

б
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Вправа 4

 Визначити параметри під’єднання до Інтернету: спосіб під’єднання, 
провайдера, ІР-адресу, швидкість обміну даними.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.
2) Визначте спосіб під’єднання вашої локальної мережі до Інтернету 

та запишіть у створений документ.
3) Відкрийте один із сайтів для визначення параметрів під’єднання 

до Інтернету (наприклад, www.speedtest.net; 2ip.ua тощо). З’ясуйте 
назву вашого провайдера і запишіть у документ.

4) Визначте ІР-адресу вашого комп’ютера та запишіть у документ.
5) Визначте швидкість приймання та передавання даних в Інтернеті 

вашим комп’ютером та запишіть у документ.
6) Збережіть файл документа з іменем Вправа 4 у відповідній папці.  

Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 4 з автоматичною перевіркою 
на сайті «Інтерактивне навчання».

§ 5. Адресація в Інтернеті
Призначенням будь-якої мережі є доступ та спільне використання 

віддалених інформаційних, апаратних і програмних ресурсів.

 Призначення і структура Інтернету 
Інтернет об’єднує окремі комп’ютери та локальні мережі в усьому 

світі. Розглянемо структуру Інтернету (рис. 5.1).

Апаратна складова

Канали зв’язку 
та спеціалізовані 

комп’ютери й пристрої 
(сервери, мости, шлю-
зи, маршрутизатори)

Операційні системи серверів 
і клієнтів, спеціалізовані про-
грами, що керують роботою 

засобів доступу користувачів 
до служб Інтернету

Програмна складова

Величезна кількість 
інформації, розміщена 

на серверах, до якої ма-
ють доступ користувачі 

Інтернету

Інформаційна складова

Структура Інтернету

Рис. 5.1
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Основу мережі Інтернет складають сервери, з’єднані між собою по-
стійними лініями зв’язку. Клієнти можуть перебувати на значній відстані 
від сервера і з’єднуватися з ним різними каналами зв’язку.

Для узгодженої взаємодії всіх складових мережі Інтернет по-
трібна певна система адресації.

	 IP-адреса
Згадаємо, що IP-адреса — це ідентифікаційний номер комп’ютера 

в мережі. Як і в локальній мережі, IP-адреса комп’ютера в Інтернеті ство-
рюється за протоколом ІРv4 та складається з чотирьох десяткових чисел 
від 0 до 255, розділених крапками, наприклад 78.111.176.233.

Виявилося, що кількості комбінацій чотирьох чисел (4,2 млрд) для по-
треб адресації недостатньо, тому з 2008 року запроваджено протокол IPv6. 
За ним IP-адреса записується вісьмома шістнадцятковими числами, розді-
леними двокрапками, наприклад 2011:0db2:11d3:087f:07a0:345e:8a2e:32c2. 
Це еквівалентно 16 десятковим числам від 0 до 255 і збільшує кількість 
можливих адрес до 3,4.1038 (340 трлн).

Комп’ютер у мережі може мати постійну (статичну) або тимчасову 
(динамічну) IP-адресу. Статичну адресу мають усі сервери, щоб комп’ютери 
мережі «знали», де шукати інформацію. Динамічну IP-адресу комп’ютер 
отримує щоразу в процесі встановлення тимчасового з’єднання.

	 Доменне	 ім’я
Числові ІР-адреси складно запам’ятати, тому користувачі Інтернету 

використовують доменні імена.

Доменне ім’я — це текстова адреса комп’ютера в Інтернеті.

Домен (від англ. domain — теpитоpія, область, сфера) — це певна 
зона в системі доменних імен, виділена власникові домену (країні, між-
народній організації, регіону, юридичній або фізичній особі) з метою 
забезпечення доступу через Інтернет до інформації, що належить влас-
никові домену.

Доменне ім’я складається з кількох частин 
(імен доменів), розділених крапками. Рівень доме-
ну рахується з кінця, тобто справа наліво. Домен, 
ім’я якого зазначено праворуч, називають доменом 
першого (або верхнього) рівня (рис. 5.2). 

mon.gov.ua

3-й 
рівень

2-й 
рівень

1-й 
рівень

Рис. 5.2
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Домени першого рівня бувають організаційні (загального користуван-
ня) та національні (домени держав) (рис. 5.3).

Організаційні домени — відо-
бражають тип організації  інформа-

ційного ресурсу

edu — освітній; biz, com — комерційний; 
gov — урядовий; mil — військовий;  
net — мережевий та ін.

Національні домени ua — Україна; us — США; ru — Росія та ін.

Домени першого рівня

Рис. 5.3

Ліворуч від домену першого рівня зазначається домен другого рівня 
(він є ресурсом домену першого рівня) і так далі — до домену четвертого 
(або нижнього) рівня, який є ресурсом домену третього рівня. 

Кожному доменному імені відповідає певна IP-адреса, але комп’ютеру 
з певною ІР-адресою може відповідати кілька доменних імен. Перетворен-
ня доменного імені на IP-адресу здійснюють DNS-сервери (Domain Name 
Service — служба доменних імен).

 URL-адреса
Щоб отримати інформаційні матеріали з Інтернету, адреси сервера 

недостатньо. Потрібна також адреса із зазначенням протоколу і унікаль-
ного шляху до певного ресурсу. Таку адресу називають уніфікованим по-
кажчиком ресурсу — URL (Uniform Resource Locator).

URLадреса — це шлях до інтернет-ресурсу (документа, відео, 
веб-сторінки, зображення тощо).

URL-адреса зазвичай містить три частини:
 • назву протоколу, який використовується для доступу до ресурсу  

(http, ftp, news тощо); 
 • доменне ім’я або ІР-адресу сервера, де зберігається файл;
 • шлях до файла на сервері.

Адреса веб-сторінки може мати такий вигляд:
http://www.example.com/32menu.html, де
 http:// — протокол передавання гіпертексту;
 www.example.com — доменне ім’я сервера;
 32menu.html — ім’я файла веб-сторінки.
В адресному рядку браузера протокол http:// зазначати не обов’язково.

1



§ 5. Адресація в Інтернеті

27

На багатьох сайтах використовується динамічне генерування веб-
сторінок: веб-сторінка формується за запитом на основі певних даних. 

Розглянемо приклад динамічної URL-адреси:
http://www.example.com/index.php?do=static&page=str1

Операційна система Windows має вбудовані засоби для перегляду веб-
сторінок. Якщо в адресному рядку вікна папки набрати URL веб-сторінки 
й натиснути клавішу Enter, то ця сторінка відкриється для перегляду 
у вікні браузера.

	 Адміністрування	 доменних	 імен	 Інтернету
У світовому інтернет-просторі питаннями адміністрування (створен-

ням, розподілом, контролем тощо) доменів першого рівня сьогодні займа-
ються Міжнародний спеціальний комітет (IAНC) та Наглядовий комітет 
з політики (POC), у Європі — Мережевий координаційний центр (RIPE). 

Організації делегують права адміністрування певного домену першо-
го рівня (керування простором у ньому) спеціальним адміністраторам. 
А вони, у свою чергу, надають права адміністрування доменів четвертого 
рівня іншим особам і провайдерам.

Питання	 для	 самоперевірки
1. Що входить до апаратної і програмної складових Інтернету?
2. Що таке постійна ІР-адреса; тимчасова ІР-адреса?
3. Що таке доменне ім’я?
4. Поясніть необхідність появи доменних імен.
5. Назвіть кілька прикладів доменів першого рівня.
6. Що таке URL-адреса?
7. Яке призначення URL-адреси? 
8. Чи можна самостійно придумати або купити для сервера довіль-

ний домен першого рівня?

Вправа	 5
 Визначити тип наданої провайдером ІР-адреси (постійна або тим-

часова) та складові URL-адреси.
1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.
2) Визначте ІР-адресу вашого комп’ютера на спеціалізованому сайті 

(www.speedtest.net; 2ip.ua тощо), запишіть у створений документ.
3) Порівняйте щойно визначену ІР-адресу з адресою, визначеною ра-

ніше і записаною у файлі з іменем Вправа 4, зробіть висновок і за-
пишіть у до кумент.

2
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4) Знайдіть в Інтернеті фотографію видатного українця або відомої 
українки, скопіюйте її в документ та підпишіть.

5) Скопіюйте в документ URL-адресу знайденого зображення та ви-
діліть у ній червоним кольором доменне ім’я сервера, на якому 
зберігається зображення. 

6) Збережіть файл документа з іменем Вправа 5 у відповідній папці.  
Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 5 із автоматичною перевіркою 
на сайті «Інтерактивне навчання».

§ 6. Сучасні сервіси Інтернету
Сервіси (служби) Інтернету — це послуги, які надаються користувачам 

мережі Інтернет. Із основними сервісами Інтернету, або так званими сер-
вісами Веб 1.0, ви вже ознайомилися раніше. Це служба пошуку й пере-
гляду інформації, електронна пошта, групи новин, файлові архіви тощо.

 Cучасні сервіси
Відтоді як виник Інтернет, список видів послуг, що надаються корис-

тувачам, постійно розширюється. Для дистанційного навчання та обміну 
досвідом популярністю користуються форуми, конференції, вебінари тощо.

Форуми
Форум — це засіб спілкування на сайті, 

за якого користувач має можливість створю-
вати власні теми для відкритого обговорення.

Форуми, на відміну від чатів, гостьових книг або електронної пошти, 
об’єднують користувачів за інтересами. Обслуговування форуму здійснює 
адміністратор, за дотриманням норм і правил спілкування спостерігають 
модератори. Учасникам не обов’язково відповідати в реальному часі — 
теми і відповіді зберігаються протягом необмеженого періоду часу. 

Конференції
Конференція — це спосіб інтерактивного 

обговорення в Інтернеті певного питання, про-
блеми тощо.
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Зазвичай це пряме спілкування однієї особи з цільовою аудиторією, 
якому передують вивчення можливої аудиторії, збирання запитань від за-
реєстрованих користувачів, перевірка зв’язку з користувачами, підготовка 
лекцій, доповідей, презентацій, відповідей тощо.

 Cервіси Веб 2.0
Сервіси Веб 2.0 — це друге покоління інтернет-сервісів, які ще нази-

вають соціальними. На відміну від сервісів  Веб 1.0, які орієнтуються на 
використання опублікованих матеріалів, Веб 2.0 орієнтуються на взаємо-
дію користувачів та створення й спільне опрацювання ними матеріалів. 

 Сьогодні більшість поштових серверів надають послуги хмарного дис-
ка, на якому користувач може не лише зберігати файли та надавати 
до них доступ іншим користувачам, а й має можливість організову-
вати колективну роботу над різними документами.

Для використання окремих сервісів Веб 2.0 потрібно встановлювати 
відповідне програмне забезпечення. Розглянемо особливості деяких сервісів.

Інтерактивне спілкування
Інтерактивне спілкування — це обмін тексто-

вими, аудіо- та відео повідомленнями в режимі ре-
ального часу.

Однією з найпопулярніших програм для інтерактивного спілкування 
є Skype (Скайп). За її допомогою можна безкоштовно обмінюватися тек-
стовими повідомленнями, розмовляти або влаштовувати відеоконференції 
з одним або кількома користувачами Skype одночасно, обмінюватися фай-
лами тощо. До платних послуг Skype належать дзвінки з комп’ютера на 
мобільні або стаціонарні телефони, СМС-повідомлення та ін. 

 Існують й інші програми (додатки) для інтерактивного спілкуван-
ня — Viber, Line, WhatsApp, Tango та ін. Вони дозволяють користувачам 
телефонувати, писати, обмінюватися фотографіями зі смартфона чи 
планшета з будь-якої точки світу.

Соціальні мережі
Соціальна мережа — це інтернет-спільно-

та користувачів, об’єднаних за певною озна-
кою на базі одного сайта.

До функцій соціальних мереж, окрім, власне, спілкування, належать 
пошук і відновлення втрачених зв’язків, знайомство з новими людьми, 
об’єднання за інтересами, професійна діяльність, реклама, розваги тощо. 

1
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 Сьогодні у світі налічується понад 3 млрд користувачів Інтернету. 
Більше половини з них зареєстровано в соціальній мережі Facebook.

Геосервіси
Геосервіси — це сервіси, що надають інстру-

менти для роботи з географічними даними.
Геосервіси дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними 

краї нами світу і навіть віртуально подорожувати; шукати різні об’єкти 
на карті Землі, переглядати, коментувати, доповнювати фотографіями. 

 Існує низка сайтів із доступом до геосервісів: Wikimapia (wikimapia.org); 
Google Maps (maps.google.com); Google Earth (earth.google.com) та ін.

Вікі-технології
Вікі (англ. Wiki) — це технології для колективної розробки 

сайта та наповнення його інформацією (контентом).
Вікі-сайти дозволяють своїм користувачам  власноруч редагу-

вати, додавати або вилучати інформацію на сайті, зокрема й роз-
міщену іншими користувачами, створювати нові сторінки тощо.

 Найяскравішим прикладом застосування вікі-технології є Вікіпедія. 
Днем її народження вважають 15 січня 2001 року. Українську Вікі-
педію створено в 2004 році, наразі вона містить понад 700 000 статей.

 Додаткові засоби пошуку інформації в Інтернеті
Ви вже знайомі з основними методами пошуку інформації в Інтер-

неті за ключовими словами за допомогою пошукових систем. Додатковими 
засобами, що дозволяють орієнтуватися в Інтернеті, є добірки посилань, 
пошукові каталоги, експертні системи тощо.

Добірки посилань — це сайти або їхні сторінки, які пропонують 
користувачам списки посилань на інші сайти певної тематики.

 Сайт Ізборник містить списки 
посилань на матеріали з іс-
торії України (рис. 6.1). 
 Сайт наукової біб ліотеки За-
порізького національного 
технічного університету міс-
тить добірку посилань на ре-
сурси, що стосуються укра-
їнської мови.

3

4

5

Рис. 6.1
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Пошуковий каталог (веб-каталог) — це сайт, що надає користувачеві 
систематизовану за різними темами добірку посилань на інші сайти.

 Прикладом пошукового каталогу є каталог україномовних веб-
ресурсів Закладка (zakladka.org.ua). 

Існують також експертні системи — програми, які дозволяють ви-
користовувати у навчанні, діагностуванні, тестуванні тощо накопичений 
досвід експертів із певної галузі.

 Прикладом експертної системи з перевірки знань можна вважати сис-
тему тестів на сайті Інтерактивне навчання (interactive.ranok.com.ua).

 Розширений пошук
Якщо запит складний, слід скористатися розширеним пошуком, який 

дозволяє варіювати запити з групи слів та/або налаштовувати пошук за 
властивостями об’єктів, часовими, мовними параметрами тощо.  

Розглянемо деякі можливості розширеного пошуку в одній із найпо-
пулярніших пошукових систем — Google.
 • Для точного пошуку візьміть вислів або слово у лапки.
 • Якщо забули слово, поставте у вислові замість нього зірочку *.
 • Щоб знайти слово з переліку слів, запишіть їх через вертикальну риску |.
 • Щоб знайти слова у межах речення, поєднайте їх амперсандом &.
 • Щоб виключити з пошуку слово, поставте перед ним мінус –.

Існують й інші команди (оператори) пошуку. Зручно використовува-
ти вбудовані в пошукову систему засоби пошуку: слід знайти на пошу-
ковій сторінці пункт Налаштування і вибрати команду Розширений пошук 
(рис. 6.2) або скористатися кнопкою Інструменти пошуку (рис. 6.3).

Рис. 6.2 Рис. 6.3

 Знайдемо для фонового зображення робочого стола фотографію, на-
приклад космічного краєвиду. Для цього потрібно:
1)  увести у вікні пошуку космос|космічний та здійснити пошук;
2) вибрати в меню пошукової системи Зображення;
3) на вкладці Інструменти у списку Тип вибрати Фотографія;

7
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4)  у списку Розмір вибрати Лише розміром (або Більше ніж) і вказати 
розмір відповідно до Роздільності екрану;

5) переглянути вибране зображення та зберегти файл.

Питання для самоперевірки
1. У чому відмінність сервісів Веб 2.0 від Веб 1.0?
2. Що називають інтерактивним спілкуванням?
3. Що таке соціальні мережі; форуми; конференції; вебінари?
4. Що таке геосервіси?
5. Що таке добірки посилань; пошукові каталоги?
6. Як налаштувати розширений пошук матеріалів в Інтернеті?

Вправа 6

 Скориставшись розширеним пошуком, засобами інтерактивного 
спілкування та геосервісом, виконайте завдання за описом.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.
2) Знайдіть в Інтернеті чорно-білий малюнок (не фотографію) соняш-

ника розміром 1024 на 1024 пікселів і відкрийте у повному розмірі. 
3) Вставте скріншот перегляду повнорозмірного знайденого малюнка 

на першій сторінці створеного документа.
4) Зареєструйтеся в одній із соціальних мереж та/або увійдіть до 

мережі під своїм іменем (логіном). Вставте скріншот екрана на 
другій сторінці документа.

5) Створіть у програмі для інтерактивного спілкування (наприклад, 
Skype) обліковий запис і/або зайдіть до свого облікового запису. 
Вставте скріншот із його зображенням на третій сторінці.

6) Знайдіть в Інтернеті геосервіс, визначте за його допомогою можли-
вий маршрут подорожі автомобілем між вашим населеним пунк-
том і Києвом (для киян — між Києвом і Полтавою) та відстань 
між населеними пунктами. Вставте скріншот екрана з маршрутом 
та відстанню на четвертій сторінці. 

7) Збережіть файл документа з іменем Вправа 6 у відповідній папці. 
Завершіть роботу за комп’ютером.

 Примітка. Можна скористатися мобільними додатками свого га-
джета, надсилаючи поштою (або в інший спосіб) скріншоти для 
вставлення в документ на комп’ютері. 

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 6 з автоматичною перевіркою 
на сайті «Інтерактивне навчання».
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§ 7. Основні поняття комп’ютерної графіки

ПОВТОРЮЄМО
Мабуть, ви любите читати ілюстровані книж-

ки, дивитися анімаційні фільми, грати в комп’ютер-
ні ігри. Сьогодні їх створюють із використанням 
комп’ютера.

Комп’ютерною графікою зазвичай називають зо-
браження (малюнки, креслення, схеми, ескізи, фото-
графії тощо), під час підготовки яких використову-
ють комп’ютер. 

Програми для створення й редагування зобра-
жень називають графічними редакторами. У попе-
редніх класах ви вже використовували графічний 
редактор та його інструменти для малювання пря-
мих і кривих ліній, геометричних фігур, заливання 
ділянок та створення текстових написів.

Ви навчилися переміщувати, копіювати, обер-
тати, вилучати фрагменти зображення, а також 
створювати нескладні малюнки за розробленим 
планом та за власним задумом.

1. Що називають комп’ютерною графікою?
2. Як називають програми для опрацювання графічних 

зображень?
3. Які інструменти ви використовували в графічному 

редакторі?
4. Складіть план побудови зображеного візерунка.

2. Як називають програми для опрацювання графічних 

У цьому розділі ви дізнаєтеся про особливості побудови 
й опрацювання зображень у векторному графічному 
редакторі, навчитеся виконувати операції над об’єктами, 
використовувати шари для створення зображень.
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§ 7.  Основні поняття комп’ютерної графіки

Із розвитком інформаційних технологій комп’ютерна графіка набула 
поширення в усьому світі. Сьогодні вона застосовується в різних сферах 
людської діяльності: на виробництві, в науці, медицині, рекламі, полі-
графії та ін. Зокрема, вам добре відомі здобутки комп’ютерної графіки 
у створенні спецефектів у кінострічках, комп’ютерних іграх тощо.

Комп’ютерна графіка — це розділ інформатики, в якому вивча-
ються методи створення й опрацювання зображень за допомогою 
комп’ютера. 

Ви знаєте, що дані, які опрацьовує комп’ютер, кодують за допомогою 
чисел. Як же закодувати зображення? 

Розглянемо два способи кодування зображення: растровий і вектор-
ний, які визначають особливості растрової й векторної графіки.

 Растрові зображення
Придивившись до зображення на екрані моніто-

ра, можна помітити, що воно складається з окремих 
крапок, які називають пікселями (від англ. picture 
element — елемент малюнка). Піксель є найменшим 
елементом зображення.

Якщо на аркуші в клітинку намалюємо квітку, 
зафарбовуючи певним кольором окремі клітинки, то 
отримаємо зображення, як наведено на рис. 7.1. 

Растрове зображення — це зображення, що являє собою набір 
пікселів, кожний із яких має певний колір. 

Растрове зображення нагадує таблицю з пікселів. Розміри растрового 
зображення зазвичай задають як кількість пікселів по горизонталі та 
вертикалі, наприклад: 100 × 100, 1200 × 800. 

Щоб закодувати двоколірне (наприклад, чорно-біле) зображення, 
достатньо колір кожного пікселя позначити числами 0 (перший 
колір) і 1 (другий колір).  

Отже, для кодування кольору пікселя двоколірного зображення до-
статньо 1 біта. Про таке зображення говорять, що воно має глибину ко-
льору 1 біт.

Рис. 7.1
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Глибина кольору — це кількість бітів, які використовуються для 
кодування певного кольору пікселя растрового зображення. 

Розглянемо зображення будинку, яке складається 
з пікселів восьми кольорів (рис. 7.2). Для кодування 
восьми кольорів достатньо чисел від 0 до 7, які можна 
подати двійковими послідовностями довжиною 3 біти. 
Отже, глибина кольору такого зображення 3 біти.

Побудуємо таблицю десяткових і двійкових кодів 
цих кольорів:

Колір Код Колір Код

Чорний 010 = 0002 Червоний 410 = 1002

Синій 110 = 0012 Пурпуровий 510 = 1012

Зелений 210 = 0102 Жовтий 610 = 1102

Блакитний 310 = 0112 Білий 710 = 1112

 Тепер є можливість зображення будинку закодувати послідовністю 
чисел — кодами кольорів пікселів, переліченими зліва направо рядок 
за рядком: 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 7, 7, 7 і т. д. Для правильного відтво-
рення закодованого зображення необхідно також знати його розміри, 
наприклад 35 рядків по 32 клітинки. Таким чином, довжина двій-
кового коду цього зображення становитиме: 35 × 32 × 3 = 3360 (бітів) або  
3360 : 8 = 420 (байтів). 

За глибини кольору 8 бітів (або 1 байт) можна закодувати 28 = 256 
різних кольорів, а за глибини кольору 16 бітів (або 2 байти) — 216, що 
дорівнює 65 536 кольорам. Проте для досягнення фотографічної якості 
потрібна більша глибина кольору — 24 біти (224 = 16 777 216 ко льорів).

Отже, у файлі растрового зображення зберігаються розміри зображен-
ня та коди кольорів усіх його пікселів. 

Зі збільшенням числа кольорів глибина кольору зростає, що за однако-
вої кількості пікселів зображення приводить до збільшення обсягу файла. 

Властивості растрових зображень
До основних властивостей растрового зображення належать розділь-

ність, кількість пікселів по горизонталі й вертикалі (розміри), кількість 
можливих кольорів. 

Роздільність зображення — величина, що показує, скільки пік-
селів зображення розміщується на одиниці довжини. 

Рис. 7.2

1
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Роздільність зображення вимірюють здебільшого у крапках на дюйм 
(dpi — dots per inch). За однакових геометричних розмірів зображення 
його якість залежить від роздільності. Адже чим більше пікселів припа-
дає на одиницю довжини, тим більше окремих деталей можна зобразити. 
Оскільки поняття роздільності вживають щодо різних об’єктів, слід роз-
різняти роздільність цифрового зображення, роздільність монітора, роз-
дільну здатність принтера.

Чим вищі вимоги до якості зображення, тим більшою має бу ти 
розділь ність за однакових геометричних розмірів зображення. 

 Розглянемо зображення однакових геометрич-
них розмірів, які мають різну роздільність: 96, 
48, 24 пікселів на дюйм (рис. 7.3). Як бачимо, 
чим більше пікселів припадає на одиницю до-
вжини, тим вищою є якість зображення.

 Для роботи з растровими зображеннями роз-
роблено багато програм, які відрізняються на-
бором засобів для редагування малюнків. Для 
початківців — Paint, KolourPaint; для професіо-
налів — Adobe Photoshop, GIMP та ін.

Растрові зображення мають як переваги, так і недоліки (рис. 7.4).

Переваги Недоліки

Реалістичність зображень Великий обсяг даних  

Складність редагування
Можливість роботи з фотографіями 

та сканованими зображеннями

Природність кольорів Погіршення якості при збільшенні 
й зменшенні зображення 

Растрові зображення

Рис. 7.4

 На рис. 7.5 проілюстровано, як у растрово-
му графічному редакторі погіршилась якість 
зображення кільця (а) після послідовного 
зменшення (б) і збільшення (в) у 10 разів.

Рис. 7.3

96 dpi96 dpi

48 dpi 24 dpi

2
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Рис. 7.5
вба

4
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 Векторні зображення та їхні властивості
Якщо растрова графіка описує зображення за допомогою пікселів, то 

у векторній графіці базовим елементом є лінія. 

Векторне зображення — це зображення, що складається з гра-
фічних примітивів — геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих 
тощо), які описуються математичними рівняннями.

У файлі з векторним зображенням зберігаються дані про примітиви, 
необхідні для їх відтворення. Завдяки такій формі зберігання графічних 
даних файли мають порівняно невеликий обсяг, а окремі примітиви й зо-
браження в цілому легко піддаються масштабуванню, зміні форми тощо.

Під час кодування векторного зображення для 
кожного примітиву описують (рис. 7.6): 

1 — контур — лінію, що визначає його форму. 
Контур стає видимим тільки під час його редагуван-
ня (див. про контур далі); 

2 — вигляд лінії (штрих), якою обведено контур; 
3 — заливку (заповнення) внутрішніх ділянок 

контуру. 

  Зображення будинку складається з п’яти прямо-
кутників, трикутника і півкруга (рис. 7.7). Опи-
шемо властивості одного з об’єктів — дверей: 
контур об’єкта — прямокутний; ширина об’єк-
та — 0,68 см, висота об’єкта — 1,05 см; колір 
штриха — 2, товщина штриха — 0,8 мм; за-
повнення (колір) — 4.

 Для роботи з векторними зображеннями призна-
чено такі програми, як Inkscape, CorelDRAW, Adobe 
Illustrator та ін.

Властивості векторних зображень
Розмір файла з векторним зображенням перш за все залежить від 

кількості окремих об’єктів, із яких це зображення утворено.
Основна перевага векторної графіки полягає у можливості довільно 

масштабувати й обертати зображення без втрати якості.
Під час формування векторного зображення замість суцільних кольо-

рів можна використовувати градієнти, тобто плавні переходи від одного 
кольору до іншого. Реалістичності зображенням також додає розмивання 
окремих елементів, імітація тіні тощо. 

1

2

3

Рис. 7.6

5

Рис. 7.7

6
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Порівняємо особливості растрового й векторного зображень (рис. 7.8).

Складається з набору пікселів Складається з об’єктів, описаних
математично

У разі змінення розмірів та обертання 
зображення якість погіршується

У разі змінення розмірів та обертання 
зображення якість не погіршується

Більші обсяги файлів. Обсяг залежить 
від розмірів зображення

Менші обсяги файлів. Обсяг залежить 
від кількості об’єктів на зображенні

Дозволяє отримати зображення 
фотографічної якості

Не дозволяє точно передати перехід 
від одного кольору до іншого

Застосовується для зберігання 
фотографій, творів живопису тощо

Застосовується для зберігання кре-
слень, ділової графіки, шрифтів тощо

Растрове зображення Векторне зображення

Рис. 7.8

 Колірні моделі
Кольорове зображення на екрані монітора або телевізора формується 

шляхом змішування трьох основних кольорів: червоного, зеленого й синьо-
го. Світло таких кольорів випромінюють, наприклад, зернятка люмінофору, 
з яких складається речовина, що світиться, створюючи зображення. Якщо 
розміщені поряд зернятка не світяться, то бачимо чорний колір, а якщо 
світяться на повну яскравість — білий. Змінюючи яскравість окремих зер-
няток, отримуємо інші кольори. 

У комп’ютерній графіці є різні способи розкладання кольорів на основі 
певних властивостей кольору або, як кажуть, різні колірні моделі.

Колірна модель — система кодування кольорів, яка використову-
ється для зберігання, виведення на екран та друку зображення.

Розглянемо три найпоширеніші колірні моделі RGB, CMYK і HSB та 
принципи кодування кольору в них. 

У моделі RGB кольори отримують змішуванням 
трьох базових кольорів (рис. 7.9): червоного (англ. Red), 
зеленого (Green) і синього (Blue). 

Яскравість кожного з базових кольорів кодуєть-
ся цілим числом у межах від 0 (колір відсутній) до 
255 (яскравість найбільша). Таким чином, отримуємо 
256 × 256 × 256 = 16 777 216 різних кольорів. Рис. 7.9
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У моделі CMYK колір отримують змішуванням чотирьох складових: 
блакитної (Cyan), пурпурової (Magenta), жовтої (Yellow) і чорної (blacK). 

Вміст кожної зі складових кодується числом від 
0 до 100. При цьому нульове значення всіх складових 
дає білий колір, а значення 100 — чорний. Ця модель 
застосовується для підготовки зображень до кольоро-
вого друку. Перші три складові утворено вилучен-
ням із білого кольору базових кольорів моделі RGB: 
блакитний = білий – червоний, пурпуровий = білий – зелений,  
жовтий = білий – синій (рис. 7.10). 

 Раніше для друку застосовували модель CMY і, відповідно, блакитне, 
пурпурове і жовте чорнило. Під час друку чорний колір і відтінки сі-
рого отримували змішуванням цих чорнил у рівних частинах. Отрима-
ти чистий чорний колір таким чином не можна, і його додали окремо.

У моделі HSB цілими числами кодуються такі 
характеристики кольору: відті нок (колірний тон) (Hue), 
насиченість (Saturation) та яскравість (Brightness) 
(рис. 7.11). У цій моделі будь-який колір фактично 
отримують додаванням до колірного тону певного від-
сотка білого та чорного кольорів. Вважається, що ця 
колірна модель ґрунтується на особливостях сприй-
няття кольору людиною.

 Формати файлів растрових і векторних зображень
Як ви вже знаєте, формат файла — це набір правил запису даних у ньо-

му. Формат графічного файла визначає спосіб кодування даних зображення 
(растровий або векторний), а також алгоритм їхнього стиснення. Стиснення 
найчастіше застосовується до растрових зображень, оскільки вони мають 
порівняно великий обсяг даних. 

Розглянемо деякі формати графічних файлів.
BMP — формат застосовують для збереження растрових зображень без 

стиснення, тому файли здебільшого мають великий обсяг. Він дає змогу 
використовувати глибину кольору до 64 бітів.

PNG — формат застосовують для збереження растрових зображень зі 
стисненням без втрати якості. Його палітра підтримує від 256 до 248 (гли-
бина кольору 48 бітів) кольорів, а також прозорість. Колір зображення 
в цьому форматі відтворюється однаково на будь-якому комп’ютері.

JPG — формат застосовують для збереження растрових зображень зі 
стисненням за рахунок втрати їхньої якості: менший файл — нижча якість. 

Рис. 7.10
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Рис. 7.11
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Після збереження початковий вигляд зображення відтворити неможливо. 
Завдяки порівняно малим розмірам файлів формат застосовують для збе-
рігання цифрових фотографій, для зображень на веб-сторінках тощо.

GIF — формат використовують переважно для стиснення растрових 
зображень, які містять здебільшого одноколірні ділянки (логотипи, на-
писи, схеми). Підтримує палітру всього з 256 вибраних кольорів, проте 
дозволяє зберігати прозорість окремих ділянок зображення й анімацію.

SVG — формат використовується багатьма програмами, зокрема й век-
торним графічним редактором Inkscape. Файл може містити графічні при-
мітиви, растрові малюнки, текст, анімацію, інтерактивні елементи. 

CGM, WMF, EPS підтримують векторну і растрову графіку.

 Популярні програми для роботи з векторною графікою мають власні 
формати: CDR — програма CorelDRAW, AI — програма Adobe Illustrator.

Питання для самоперевірки
1. У чому полягає кодування растрового зображення? 
2. Які переваги й недоліки растрового зображення?
3. Поясніть сутність кодування векторного зображення.
4. Які переваги й недоліки векторного зображення?
5. Опишіть особливості розглянутих колірних моделей.
6. Що описують для кожного примітиву під час кодування вектор-

ного зображення?
7. Назвіть найпоширеніші формати растрових зображень.

Вправа 7

1. Скільки байтів потрібно для зберігання растрового зображення 
розмірами 200 × 100 пікселів, якщо колір кодується 4 бітами? 

2. Скільки байтів потрібно для двійкового кодування 16-колірного 
растрового зображення розмірами 200 × 150 пікселів? 

3. Ярлик на робочому столі — це растрове зображення розмірами 
30 × 20 пікселів. Скільки байтів потрібно для його двійкового ко-
дування, якщо це зображення виконано у палітрі з 256 кольорів?

4. Визначте двійковий код, за допомо-
гою якого зберігається інформація 
про фрагмент растрового зображення 
з 6 пікселів за глибини кольору 3 біти.

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 7 із автоматичною перевіркою 
на сайті «Інтерактивне навчання».
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