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Етапи становлення інформаційних технологій

Мовний Поява 
членороздільної  
мовиДо 9000–7000 рр. до н. е.

Механічний Винайдення 
шрифтованого 
книгодрукуванняПочинаючи з Х–ХV ст.

Електронний Винайдення  
ЕОМЗ 40–60 рр. ХХ ст.

Писемний
Поява  
писемностіПочинаючи з 9000– 

7000 рр. до н. е.

Електричний Винайдення 
електричного телефону, 
телеграфу, друкарської 
машинки 

Друга половина ХІХ ст.

Комп’ютерний Поява персональних 
комп’ютерівЗ кінця ХХ ст.

Ручний
Винайдення паперу

З ІІ по ХV ст.

Радіохвильовий Винайдення  
радіоКінець ХІХ ст.

Мережевий Розповсюдження 
мережі ІнтернетЗ початку ХХІ ст.

Що дало 
поштовх

Умовна назва й період 
становлення етапу



Етапи становлення інформаційних технологій

Голосовий апарат 
людини, підручні 
засоби

Спілкування Гінці та посильні

Друкарський станок, 
книга, механічний 
арифмометр

Поширення інформації 
в зручній формі Пошта

Лампові й транзисторні 
ЕОМ, електричні друкарські 
машинки, ксерокси, 
магнітофони, телевізори, 
портативні диктофони тощо

Пришвидшене  
й автоматизоване 
опрацювання інформації

Аналогові радіо 
та телебачення, 
телефон, 
телеграф, пошта

Глиняні таблички, 
папірус тощо

Зберігання й передавання 
інформації Гінці та посильні

Друкарська машинка, 
телефон, електричний 
телеграф, механічний 
диктограф

Подання інформації  
в потрібній формі більш 
зручними засобами

Телефон, телеграф, 
пошта, оснащена 
механічним 
транспортом

Персональні 
комп’ютери, 
калькулятори

Подання й ефективне 
опрацювання інформації 
широким колом 
споживачів

Цифрові радіо 
та телебачення, 
телефонія тощо

Перо, чорнильниця, 
звиток, книга тощо

Подання інформації  
в зручній формі Гінці та посильні

Радіопередавач, 
радіоприймач

Безпровідне 
передавання інформації 
на великі відстані

Телефон, 
телеграф, пошта, 
радіо

Персональні 
комп’ютери, мобільні 
засоби зв’язку

Підвищення ефективності 
всіх інформаційних процесів; 
розповсюдження інформації

Мережа Інтернет, 
мобільні засоби 
зв’язку

Передові  
засоби

Мета  
технологі ї

Основні засоби 
комунікаці ї
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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	 знайомилися	 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	даної	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	онлайнрежимі	на	електронному	освітньому	ресурсі	«Інтерактивне	на
вчання»	 (www.interactive.ranok.com.ua).

У	підручнику	ви	знайдете	описи	всіх	практичних робіт,	передбаче
них	 чинною	 програмою	 з	 інформатики.	 Щоб	 виконати	 кожну	 з	 них,	 ви	
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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	 практичне	 завдання	 за	 комп’ютером

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

	 Виконайте	 завдання	 підвищеної	 складності

	 Виконайте	 завдання	 в	 парах

	 Дайте	 відповіді	 на	 питання	 для	 повторення

	 Дайте	 відповіді	 на	 питання	 для	 самоперевірки

Бажаємо натхнення та успіхів!



Розділ 1.  
інфоРмаційні технології 

у суспільстві

§ 1. Інформаційні системи 

§ 2. Інформаційні технології

Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси  
і 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	 як	 єдине	 ціле	 має	 свої	 влас
тивості.	

Інформацію	 можна	 знаходити, приймати, пе-
редавати, опрацьовувати, зберігати, захищати 
тощо.	 Такі	 дії	 з	 інформацією	 називають	 інформа-
ційними процесами. 

Інформатика	 —	 це	 наука	 про	 інформацію	 та	
інформаційні	процеси.	 Інформація	може	подаватися	
у	 вигляді	 пові домлень.	 Здійснення	 певних	 інформа
ційних	 процесів	 потребує	 кодування	 повідомлень.

Код	 —	 це	 набір	 символів	 або	 сигналів	 і	 правил	
їхнього	 використання	 для	 кодування	 та	 декодуван
ня	 повідомлень.	

Дані	 —	 це	 повідомлення,	 подані	 у	 вигляді,	
прийнятному	 для	 здійснення	 певного	 інформацій
ного	 процесу.	

1.	 Що	 таке	 об’єкт?
2.	 Що	 таке	 інформація?
3.	 Що	 таке	 інформаційні	 процеси?
4.	 Що	 таке	 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 ці процеси відбуваються, 
ознайомитеся з етапами розвитку та сучасним станом 
інформаційних технологій.
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§ 1. інформаційні системи
«Система»	 в	 перекладі	 з	 грецької	 —	 ціле,	 що	 складається	 з	 частин.

 поняття інформаційної системи
Інформаційні	 процеси	 відбуваються	 в	 інформаційних	 системах	 (ІС).	

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

ІС	 включають	 комплекс	 засобів (об’єкти	 живої	 та	 неживої	 природи:	
клітини,	 люди,	 вода,	 механічні	 та	 електронні	 пристрої	 тощо)	 і	 методів 
(способи	 дії	 (взаємодії)	 її	 об’єктів).	

	Методами	 ІС	 можуть	 бути	 хімічні	 реакції	
для	 збереження	 інформації	 в	 генах,	 «та
нець»	 бджіл	 задля	 розповсюдження	 інфор
мації	серед	бджолиного	рою	(рис.	1.1)	тощо.

види інформаційних систем
ІС	 можна	 поділити	 на	 три	 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’єднанням	людей	 (суспільство,	фанклуб,	

хор,	 партія	 тощо).
складові інформаційної системи
Будьяка	 ІС	 має	 матеріальну	 та	 інформаційну	 складові	 (рис.	 1.2).	

Рис. 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 
упорядкованих методів ІС, який ви

значає її поведінку

Визначається особливостями хіміч
ної будови біомолекул, генів, будо

вою й організацією живих організмів

Знання, досвід, культура, норми  
поведінки тощо 

Інформаційна складова ІС

Рис. 1.2
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Розділ 1.  Інформаційні технології у суспільстві

	«Поведінку»	 сучасних	 технічних	 ІС	 (комп’ютера,	 літака,	
пральної	машини	тощо)	визначають	комп’ютерні	програми.	
Програмне	 забезпечення	 не	 завжди	 є	 такою	 програмою:	
«поведінка»	механічного	годинника	визначається	конструк
цією	 і	 взаємодією	 механічних	 складових	 апаратного	 забез
печення	 цієї	 ІС	 (рис	 1.4).

 інформаційне суспільство
Роль	інформатики	в	суспільстві	полягає	у	вдосконаленні	методів	і	засо

бів	перетворення	інформації.	Завдяки	розповсюдженню	комп’ютерів	 інфор
матика	є	не	лише	наукою,	а	й	сферою	діяльності	багатьох	людей,	що	впли
ває	 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)	й	 інформацією	(інформаційне).

Інформаційне суспільство	 —	 це	 суспільство	 нового	 типу,	 життя	
та	 діяльність	 якого	 перш	 за	 все	 пов’язані	 зі	 створенням,	 пере
робленням	 та	 використанням	 інформації.

Ознаками інформаційного суспільства	 є	 вільний	 доступ	 людини	 до	
інформаційних	ресурсів,	високий	рівень	розвитку	 інформаційнокомуніка
ційних	 технологій,	 розвинена	 інформаційна	 інфраструктура	 суспільства,	
зайнятість	більшості	 працюючого	населення	в	 інформаційній	 галузі.	В	 ін
формаційному	суспільстві	добробут	людини	залежить	від	знань,	здобутих	
завдяки	 доступу	 до	 інформації	 та	 вмінню	 працювати	 з	 нею.

	США,	 Японія,	 країни	 Західної	 Європи	 вже	 досягли	 рівня	 розвину
того	 інформаційного	 суспільства.	 Так,	 в	 інформаційній	 сфері	 США	
зайнято	 понад	 60	 %	 працездатного	 населення.	 Більшість	 країн	 сві
ту	 (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. 

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

Рис. 1.3
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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	 інформаційнокомунікаційних	технологій	
для	 розв’язування	 різноманітних	 завдань.	

Формування	 основ	 інформаційної	 культури,	 здатності	 до	 самостій
ності	 вибору	 джерел	 інформації	 та	 опанування	 способами	 роботи	 з	 ними	
необхідно	 починати	 ще	 на	 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	 комп’ютерна	 та	 інформаційна	 грамотність?

вправа 1

	 Розглянути	 соціальну	 інформаційну	 систему	 учнівський клас.
1)	 Запустіть	 текстовий	 процесор	 і	 створіть	 новий	 документ.
2)	 Запишіть	 у	 документ	 засоби	 ІС	 учнівський клас:
	 	 засоби	 пошуку	 інформації;
	 	 засоби	 передавання	 інформації;
	 	 засоби	 зберігання	 інформації;
	 	 засоби	 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.	 Завершіть	 роботу	

за	 комп’ютером.

комп’ютерне тестування
	Виконайте	 тестове	 завдання	 1	 із	 автоматичною	 перевіркою	 на	 сайті	
interactive.ranok.com.ua.
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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)	
є	 сукупністю	 методів	 роботи	 з	 інформацією.

 поняття інформаційної технології

Інформаційна технологія	 —	 це	 сукупність	 методів	 інформаційної	
системи.

Метою ІТ є	 ефективне	 застосування	 інформаційних	 процесів	 у	 різ
них	 галузях	 людської	 діяльності.	 Не	 можна	 розглядати	 ІТ	 окремо	 від	
інформаційних	 систем	 (ІС).	

За	 засобами,	 методами	 і	 призначенням	 ІС	 такі	 технології	 можна	 по
ділити	 на	 глобальні, базові та прикладні (рис.	 1.2).

Глобальні

Використовуються  
інформаційні ресурси 

суспільства

Інтернет,  
телебачення

Зорієнтовані  
на галузеві інформацій

ні системи

Медицина,  
освіта

Базові

Розраховані на розв’язання 
конкретних задач користу

вача

Опрацювання документації,
створення відеокліпу

Прикладні

Види ІТ

Рис. 2.1

Наведений	 поділ	 є	 умовним,	 оскільки,	 наприклад,	 глобальні	 інтер
неттехнології	 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	 можна	 віднести отримання,	

опрацювання,	 передавання,	 зберігання,	 захист,	 пошук	 інформації.
Передавання	 інформації	багатьом	при	й	мачам	називають	поширенням. 
Процес,	 спрямований	 на	 надійне	 зберігання	 і	 передавання	 інформа

ції,	 називають	 захистом.	
Отримання	 й	 зберігання	 великої	 кількості	 інформації	 називають	 її	

накопиченням.	
Опрацювання інформації	 полягає	 у	 створенні	 нових	 даних	 на	 базі	

вихідних.
Види	 інформаційних	процесів,	які	відбуваються	 в	певній	ІС,	зумовле

ні	 її	особливостями	(наприклад,	призначенням,	ступенем	організації	тощо).	
Так,	 високоорганізовані	 біологічні	 системи	 можуть	 опрацьовувати,	 вико-
ристовувати,	оцінювати,	ототожнювати, тлумачити	 інформацію	тощо.	
Бурхливий	розвиток	систем	штучного	 інтелекту,	робототехніки	тощо	спри
яє	 зміненню	 та	 доповненню	 інформаційних	 процесів,	 які	 раніше	 не	 були	
притаманні	технічним	ІС.	Існують	також	інформаційні	процеси,	притаман
ні	 лише	 соціальним	 ІС,	 наприклад,	 інформаційні війни, мозковий штурм.

	Отримання	й	передавання	інформації	відбувається	за	схемою	Шеннона	
(рис.	 2.2),	 яка	 є	 інформаційною	 моделлю	 процесу	 передавання.

Кодувальний 
пристрій Канал зв’язку Декодувальний 

пристрій ПриймачДжерело

Рис. 2.2

 інтелектуальна власність та авторське право
Опрацьовуючи	інформацію,	людина	здатна	творити.	Складно	перелічи

ти	всі	можливі	результати	її	творчої	діяльності.	Це	можуть	бути	літератур
ні	твори,	комп’ютерні	програми,	відкриття,	винаходи,	торгові	марки	тощо.

Інтелектуальна власність	 —	 це	 результат	 творчої	 діяльності	 лю
дини	 або	 кількох	 осіб.

Вартість	 інтелектуального	 потенціалу	 суспільства	 вже	 давно	 переви
щила	вартість	фондів	основних	галузей	промисловості,	тож	давно	постало	
питання	 захисту	 майнових	 прав	 на	 інтелектуальну	 власність.	

Право —	 це	 система	 встановлених	 і	 гарантованих	 державою	
загальнообов’язкових	 норм	 і	 правил	 поведінки.
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Авторське право	 —	 це	 сукупність	 прав	 автора	 (та	 його	 правона
ступників)	 щодо	 створення	 або	 використання	 твору	 літератури,	
науки,	 мистецтва	 тощо.

Розвиток	 сучасних	 інформаційнокомунікаційних	 технологій,	 осо
бливо	 Інтернету,	 значно	 спростив	 доступ	 до	 продуктів	 інтелектуальної	
діяльності	 людини.	Це	 часто	 призводить	 до	 порушення	 авторських	 прав	
виробників	 програмних	 продуктів,	 аудіо	 та	 відеопродукції	 тощо.

	У	 1931	 році	 вперше	 у	 світовій	 практиці	 застосування	 законів	 щодо	
авторських	 прав	 дозволило	 відомому	 співаку	 Федору	 Шаляпіну	 від
судити	 в	 комерційного	 бюро	 10	 тисяч	 франків	 за	 протизаконне	 ти
ражування	 його	 пісень.	

Задля	 дотримання	 авторських	 прав	 в	 Україні	 закони	 у	 сфері	 захисту	
інтелектуальної	 власності	 приведено	 у	 відповідність	 до	 європейського	 за
конодавства	 та	 міжнародних	 угод.

  етика при створенні та використанні  
інформаційних ресурсів
Незважаючи	на	те	що	в	 Інтернеті	 немає	цензури,	дотримання	мораль

ноетичних	 норм	 є	 обов’язковою	 вимогою	 цивілізованого	 співіснування	
у	 віртуальному	 світі. 

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

Сьогодні	 особливого	 значення	 набуває	 мережевий	 етикет.

	Користувачі	 інформаційних	 ресурсів	 мають	 керуватися	 певними	 мо
ральноетичними	 нормами.	 Наведемо	 деякі	 з	 них.
 			Використовуючи	 комп’ютер	 і	 мережі,	 не	 можна	 перешкоджати	 ро

боті	 інших	 користувачів.
				Не	 можна	 порушувати	 авторське	 право	 —	 не	 слід	 користуватися	

файлами,	 не	 призначеними	 для	 вільного	 доступу.
				Не	треба	робити	того,	що	не	прийнято	в	цивілізованому	суспільстві:	

не	 можна	 лаятися,	 ображати	 людей,	 розпалювати	 національну	 во
рожнечу,	 зламувати	 паролі	 тощо.

Основною	 моральноетичною	 нормою	 користувачів	 і	 розробників	 ін
формаційних	 ресурсів	 є	 дотримання	 конфіденційності	 довіреної	 інформа
ції.	 Це	 особливо	 важливо	 в	 наш	 час,	 коли	 відомості	 про	 особу	 зберіга
ються	 в	 численних	 електронних	 базах	 даних.	
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 інформаційні технології в освіті
Велику	 роль	 у	 формуванні	 інформаційної	 культури	 відіграє	 освіта,	

набуття	 навичок	 самостійного	 пошуку	 потрібної	 інформації.	 Щоб	 знайти	
будьякі	матеріали,	достатньо	мати	під’єднаний	до	Інтернету	комп’ютер	або	
мобільний	 пристрій.	 Пригадайте,	 з	 якими	 розвивальними	 програмами	 чи	
програмами	на	підтримку	вивчення	окремих	предметів	ви	вже	працювали.

	Існують	 програми	 вузького	 призначення,	 які	 теж	 забезпечують	 про
цес	 навчання.	 Це	 різноманітні	 електронні	 посібники,	 тестові	 засоби	
контролю	 знань,	 енциклопедії,	 словники,	 карти,	 розвивальні	 ігри,	
тренажери	 тощо.

Особливе	 місце	 серед	 освітніх	 технологій	 займають	 інтернеттехно
логії.	 До	 них	 відносять	 технології	 хмарних	 обчислень,	 технології	 дистан
ційного	навчання,	навчальні	форуми	й	чати,	 вебінари,	сайти	навчального	
призначення	 тощо.

	Широкий	 спектр	 освітніх	 вебресурсів	 можна	 знайти	 за	 посиланням:	
http://lokschool.io.ua/s14248/osvitni_vebsayti.	
	Такі	сайти,	як	Osvita.ua,	Parta.ua,	Shkola.ua,	Repetitor.ua,	Pustunchic.ua	та	ба
гато	інших	стануть	у	нагоді	учням,	 учителям	і	батькам.	

питання для самоперевірки
1.	 Що	 таке	 інформаційна	 технологія?	
2.	 Які	 види	 інформаційних	 технологій	 вам	 відомі?
3.	 Назвіть	 кілька	 етапів	 розвитку	 інформаційних	 технологій.
4. 	 Назвіть	 основні	 інформаційні	 процеси.
5. 	 Назвіть	 кілька	 правил	 мережевого	 етикету.
6.	 Що	 таке	 інтелектуальна	 власність?

вправа 2

	 Створити	 презентацію	 на	 тему	 «Моральноетичні	 норми	 користу
вача	 Інтернету».

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

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

3)	 На	 другому	 і	 третьому	 слайдах	 запишіть	 кілька	 правил,	 яких,	
на	 вашу	 думку,	 слід	 дотримуватися	 під	 час	 спілкування	 в	 соці
альних	 мережах	 і	 на	 форумах.
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4)	 На	 четвертому	 слайді	 запишіть	 адреси	 сайтів,	 на	 яких	 ці	 пра
вила	 можна	 знайти.

5)	 Знайдіть	 в	 Інтернеті	 Закон	 України	 «Про	 авторське	 право	 та	 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	 оформлення	 презентації	 та	 дизайн	 слайдів,	 установіть	
переходи.	

7)	 Збережіть	 файл	 презентації	 з	 іменем	 Вправа 2.	 Завершіть	 роботу	
за	 комп’ютером.

комп’ютерне тестування
	Виконайте	 тестове	 завдання	 2	 з	 автоматичною	 перевіркою	 на	 сайті	
interactive.ranok.com.ua.

   практична робота 1
   освітні інформаційні ресурси і системи
 Завдання:		навчитися	користуватися	сервісами	освітніх	інтернетресурсів.
 Обладнання:	комп’ютер,	 під’єднаний	 до	 мережі	 Інтернет.

хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

1.	 Запустіть	 браузер.	 Зайдіть	 на	 сайт	 іnteractive.ranok.com.ua.
2.	 Зареєструйтесь	 на	 сайті	 та/або	 увійдіть	 під	 своїм	 логіном.
3.	 Перегляньте	 перший	 розділ	 електронного	 підручника	 з	 інформа

тики	 для	 9	 класу.
4.	 Виконайте	 (заново	 або	 повторно)	 Тест	 1	 (Курси — Інформатика 

9 клас — Електронні матеріали до підручника — Завдання для ком
п’ютерного тестування до розділу 1 — розпочати роботу — Тест 1).

5.	 Перегляньте	 результати	 тестування	 (Мій кабінет — Мої резуль тати).
6.	 Визначте	 дати	 складання	 тестів	 та	 оцінки,	 отримані	 в	 ці	 дні	

(кнопка:	 Детальніше).
7.	 Вийдіть	зі	свого	облікового	запису	на	сайті	іnteractive.ranok.com.ua	

(кнопка:	 Вихід).	 Закрийте	 вікно	 браузера.	 Завершіть	 роботу	 за	
комп’ютером.

Зробіть висновок:	 які	 послуги	 (сервіси	 освітнього	 характеру)	 надають	
освітні	 інформаційні	 ресурси.



Розділ 2.  
меРежеві технології

§ 3. Комп’ютерні мережі

§ 4. Під’єдання до Інтернету

§ 5. Адресація в Інтернеті

§ 6. Сучасні сервіси Інтернету



повтоРюємо
Як	 ви	 вже	 знаєте,	 комп’ютерна мережа	 —	

це	 сукупність	 комп’ютерів,	 які	 можуть	 надавати	
спільний	 доступ	 до	 своїх	 апаратних	 (дисководи,	
принтери,	 сканери	 тощо)	 і	 програмних	 (програми,	
дані	 тощо)	 ресурсів.	

Комп’ютер,	 який	 надає	 ресурси	 в	 мережу,	 на
зивають	 сервером.	

Комп’ютер,	який	використовує	ресурси	мережі,	
називають	 клієнтом.

Найбільшою	 у	 світі	 комп’ютерною	 мережею	
є Інтернет. Вона	 надає	 можливості	 спілкування,	
пошуку	 й	 перегляду	 інформації	 на	 вебсторінках	
тощо.	

Вам	 уже	 відомі	 можливості	 простого	 пошуку	
інформації	 в	 мережі	 Інтернет	 за ключовими слова-
ми	 з	 використанням	 пошукових	 систем	 та	 способи	
зберігання	 різноманітної	 інформації.

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 з сучасними службами глобальної мережі 
Інтернет.
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§ 3. комп’ютерні мережі

Комп’ютери,	 об’єднані	 в	 комп’ютерну	 мережу,	 здійснюють	 обмін	 да
ними	 за	 допомогою	 каналів	 зв’язку.

 канали зв’язку
Канал зв’язку	—	це	середовище	поширення	закодованого	сигналу	
та	 технічні	 засоби	 його	 передавання	 й	 приймання	 (рис.	 3.1).

За способом кодування 
сигналу

Аналогові, 
цифрові

Кабельнодротові, 
бездротові

За способом з’єднання

Радіо,  
електричні, 

оптичні

За видом сигналу

Види каналів зв’язку

Рис. 3.1

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

 класифікація комп’ютерних мереж
Залежно	 від	 охоплюваної	 території	 комп’ютерні	 мережі	поділяють	на	

два	 основні	 типи:	 локальні	 та	 глобальні (рис.	 3.2).

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. 3.2 
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Локальні	 комп’ютерні	 мережі	 можуть	 бути:
	• з виділеним сервером	 (один	 комп’ютер	 є	 сервером	 зі	 всіма	 ресурсами,	

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

сурси	 для	 спільного	 використання).

	До	 глобальних належать	 мережі	 для	 замовлення	 квитків	 на	 тран
спорт,	мережі,	що	об’єднують	наукові	центри,	банківські	мережі	тощо.

 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.

Найпростіше	 побудувати	 локальну	 мережу	 з	 двох	 комп’ютерів.	 Для	
цього	 потрібен	 спеціальний	 кабель	 («патчкорд»,	 максимальна	 довжина	
100	 м),	 щоб	 з’єднати	 їхні	 мережеві	 адаптери	 (карти),	 та	 відповідне	 нала
штування	на	обох	комп’ютерах.	Такий	спосіб	з’єднання	називають	прямим. 

Щоб	 побудувати	 локальну	 мережу	 з	 більшою	 кількістю	 комп’ютерів,	
потрібен	 спеціальний	 пристрій	 —	 мережевий комутатор	 («світч»)	 чи	 ме-
режевий концентратор	 («хаб»).	

Оскільки	 комутатори	 є	 більш	 досконалими,	 концентратори	 за
раз	 майже	 не	 використовують.

До	 комутатора	 під’єднують	 комп’ютери	 та	 інші	 мережеві	 пристрої.		
До	 нього	 (а	 отже,	 й	 до	 локальної	 мережі)	 можуть	 бути	 під’єднані	 вком
плектовані	 мережевими	 адаптерами	 принтери,	 сканери	 тощо.	

Зовнішні	 пристрої,	 в	 складі	 яких	 немає	 мережевих	 адаптерів,	
під’єднують	 до	 мережі	 через	 комп’ютер.

На	 комп’ютерах	 мережі	 встановлюють	 спеціальне	 програмне	 забез
печення:	 програму-сервер	 —	 для	 сервера	 і	 програму-клієнт	 —	 для	 кожної	
робочої	 станції.	

 адресація в мережах
Комп’ютери,	 під’єднані	 до	 мережі,	 для	 «спілкування»	 використову

ють	 стандарти	 TCP/IP	 (див. с.	 21),	 за	 якими	 кожен	 мережевий	 комп’ютер	
повинен	 мати	 IPадресу	 (читається	 як	 «айпіадреса»).

IP-адреса —	 це	 числова	 адреса	 комп’ютера	 в	 мережі.
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Компютери,	 під’єднані	 до	 мережі,	 мають	 свою	 числову	 адресу	
(IPадресу),	 що	 складається	 з	 чотирьох	 чисел	 у	 межах	 від	 0	 до	 255,	 роз
ділених	 крапками	 (інколи	 ці	 числа	 називають	 октетами).	

Для	 визначення	 комп’ютера	 в	 локальних	 мережах	 використовують	
адреси	 певного	 діапазону:	

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	 192.168.0.1.	

Жодні	 два	 комп’ютери	 в	 мережі	 не	 можуть	 мати	 однакові	
IPадреси.

Щоб	 визначити ІР-адресу	 комп’ютера в локальній мережі та	 інші	
мережеві	 налаштування,	 потрібно:
1)	 відкрити	 командний	 рядок	 Windows:	 (Пуск	→	 Всі	 програми	→	 Стандарт

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

Для	 перегляду	 IPадрес	 усіх	 комп’ютерів	 локальної	 мережі	 потрібно	
в	 командному	 рядку	 виконати	 команду	 arpa.

	Для	 отримання	 доступу	 до	 мережевих	 ресурсів	 іншого	 комп’ютера	
достатньо	 в	 адресному	 рядку	 вікна	 папки	 чи	 провідника	 набрати	
його	 IPадресу	 \\192.168.0.1\	 або	 ім’я,	 наприклад	 \\User1\,	 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	 ІРадреса	 комп’ютера?	 Як	 її	 визначити?

вправа 3

	 Визначити	 мережеві	 параметри	 комп’ютера	 в	 локальній	 ком
п’ютерній	 мережі.

1)	 Запустіть	 текстовий	 процесор	 Word	 і	 створіть	 новий	 документ.
2)	 Визначте	 ІРадресу	 вашого	 комп’ютера	 в	 локальній	 мережі	 кабі

нету	 й	 запишіть	 у	 документ.
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3)	 За	 допомого	 контекстного	 меню	 (Властивості)	 значка	 Комп’ютер	 ви
значте	 ім’я	 вашого	 комп’ютера	 в	 локальній	 мережі	 кабінету	 й	 за
пишіть	 у	 документ.

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

5)	 Виходячи	 зі	 значення	 ІРадреси	 вашого	 комп’ютера	 та	 користу
ючись	 прикладом	 на	 с.	 19,	 підрахуйте,	 яку	 найбільшу	 кількість	
комп’ютерів	може	містити	ця	локальна	мережа.	Запишіть	резуль
тат	 у	 документ.

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

комп’ютерне тестування
	Виконайте	 тестове	 завдання	 3	 з	 автоматичною	 перевіркою	 на	 сайті	
interactive.ranok.com.ua.

§ 4. під’єднання до інтернету

Мільйони	 комп’ютерів	 в	 мережі	 Інтернет	 постійно	 обмінюються	 пові
домленнями,	не	заважаючи	один	одному.	Яким	же	чином	це	відбувається?

 передавання даних у мережі інтернет
Спеціальні	 програми	 поділяють	 повідомлення	 на	 порції	 — пакети 

даних,	долучають	 адреси	 відправника	 й	одержувача	 та	 порядковий	 номер	
порції	 й	 послідовно	 передають	 мережею.	 Комп’ютеротримувач	 збирає	 па
кети,	 об’єднує	 у	 правильному	 порядку	 й	 відновлює	 вихідні	 дані.	

Кожен	пакет	даних	передається	по	одному	з	мільйонів	 з’єднань.	
Тому	 навіть	 якщо	 тисячі	 мережевих	 комп’ютерів	 і	 каналів	
зв’язку	 одночасно	 вийдуть	 з	 ладу,	 пакети	 даних	 будуть	 достав
лені	 адресату	 іншим	 маршрутом.	

Оскільки	 пакети	пронумеровано,	 то	 вихідні	дані	можливо	відновити,	
навіть	 якщо	 пакети	 дістались	 адресата	 в	 різний	 час	 і	 за	 різними	 маршру
тами.	 Кожен	 пакет	 містить	 також	 інформацію	 про	 свою	 цілісність	 (кон
т	рольна	 сума).	 Тож,	 якщо	 в	 якомусь	 пакеті	 виявляться	 помилки	 й	 дані	
спотворилися,	 комп’ютеротримувач	 дасть	 комп’ютерувідправнику	 запит	
на	 повторне	 передавання	 тільки	 цього	 пакета.
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 протоколи передавання даних
Для	 узгодженого	 передавання	 й	 прийняття	даних	різного	 типу	в	 роз

різнених	комп’ютерних	мережах	існують	мережеві	протоколи.

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

Кожен	протокол	 має	певне	призначення.	Розглянемо	деякі	з	них	(див.	
таблицю).

Назва Призначення

Ethernet Стандарт дротових локальних мереж

WiFi 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 IPадреси

FTP Обмін файлами між комп’ютерами

HTTP Передавання гіпертексту

POP Отримання повідомлень від поштового сервера

SMTP Відправлення повідомлень на поштовий сервер

Основними	протоколами,	завдяки	яким,	власне,	й	відбувається	«спіл
кування»	 комп’ютерів,	 є	 ІР	 —	 протокол	 переміщення	 пакетів,	 та	 ТСР	 —	
протокол	 управління	 потоком	 та	 забезпечення	 доставки	 даних	 без	 по
милок.

Головною	 міжнародною	 організацією,	 що	 розробляє	 й	 впроваджує	
технологічні	 стандарти	 для	 Всесвітньої	 павутини	 є	 W3C	 (World Wide Web 
Consortium).	

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

англ.	 provider	 —	 постачальник).	

Провайдер (інтернет-провайдер) —	 це	 організація,	 яка	 надає	 по
слуги,	 пов’язані	 з	 доступом	 до	 глобальної	 мережі	 Інтернет.	
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Із	сервером,	який	належить	провайдеру,	за	допомогою	каналу	зв’язку	
можна	 з’єднати	 будьякий	 комп’ютер	 або	 локальну	 мережу.	 Це	 початкова	
точка	 для	 доступу	 до	 мережі	 Інтернет.

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	 передачі	 голосової	 інформації	 тощо.

Щоб	 почати роботу в Інтернеті	 за	 наявності	 комп’ютера,	 треба:
1)	 одержати	 доступ	 до	 сервера	 одного	 з	 провайдерів;
2)	 установити	 й	 налаштувати	 програмиклієнти	 тих	 служб	 Інтернету,	

послуги	 яких	 потрібні	 для	 користування.	

 способи під’єднання до інтернету
Сьогодні	житття	без	 Інтернету	уявити	практично	неможливо.	 Існують	

різні	способи	інтернетпід’єднання.	Розглянемо	найпоширеніші	(рис.	4.1).

Комутоване 
під’єднання

Виділене 
під’єднання

Технологія 
ADSL

Мобільний 
Інтернет

Технологія 
WiFi

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.	 Телефонна	 лінія	 під	 час	
встановлення	 тимчасового	 з’єднання	 буде	 зайнята	 (рис.	 4.2,	 а).

виділене під’єднання 
Виділене під’єднання	 здійснюється	 через	 виділений	 канал	 зв’язку.	

Виділена	 лінія	 забезпечує	 постійне	 з’єднання	 з	 сервером	 провайдера	
(це	 може	 бути	 дротовий	 зв’язок,	 оптоволокно,	 радіоканал	 тощо).	 Таке	
з’єднання	 не	 є	 дешевим,	 але	 дозволяє	 обмінюватися	 великими	 обсягами	
інформації	 за	 великої	 швидкості	 передавання	 даних	 (рис.	 4.2,	 б).

технологія ADSL 
Технологія ADSL	 (Asymmetric Digital Subscriber Line)	 реалізується	

з	 використанням	 асиметричної	 цифрової	 передплатної	 лінії.	 Для	 переда
вання	 й	 приймання	 даних	 використовується	 телефонна	 лінія.	 При	 цьому	
телефон	 працюватиме	 й	 у	 той	 час,	 коли	 користувач	 матиме	 високошвид
кісний	 доступ	 до	 Інтернету.
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технологія Wi-Fi 
Технологія Wi-Fi	—	стандарт	бездротового	зв’язку.	Ядром	WiFi	є	так	

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

Існують	 і	 інші	 способи	 під’єднання	 до	 Інтернету.	 Наприклад,	 за	 до
помогою	 супутникової	 телевізійної	 антени	 тощо	 (рис.	 4.2,	 в).

б

а

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	 місця.	 Такий	 доступ	
обмежений	 територією,	 на	 якій	 провайдер	 створив	 покриття.	 Існує	 вже	
кілька	поколінь	мобільного	зв’язку.	Ознайомимося	з	 їхніми	особливостями	
(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 ІРпротоколів

Рис. 4.3

питання для самоперевірки
1.	 В	 чому	 полягає	 пакетний	 принцип	 передачі	 даних?
2.	 Назвіть	 декілька	 мережевих	 протоколів	 та	 їх	 призначення.
3.	 Назвіть	 основні	 функції	 провайдера.
4.	 Назвіть	 способи	 під’єднання	 до	 Інтернету.
5.	 Що	 таке	 технологія	 ADSL;	 WiFi?
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вправа 4

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

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

до	 Інтернету	 (наприклад:	 http://www.speedtest.net;	 http://2ip.ua	
тощо).	 Визначте,	 хто	 є	 вашим	 провайдером,	 і	 запишіть	 його	 на
зву	 в	 документ.

4)	 Визначте	 ІРадресу	 вашого	 комп’ютера	 та	 запишіть	 у	 документ.
5)	 Визначте	швидкість	приймання	та	передавання	даних	у	 Інтернеті	

та	 запишіть	 у	 документ.
6)	 Збережіть	 файл	 документа	 з	 іменем	 Вправа 4.	 Завершіть	 роботу	

за	 комп’ютером.

комп’ютерне тестування
	Виконайте	 тестове	 завдання	 4	 з	 автоматичною	 перевіркою	 на	 сайті	
interactive.ranok.com.ua.

§ 5. адресація в інтернеті

 призначення й структура інтернету 
Інтернет	об’єднує	окремі	 комп’ютери	 та	локальні	 комп’ютерні	 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 робочих станцій, спеціалі

зовані програми, що керують 
роботою засобів доступу ко

ристувачів до служб Інтернету

Програмна  
складова

Величезна кількість ін
формації, розміщена на 
комп’ютерахсерверах, 

до якої мають 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.	 Робочі	 станції	 можуть	 перебувати	 на	 значній	
відстані	 від	 сервера	 і	 з’єднуватися	 з	 ним	 різними	 каналами	 зв’язку.

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

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

в	мережі.	 IPадреса	комп’ютера	в	глобальній	 мережі	Інтернет	 створюється	
за	 протоколом	 ІРv4	 та	 складається	 з	 чотирьох	 десяткових	 чисел	 від	 0	 до	
255,	 розділених	 крапками,	 наприклад,	 78.111.176.233.

З	 часом	 виявилося,	 що	 кількості	 комбінацій	 такої	 адреси	 (4,2	 млрд)	
недостатньо.	 З	 2008	 року	 було	 запущено	 новий	 протокол	 IPv6,	 за	 яким	
IPадреса	 вказується	 як	 вісім	 шістнадцяткових	 чисел,	 розділених	 дво
крапками,	 наприклад,	 2011:0db2:11d3:087f:07a0:345e:8a2e:32c2.

Комп’ютер	 у	 мережі	 може	 мати	 постійну	 (статичну)	 або	 тимчасову	
(динамічну)	 IPадресу.

Статичні	 адреси	 мають	 всі	 сервери,	 щоб	 інші	 комп’ютери	 «знали»,	
де	 шукати	 потрібну	 інформацію.	 Для	 тимчасового	 з’єднання	 комп’ютер	
отримує	 динамічну	 IPадресу	 щоразу	 в	 процесі	 встановлення	 з’єднання.

 доменне ім’я
Числові	ІРадреси	для	людей	досить	незручні,	тому	користувачі	Інтер

нету	 використовують	 доменні	 імена.

Доменне ім’я	—	це	словесна	адреса	комп’ютера	в	 Інтернеті.	 Вона	
складається	 з	 кількох	 доменів,	 відокремлених	 крапками.

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
нику	 домену.

Домени	 бувають	 кількох	 рівнів,	 рахуючи	 в	 до
менному	 імені	 справа	 наліво	 (рис.	 5.2).	

Домен	 справа	 називають	 доменом	 першого	 (або	
верхнього)	 рівня	 (рис.	 5.3).

mon.gov.ua

3й 
рівень

2й 
рівень

1й 
рівень

Рис. 5.2
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Організаційні домени — відо
бражають тип організації інформа

ційного ресурсу

edu — освітній; biz, com — комерцій
ний; gov — урядовий; net — мережний 
тощо

Домени держав ua — Україна; us — США; ru — Росія тощо

Домени першого рівня

Рис. 5.3

Ліворуч	 від	 домену	 першого	 рівня	 міститься	 домен	 другого	 рівня	 (він	
є	ресурсом	домену	першого	рівня)	 і	так	далі	—	до	домену	четвертого	 (або	
нижнього)	 рівня,	 який	 є	 ресурсом	 домену	 третього	 рівня.	 Домени	 четвер
того	 рівня	 використовують	 рідко.	

Кожному	доменному	імені	відповідає	певна	IPадреса.	Але	комп’ютеру	
з	 певною	 ІРадресою	 може	 відповідати	 кілька	 доменів.	 Перетворення	 до
менної	 адреси	 на	 цифрову	 здійснюють	 спеціальні	 DNS(Domain Name 
Service)сервери.

 URL-адреса
Щоб	отримати	 файли	з	 Інтернету,	тільки	адреси	сервера	недостатньо.	

Треба	 задати	 протокол	 і	 унікальний	 шлях	 до	 певного	 файла.	 Таку	 адресу	
називають	 уніфікованим покажчиком ресурсу — URL	 (Uniform Resource 
Locator).

URL-адреса —	 це	 шлях	 до	 інтернетресурсу	 (документа,	 відео,	
зображення	 тощо).

URLадреса	 зазвичай	 складається	 з	 трьох	 частин:
	• ім’я	 протоколу,	 що	 використовується	 для	 доступу	 до	 ресурсу	 (http,	

ftp,	 news	 тощо);	
	• доменне	 ім’я	 або	 ІРадреса	 сервера,	 де	 зберігається	 файл;
	• повний	 шлях	 до	 файла	 на	 сервері.

	Адреса	 вебсторінки	 може	 мати	 такий	 вигляд:
http://cws.internet.com/32menu.html,	 де
	 http://	 —	 протокол	 передавання	 гіпертексту;
	 cws.internet.com	 —	 доменне	 ім’я	 сервера;
	 32menu.html	 —	 ім’я	 файла	 вебсторінки.
(в	адресному	рядку	браузера	протокол	http://	 зазначати	не	обов’язково).

На	 багатьох	 сайтах	 використовується	 динамічне	 генерування	 веб
сторінок	(вебсторінка	формується	в	реальному	часі	на	основі	певних	даних).	
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	Розглянемо	 приклад	 динамічної	 URLадреси:
http://ranokedu.kiev.ua/index.php?do=static&page=str1
	З	 використанням	 на	 серверах	 «людинозрозумілої	 URL»	 шлях	 до	 цієї	
сторінки	 може	 виглядати	 так:
http://ranokedu.kiev.ua/page/str1.html

Операційна	 система	 Windows	 має	 вбудовані	 засоби	 для	 перегляду	 веб
сторінок.	Якщо	в	адресному	рядку	вікна	папки	набрати	URL	вебсторінки	
й	 натиснути	 клавішу	 Enter,	 то	 ця	 сторінка	 відкриється	 для	 перегляду.	
Вікно	 папки	 буде	 заміщене	 вікном	 програмибраузера.

 адміністрування доменних імен інтернету
У	 світовому	 інтернетпросторі	 питаннями	 адміністрування	 (створен

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

Комітет	делегує	права	адміністрування	певного	домену	верхнього	рів
ня	 (управління	простором	у	ньому)	спеціальним	адміністраторам.	 А	вони,	
у	 свою	 чергу,	 надають	 права	 адміністрування	 доменів	 нижнього	 рівня	
іншим	 особам	 і	 провайдерам.

питання для самоперевірки
1.	 Що	 входить	 до	 апаратної	 і	 програмної	 складових	 Інтернету?
2.	 Що	 таке	 постійна	 і	 тимчасова	 ІРадреси?
3.	 Що	 таке	 доменне	 ім’я?
4.	 Назвіть	 кілька	 доменів	 верхнього	 рівня.
5.	 Що	 таке	 URLадреса?
6.	 Чи	 можна	 самостійно	 придумати	 або	 купити	 для	 сервера	 довіль

ний	 домен	 верхнього	 рівня?

вправа 5

	 Навчитися	 визначати	 тип	 наданої	 провайдером	 ІРадреси	 (статис
тична/динамічна)	 та	 складові	 URLадреси.

1)	 Запустіть	 текстовий	 процесор	 Word	 і	 створіть	 новий	 документ.
2)	 Визначте	 ІРадресу	 вашого	 комп’ютера	 на	 спеціалізованому	 сайті	

(http://www.speedtest.net;	 http://2ip.ua	 тощо)	 та	 запишіть	 у	 доку
мент.

3)	 Порівняйте	 щойно	 визначену	 ІРадресу	 з	 адресою,	 записаною	
у	 файлі	 з	 іменем	 Вправа 4,	 зробіть	 висновок	 та	 запишіть	 у	 до
кумент.
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4)	 Знайдіть	 в	 Інтернеті	 портрет	 першого	 Президента	 України.	 Ско
піюйте	 портрет	 у	 документ	 і	 запишіть	 під	 ним	 прізвище	 та	 ім’я.

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

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

комп’ютерне тестування
	Виконайте	 тестове	 завдання	 5	 із	 автоматичною	 перевіркою	 на	 сайті	
interactive.ranok.com.ua.

§ 6. сучасні сервіси інтернету

Як	 ви	 знаєте,	 сервіси	 (служби)	 Інтернету	 —	 це	 види	 послуг,	 які	 на
даються	 серверами	 користувачам	 мережі	 Інтернет.	 Із	 основними	 сервіса
ми	 Інтернету,	 або	 так	 званими	 сервісами	 Web	 1.0,	 ви	 вже	 ознайомилися	
раніше.	 Це	 служба	 пошуку	 й	 перегляду	 інформації,	 електронна	 пошта,	
групи	 новин,	 файлові	 архіви	 тощо.

 Cучасні сервіси веб 2.0
Відтоді,	як	виник	Інтернет,	список	видів	послуг,	що	надаються	корис

тувачам,	 постійно	розширюється.	Веб	2.0	 (Web	2.0)	—	це	друге	покоління	
інтернетсервісів,	 які	 ще	 називають	 соціальними.	

На	 відміну	 від	 сервісів	 Веб	 1.0,	 які	 орієнтуються	 на	 взаємодію	 ком
п’ютерів,	 Веб	 2.0	 зорієнтовано	 на	 взаємодію	 користувачів.	

	Зараз	 кожен	 поштовий	 сервер	 надає	 послуги	 хмарного	 диску,	 на	 яко
му	 користувач	 може	 надавати	 доступ	 до	 збережених	 файлів	 та	 орга
нізовувати	 колективну	 роботу	 над	 різними	 документами.

Для	 використання	 кожного	 сервісу	 Веб	 2.0	 потрібно	 встановлювати	
відповідне	 програмне	 забезпечення.	 Розглянемо	 особливості	 цих	 сервісів.

інтерактивне спілкування
Інтерактивне спілкування	—	це	обмін	текстовими,	аудіо	та	відео
повідомленнями	 в	 режимі	 реального	 часу.
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Однією	 з	 найпопулярніших	 програм	 для	 інтерактивного	 спілкування	
є	 Skype	 (Скайп).	За	допомогою	 Skype	можна	безкоштовно	обмінюватися	тек
стовими	 повідомленнями,	 розмовляти	 або	 влаштовувати	 відеоконференції	
з	одним	або	кількома	користувачами	Skype	одночасно,	обмінюватися	файла
ми	 тощо.	 До	 платних	 послуг	 Skype	 належать	 дзвінки	 з	 комп’ютера	 на	 мо
більні	або	стаціонарні	телефони,	SMSповідомлення,	доступ	до	мережі	WiFi.	

	Існують	 і	 інші	програми	(додатки)	для	 інтерактивного	спілкування	—	
Viber,	 Line,	 WhatsApp,	 Tango	 та	 ін.	 Вони	 дозволяють	 користувачу	 теле
фонувати,	 писати,	 обмінюватися	 фотографіями	 з	 телефону,	 планшета	
або	 комп’ютера	 з	 будьякої	 точки	 світу.

соціальні мережі

Соціальна мережа	 —	 це	 інтернетспільнота	 користувачів,	
об’єднаних	 за	 будьякою	 ознакою	 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.	

	Сьогодні	 у	 світі	 налічується	 понад	 3	 млрд	 користувачів	 Інтернету.	
Більше	половини	з	них	зареєстровано	в	соціальних	мережах	 Facebook,	
ВКонтакте	 тощо.

форуми

Форум —	 це	 засіб	 спілкування	 на	 сайті,	 коли	 користувач	 має	
можливість	створювати	власні	теми	для	відкритого	обговорення.

На	 відміну	 від	 чатів,	 гостьових	 книг	 або	 пошти,	 форуми	 об’єднують	
користувачів	за	 інтересами.	Обслуговування	форуму	здійснює	адміністра
тор,	 за	 дотриманням	 норм	 і	 правил	 спілкування	 спостерігають	 модерато
ри.	 Не	 обов’язково	 відповідати	 в	 реальному	 часі,	 теми	 і	 відповіді	 зберіга
ються	 протягом	 необмеженого	 періоду	 часу.	

конференції

Інтернет-конференція —	 це	 спосіб	 інтерактивного	 обговорення	
в	 Інтернеті	 певного	 питання,	 проблеми	 тощо.

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.
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вебінари

Вебінар —	 це	 онлайнсемінари,	 лекції,	 уроки,	 тренінги	 тощо,	
організовані	 з	 використанням	 інтернеттехнологій.

Головною	 рисою	 вебінарів	 є	 їхня	 інтерактивність,	 тобто	 можливість	
учасників	 вебінару	 ставити	 один	 одному	 голосові	 та/або	 текстові	 питання	
й	 отримувати	 на	 них	 відповіді.

Компанії,	 які	 спеціалізуються	 на	 проведенні	 вебінарів	 (Webex,	
Interwise,	 Adobe	 тощо),	 забезпечують	 учасників	 зв’язком,	 записом	 вебіна
ру,	 реєстраційними	 формами,	 інструкціями	 щодо	 налаштувань,	 трансля
цією	 pptпрезентацій,	 звуку,	 відео,	 «робочого	 столу»	 доповідача	 тощо.	

геосервіси

Геосервіси —	 це	 сервіси,	 пов’язані	 з	 географічним	 середовищем	
Землі.

Геосервіси	 дозволяють	 користувачеві	 ознайомлюватись	 і	 навіть	 вірту
ально	 подорожувати	 будьякою	 країною	 світу,	 шукати,	 переглядати,	 ко
ментувати,	 доповнювати	 фотографіями	 різні	 об’єкти	 на	 карті	 Землі.	

	Сайти,	присвячені	геосервісам:	http://panoramio.ru;	http://wikimapia.org;	
http://maps.google.com;	 http://earth.google.com	 та	 багато	 інших.

 додаткові засоби пошуку інформації в інтернеті
Ви	 вже	 знайомі	 з	 пошуковими	 системами	 й	 основними	 методами	 по

шуку	 інформації	 в	 Інтернеті	 за	 ключовими	 словами.	 Додатковими	 за
собами,	 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	спис
ки	посилань	на	матеріали	з	 іс
торії	 України.	
	Сайт	 наукової	 біб	ліотеки	 За
порізького	 національного	 тех
нічного	 університету	 містить	
добірку	 посилань	 на	 ресурси,	
що	 стосуються	 української	
мови	 (рис.	 6.1). Рис. 6.1
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Пошуковий каталог	 (вебкаталог)	 —	 це	 сайт,	 що	 надає	 користу
вачеві	 систематизовану	 за	 різними	 темами	 добірку	 посилань	 на	
інші	 сайти.

	Прикладом	 пошукового	 каталогу	 є	 каталог	 україномовних	 веб
ресурсів	 Закладка	 з	 адресою	 http://zakladka.org.ua.	

Існують	 також	 експертні системи	 —	 програми,	 які	 дозволяють	 ви
користовувати	 у	 навчанні,	 діагностуванні,	 тестуванні	 тощо	 накопичений	
досвід	 експертів	 із	 певної	 галузі.	 Вони	 в	основному	 призначені	 для	 вироб
лення	 нової	 інформації	 на	 основі	 даних,	 уведених	 в	 експертну	 систему.

	Прикладом	простої	експертної	системи	з	перевірки	знань	учнів	можна	
вважати	 систему	 тестів	 на	 http://interactive.ranok.com.ua.

 Розширений пошук
Розширений пошук	 дозволяє	 варіювати	 запити	 з	 групи	 слів,	 та/або	

налаштовувати	 пошук	 за	 властивостями	 об’єктів,	 часовими,	 мовними	 па
раметрами	тощо.	 Існують	певні	правила	розширеного	пошуку	з	групи	слів	
у	 рядку	 пошуку	 пошукової	 системи.	 Розглянемо	 деякі	 з	 них.
	• Для	 точного	 пошуку	 візьміть	 вислів	 або	 слово	 у	 лапки.
	• Якщо	 забули	 слово,	 поставте	 у	 вислові	 замість	 нього	 зірочку	 *.
	• Щоб	знайти	слово	з	переліку,	запишіть	слова	через	вертикальний	слеш	|.
	• Щоб	 знайти	 слова	 у	 межах	 речення,	 поєднайте	 їх	 амперсандом	 &.
	• Щоб	 виключити	 з	 пошуку	 слово,	 поставте	 перед	 ним	 мінус.

Існують	 і	 інші	 команди	 (оператори)	 пошуку.	 Зручніше	 використову
вати	 вбудовані	 засоби	 пошуку:	 слід	 знайти	 на	 пошуковій	 сторінці	 Нала
штування	 і	відкрити	 Розширений пошук (рис.	6.2)	або	скористатись	кнопкою	
Інструменти пошуку	 (рис.	 6.3).

Рис. 6.2 Рис. 6.3

	Щоб	знайти	 і	встановити	як	фонове	зображення	робочого	стола	фото
графію	 із	 зображенням,	 наприклад,	 кошеняти,	 потрібно:
1)	 	увести	у	вікні	пошуку	кіт|котик|кішка|кішечка|кошеня|кошенята	та	здій

снити	 пошук;
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2)	 вибрати	 в	 меню	 пошукового	 сервера	 Зображення;
3)	 на	 вкладці	 Інструменти у	 списку	 Тип	 вибрати	 Фотографія;
4)	 	у	 списку	 Розмір	 вибрати	 Лише	 розміром	 (або	 Більше	 ніж)	 і	 вказати	

розмір	 відповідно	 до	 Роздільності екрану;
5)	 переглянути	 вибране	 зображення	 та	 зберегти	 файл.

	Один	 з	 найпопулярніших	 пошукових	 серверів	 Google	 має	 десятки	
сервісів	 та	 інструментів,	 таких	 як	 http://groups.google.com	 —	 по
шук	 у	 групах	 новин;	 http://books.google.com	 —	 пошук	 у	 книжках;	
http://youtube.com	—	пошук	серед	завантажених	на	сервер	відеороликів.	

питання для самоперевірки

1.	 У	 чому	 відмінність	 сервісів	 Web	 2.0	 від	 Web	 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	 інформації	 в	 Інтернеті?

вправа 6

	 Навчитися	 користуватися	 сервісами	 Web	 2.0.
1)	 Запустіть	 текстовий	 процесор	 Word	 і	 створіть	 новий	 документ.
2)	 Знайдіть	 в	 Інтернеті	 чорнобілий	 малюнок	 кошеняти	 розмірами	

не	 менш	 ніж	 300	×	300	 пікселів	 (не	 фотографію).	 Скопіюйте	 зо
браження	 в	 буфер	 обміну.	

3)	 Зареєструйтеся	 в	 одній	 із	 соціальних	 мереж,	 увійдіть	 до	 мережі	
під	своїм	акаунтом.	Зробіть	скріншот	екрану.	Вставте	зображення	
з	 буфера	 обміну	 в	 документ	 і	 обріжте	 зайве.

4)	 За	 допомогою	 знайденого	 в	 Інтернеті	 геосервісу	 визначте	 від
стань	 між	 вашим	 населеним	 пунктом	 і	 Києвом	 (для	 киян	 —	 між	
Києвом	 і	 Полтавою)	 та	 визначте	 можливий	 маршрут	 подорожі	
автомобілем	 між	 зазначеними	 населеними	 пунктами.	 Зробіть	
скріншот	 екрана,	 вставте	 зображення	 з	 буфера	 обміну	 в	 доку
мент	 та	 обріжте	 зайве.

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

комп’ютерне тестування
	Виконайте	 тестове	 завдання	 6	 з	 автоматичною	 перевіркою	 на	 сайті	
interactive.ranok.com.ua.
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повтоРюємо
Мабуть,	ви	любите	читати	ілюстровані	книжки,	

дивитися	 анімаційні	 фільми,	 грати	 в	 комп’ютер	ні	
ігри.	 Сьогодні	 всі	 вони	 створюються	 з	 використан
ням	 комп’ютера.

Зображення	 (малюнки,	 креслення,	 схеми,	 ес
кізи,	 фотографії	 тощо),	 при	 підготовці	 яких	 вико
ристовується	 комп’ютер,	 називають	 комп’ютерною 
графікою,	а	програми	для	створення	й	редагування	
зображень	 називають	 графічними редакторами.

У	 попередніх	 класах	 ви	 вже	 працювали	 з	 гра
фічним	 редактором,	 використовували	 інструменти	
для	 малювання	 прямих	 і	 кривих	 ліній,	 геометрич
них	 фігур,	 заливання	 замкнених	 частин	 зображень	
та	 створення	 текстових	 написів.

Ви	 навчилися	 переміщувати,	 копіювати,	 обер
тати,	 вилучати	 фрагменти	 зображення,	 а	 також	
створювати	 малюнок	 за	 розробленим	 планом	 і	 за	
власним	 задумом.

1.	 Що	 таке	 комп’ютерна	 графіка?
2.	 Як	називають	програми	для	опрацювання	графічних	

зображень?
3.	 Які	 інструменти	 ви	 використовували	 у	 графічному	

редакторі?
4.	 Складіть	 план	 побудови	 зображеного	 візерунка.

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	 у	 всьому	 світі.	 Сьогодні	 вона	 застосовується	 в	 різних	 сферах	
людської	діяльності:	на	виробництві,	 в	науці,	медицині,	 рекламі,	 полігра
фії	 та	 ін.	 Так,	 вам	 добре	 відомі	 здобутки	 комп’ютерної	 графіки	 у	 створен
ні	 спецефектів	 у	 кінострічках,	 комп’ютерних	 іграх	 тощо.

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

Ви	 знаєте,	 що	 інформація,	 яку	 опрацьовує	 комп’ютер,	 кодується	 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
Якщо	 придивитись	 до	 зображення	 на	 екрані	 моні

тора,	 то	 можна	 помітити,	 що	 воно	 складається	 з	 окре
мих	 крапок,	 які	 називають	 пікселями	 (від	 англ.	 picture 
element	 —	 елемент	 малюнка).	 Піксель	 є	 найменшим	 еле
ментом	 зображення.

Якщо	 на	 аркуші	 в	 клітинку	 намалювати	 квітку,	 за
фарбовуючи	 певним	 кольором	 окремі	 клітинки,	 то	 отри
маємо	 зображення,	 яке	 показано	 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.	 Щоб	 закодувати	
найпростіше	 чорнобіле	 зображення,	 колір	 будьякого	 пікселя	 зображення	
можна	 закодувати	 за	 допомогою	 чисел	 0	 (білий	 колір)	 і	 1	 (чорний	 колір).	
Отже,	 для	 кодування	 кольору	 пікселя	 двоколірного	 зображення	 достатньо	
1	 біта.	 Про	 таке	 зображення	 говорять,	 що	 воно	 має	 глибину	 кольору	 1	 біт.

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

Рис. 7.1
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Розглянемо	 зображення,	 що	 складається	 з	 піксе
лів	 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	 цього	 зображення	 3	 біти.

Побудуємо	 таблицю	 десяткових	 і	 двійкових	 кодів	
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	 будиночка	 закодувати	 послідовністю	
чисел,	 що	 є	 кодами	 кольорів	 пікселів,	 переліченими	 зліва	 направо	 рядок	
за	 рядком:	 7,	 7,	 7,	 7,	 7,	 3,	 3,	 7,	 7,	 7	 і	 т.	 д.	 Для	 відтворення	 закодованого	
зображення	необхідно	 також	знати	його	 розміри,	 наприклад	 35	рядків	 по	
32	 клітинки.	 Таким	 чином,	 довжина	 двійкового	 коду	 цього	 зображення	
становитиме	 35	×	32	×	3	=	3360	 бітів.	

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

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

Під	час	кодування	растрового	зображення	зберігаються	дані	про	
кожен	піксель,	тому	зі	збільшенням	числа	кольорів	зростає	гли
бина	 кольорів	 і,	 як	 наслідок,	 розмір	 зображення.

	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.

Фотографічну	 якість	 мають	 повноколірні	 зображення	 з	 глибиною	 ко
льору	 24	 або	 32	 біти.	

У	 файлі	 з	 растровим	 зображенням	 зберігаються	 розміри	 зобра
ження	 та	 коди	 кольорів	 усіх	 його	 пікселів.

Рис. 7.2
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властивості растрових зображень
До	основних	властивостей	растрового	зображення	належать	кількість 

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

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

Роздільність	 зображення	 вимірюють	 у	 крапках	 на	 дюйм	 (dpi — dots 
per inch).	 За	 однакових	 геометричних	 розмірів	 якість	 зображення	 зале
жить	 від	 роздільності:	 чим	 більше	 пікселів	 припадає	 на	 одиницю	 довжи
ни,	тим	більше	окремих	 деталей	 можна	зобразити.	 Оскільки	поняття	 роз
дільності	 вживають	 щодо	 різних	 об’єктів,	 слід	 розрізняти	 роздільність	
зображення,	 роздільну	 здатність	 монітора,	 роздільну	 здатність	 принтера.

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

	Для	 роботи	 з	 растровими	 зображеннями	 розроблено	 багато	 програм,	
які	 відрізняються	 набором	 засобів	 для	 редагування	 малюнків.	 Для	
початківців	—	 Paint,	 KolourPaint;	для	професіоналів	—	 Adobe Photoshop,	
GIMP	 та	 ін.

Растрові	 зображення	 мають	 як	 переваги,	 так	 і	 недоліки	 (рис.	 7.3).

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. 7.3

	Зображення	 на	 рис.	 7.4	 має	 26	 пікселів	 по	 го
ризонталі	 і	 14	 пікселів	 по	 вертикалі	 й	 відтво
рено	з	різною	роздільністю:	96,	48,	24	пікселів	
на	 дюйм.	 Отже,	 чим	 більше	 пікселів	 припадає	
на	 одиницю	 довжини,	 тим	 вищою	 є	 якість	 зо
браження. Рис. 7.4
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	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.

 векторні зображення та їх властивості
Якщо	растрова	 графіка	 описує	зображення	 з	використанням	кольоро

вих	крапок	—	пікселів,	то	у	векторній	графіці	базовим	елементом	є	лінія.	

Векторне зображення	 —	 це	 зображення,	 що	 складається	 з	 гео
метричних	 об’єктів	 (ліній,	 кіл,	 кривих	 тощо),	 які	 описуються	
математичними	 рівняннями,	 —	 графічних	 примітивів.

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

При	 кодуванні	 векторного	 зображення	 для	 кож
ного	 примітиву	 описують	 (рис.	 7.6):	

1	—	контур	 —	 лінію,	 що	 визначає	 його	 форму.	
Контур	 стає	 видимим	 тільки	 при	 його	 редагуванні	
(див.	 далі);	

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

контуру.	

	Зображення	 будинку	 складається	 з	 5	 прямокут
ників,	 трикутника	 і	 півкруга	 (рис.	 7.7).	 Опише
мо	 властивості	 одного	 з	 об’єктів	 —	 «дверей»:	
контур	 об’єкта	 —	 прямокутний,	 ширина	 об’єк
та	 —	 0,68	 см,	 висота	 об’єкта	 —	 1,05	 см,	 колір	
заповнення	 —	 4,	 колір	 штриха	 —	 2,	 товщина	
штриха	 —	 0,8	 мм.

	Для	 роботи	 з	 векторними	 зображеннями	 розроблено	 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	 утворено	 це	 зображення.

Рис. 7.5
вба

1

2

3

Рис. 7.6

Рис. 7.7
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Основна	 перевага	 векторної	 графіки	 полягає	 у	 можливості	 довільно	
масштабувати	 й	 повертати	 зображення	 без	 втрати	 якості.

Під	час	формування	векторного	 зображення	замість	суцільних	кольо
рів	 можна	 використовувати	 градієнти,	 тобто	 плавні	 переходи	 від	 одного	
кольору	 до	 іншого.	 Розмивання	 окремих	 елементів,	 імітація	 тіні	 тощо	
дозволяють	 отримати	 більш	 реалістичні	 зображення.	

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

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

У разі збільшення зображення  
якість погіршується

У разі збільшення якість  
не погіршується

Більші обсяги файлів. Обсяг залежить 
від розмірів зображення

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

Дозволяють отримати зображення 
фотографічної якості

Не дозволяють точно передати пере
хід від одного кольору до іншого

Застосовують для зберігання фотогра
фій, творів живопису тощо

Застосовують для зберігання крес
лень, ділової графіки, шрифтів тощо

Растрове зображення Векторне зображення

Рис. 7.8

 колірні моделі
Кольорове	зображення	на	екрані	монітора	або	телевізора	формується	шля

хом	змішування	трьох	основних	кольорів:	червоного,	зеленого	й	синього.	Світ
ло	таких	кольорів	випромінюють,	наприклад,	зернятка	люмінофору	—	речо
вини,	яка	світиться,	створюючи	зображення.	Якщо	розміщені	поряд	зернятка	
не	світяться,	бачимо	чорний	колір,	а	якщо	світяться	на	повну	яскравість	—	
білий.	 Змінюючи	 яскравість	 окремих	 зерняток,	 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	 отримуються	 змішуванням	 трьох	 базових	 ко
льорів:	 червоного	 (англ.	 Red),	 зеленого	 (Green)	 і	 синього	 (Blue).	
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Інтенсивність	 кожного	 з	 базових	 кольорів	 кодується	 цілим	 числом	
у	 межах	 від	 0	 (колір	 відсутній)	 до	 255	 (яскравість	 кольору	 найбільша).	
Таким	 чином,	 отримуємо	 256	×	256	×	256	=	16	777	216	 різних	 кольорів.	

У	 моделі	 CMYK	 використовується	 змішування	 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	 стовідсоткове	 значення	 —	 чорний.	 Ця	 мо
дель	 застосовується	 для	 підготовки	 зображень	 до	 кольо
рового	 друку.	 Перші	 три	 складові	 утворено	 вилучен
ням	 із	 білого	 кольору	 базових	 кольорів	 моделі	 RGB:	
блакитний = білий – червоний,	 пурпуровий = білий – зелений,		
жовтий = білий – синій	 (рис.	 7.7).	

Раніше	в	принтерах	застосовували	модель	CMY,	і	відповідно	блакитне,	
пурпурове	 і	 жовте	 чорнило.	 Під	 час	 друку	 чорний	 колір	 і	 відтінки	 сірого	
отримували	 змішуванням	 кольорових	 чорнил	 у	 рівних	 частинах.	 Але	 так	
отримати	 чистий	 чорний	 колір	 неможливо,	 тому	 його	 й	 додали	 до	 моделі.

У	 моделі	 HSB	 цілими	 числами	 кодуються	 такі	 характеристики	
кольору:	 відті	нок	 (колірний	 тон)	 (Hue),	 насиченість	 (Saturation)	 та	 яскра
вість	 (Brightness).	 Модель	 HSB	 заснована	 на	 кольрах	 моделі	 RGВ.	 У	 цій	
моделі	 будьякий	 колір	 фактично	 отримується	 додаванням	 до	 спектраль
ного	кольору	визначеного	відсотку	білого	та	чорного	кольору.	Вважається,	
що	 ця	 кольорова	 модель	 ближча	 до	 сприйняття	 кольору	 людиною.

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

му.	Від	формату	графічного	файла	залежить	спосіб	зберігання	даних	малюн
ка	 (у	 растровому	 чи	 векторному	 вигляді),	 а	 також	 алгоритм	 їх	 стиснення.	
Стиснення	 найчастіше	 застосовується	 до	 растрових	 зображень,	 які	 мають	
порівняно	 великий	 обсяг.	 Розглянемо	 деякі	 формати	 графічних	 зображень.

BMP	 —	 формат	 застосовують	 для	 збереження	 растрових	 зображень	
без	 стиснення,	 тому	 файли	 мають	 великий	 обсяг.	 Він	 дає	 змогу	 викорис
товувати	 палітру	 з	 близько	 16	 млн	 кольорів.

PNG	 —	 формат	 застосовують	 для	 збереження	 растрових	 зображень	 зі	
стисненням	 без	 втрати	 якості.	 Його	 палітра	 підтримує	 від	 65	536	 до	 понад	
4	 млрд	 кольорів,	 а	 також	 прозорість.	 Колір	 зображення	 в	 цьому	 форматі	
відтворюється	 однаково	 на	 будьякому	 комп’ютері.

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

Рис. 7.7
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Зберігши	 зображення,	 не	 можна	 відтворити	 його	 початковий	 вигляд.	 Ма
лий	 розмір	 файлів	 дозволяє	 працювати	 з	 фотографіями	 та	 в	 Інтернеті.

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.	

	Популярні	 програми	 для	 роботи	 з	 векторною	 графікою	 мають	 власні	
формати:	CDR	—	програма	 CorelDRAW,	AI	—	програма	 Adobe	 Illustrator.
 DXF	 —	 відкритий	 формат	 для	 обміну	 графічними	 даними	 між	 про
грамами.	CGM,	WMF,	EPS	підтримують	 векторну	 і	растрову	графіку.

питання для самоперевірки
1.	 У	 чому	 полягає	 кодування	 растрового	 зображення?	
2.	 Які	 переваги	 й	 недоліки	 растрового	 зображення?
3.	 Поясніть	 суть	 кодування	 векторного	 зображення.
4.	 Які	 переваги	 й	 недоліки	 векторного	 зображення?
5.	 Назвіть	 найменший	 елемент	 растрового	 зображення.
6.	 Назвіть	 базові	 елементи	 векторного	 зображення.
7.	 Назвіть	 найпоширеніші	 формати	 растрових	 зображень.

вправа 7

1.	 Скільки	 байтів	 потрібно	 для	 двійкового	 кодування	 графічного	
зображення	 розмірами	 200	×	100	 пікселів,	 якщо	 інформація	 про	
колір	 описується	 4	 бітами?	

2.	 Скільки	 байтів	 потрібно	 для	 двійкового	 кодування	 16колірного	
графічного	 зображення	 розмірами	 200	×	100	 пікселів?	

3.	 Ярлик	 на	робочому	столі	 —	це	зображення	 розмірами	30	×	20	пік
селів.	 Скільки	 байтів	 потрібно	 для	 його	 двійкового	 кодування,	
якщо	 це	 зображення	 виконано	 у	 палітрі	 з	 256	 кольорів?

4.	 Запишіть	 двійковий	 код,	 за	 допомо
гою	якого	зберігається	інформація	про	
фрагмент	 зображення	 з	 6	 пікселів.

комп’ютерне тестування
	Виконайте	 тестове	 завдання	 7	 із	 автоматичною	 перевіркою	 на	 сайті	
interactive.ranok.com.ua.


