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Вступ 

Використання інформаційних систем і технологій 
нині є невід’ємною частиною процесу проектування 
електричних систем та забезпечення їх ефективної 
експлуатації.  

У лабораторних роботах розглянуто: 
− використання пакету прикладних програм Matlab, 

який має потужні засоби збору й аналізу даних, для 
моделювання й оптимізації електричних кіл;  

− САПР Autocad Electrical, що дозволяє створювати 
проекти електричних схем та автоматично генерувати 
компоненти конструкторської документації;  

− рівні та програми резервного копіювання та 
відновлення даних; 

− засоби налаштування та діагностики 
комп'ютерної мережі;  

− встановлення та використання програм-серверів 
віддаленого термінального доступу та передачі файлів; 
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− встановлення та базове налаштування системи 
керування базами даних MySQL, веб-сервера Apache, які 
можуть застосовуватись для  реєстрації й візуалізації 
показників роботи електричних систем, і системи 
керування контентом Wordpress; 

− системи виявлення вторгень на прикладі OSSEC. 
Операції, що вимагають доступу до системи з 

правами адміністратора (або суперкористувача root) та 
потенційно можуть порушити працездатність системи, 
виконуються у віртуальній машині Virtual Box. Файл з 
диском віртуальної машини знаходиться в університетській 
комп'ютерній мережі за адресою \\AKIT\Stud_doc\3-

k\Інформаційні системи і технології\ist_deb\ist_deb.vdi. 
 

Лабораторна робота 1. Вивчення базових прийомів 

роботи в Matlab 
Мета роботи: Ознайомитись з інтерфейсом 

головного вікна Matlab. Навчитись виконувати операції за 
допомогою командного рядка, апроксимувати дані 
многочленом n-го степеня. Навчитись здійснювати 
оптимізацію функції засобами Matlab.  

Теоретичні відомості 
Поліномна апроксимація даних вимірювань, які 

сформовані як деякий вектор Y, при деяких  значеннях 
аргументу, які утворюють вектор Х такої ж довжини, що і 
вектор Y , проводиться за допомогою функції polyfit(X, Y, 

n), де n – порядок апроксимуючого полінома. Результатом 
дії цієї процедури є вектор довжиною (n+1) коефіцієнтів 
апроксимуючого полінома. 

Нехай масив значень аргументу є таким: х=[1 2 3 4 5 

6 7 8], а масив відповідних значень виміряної величини: 
у=[-1.1  0.2  0.5  0.8  0.7  0.6  0.4  0.1]. Тоді, 
використовуючи наведену вище функцію Matlab, задану 
залежність можна апроксимувати наступною функцією: 
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при n=1 прямою у(х)=0.1143х-0.2393;  при n=2 параболою  
у(х)= -0.1024х

2
+1.0357х-1.7750 і т.д. 

В Matlab використовується інтерфейс командного 
рядка, а масиви даних представляють у вигляді матриць. 
Елементи в одному рядку матриці розділяють комами або 
пропусками, а рядки – крапкою з комою. Якщо масив 
одновимірний (матриця-рядок) – крапку з комою не 
ставлять. 

Основною функцією, що забезпечує побудову 
графіків на екрані, є функція plot. Загальна форма 
звертання до неї наступна: plot(x1, y1, s1, x2, y2, s2, ...). Тут 
х1, у1 – задані вектори, елементами яких є масиви значень 
аргументу (х1) і функції (у1), які відповідають першій 
кривій графіка,  х2, у2 – масиви значень аргументу і 
функції другої кривої і т. д. Кожна із змінних s1, s2, ... 
(вказувати не обов’язково) може містити три спеціальні 
символи, які визначають тип лінії, тип графіка і колір лінії. 
Якщо змінні s не вказані, то тип лінії за замовчуванням – 
відрізок прямої, тип точки – піксель, а колір 
встановлюється в такому порядку: синій, зелений, 
червоний, блакитний, фіолетовий, жовтий, чорний і білий.  

Графіки в Matlab завжди виводяться в окремому 
вікні, яке називається фігурою (figure).  

Якщо після звертання до функції plot одразу 
записати функцію grid , то графік буде побудований з 
нанесеною координатною сіткою: plot(х, у), grid. Сітка 
завжди відповідає цілим крокам зміни аргументу. 

Задача оптимізації в Matlab – задача знаходження 
точки (точок) мінімуму, або декількох мінімумів заданої 
функції, яка описує критерій оптимальності. Як правило, 
накладаються обмеження на допустимі значення 
аргументів функції. За  необхідності досягнення 
максимуму показник, за допомогою якого визначають 
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ступінь близькості стану системи до оптимального стану 
(критерій оптимальності), беруть зі знаком мінус. 

Залежно від кількості параметрів, наявності 
обмежень, кількості критеріїв можна використовувати 
наступні функції оптимізації Matlab: fminbnd, fmincon, 

fminsearch, fminunc, fseminf, fgoalattain, fminimax.  
Програма роботи  

1. Виконати апроксимацію заданого масиву значень 
поліномом заданого порядку. 

2. Побудувати побудувати в одній площині графік 
апроксимуючої функції та точок масиву. 

3. Здійснити оптимізацію зовнішнього 
навантаження джерела живлення, критерій оптимальності 
– максимум переданої навантаженню потужності. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму Matlab. 
2. Виконати апроксимацію вебер-амперної 

характеристики ( )Фi  котушки з феромагнітним 

сердечником згідно експериментальних даних, наведених в 
таблиці 1. Побудувати графіки апроксимуючого полінома. 

 
Таблиця 1 

Дані, отримані при знятті вебер-амперної 
характеристики 

Ф, Вб 0,0 0,01 0,03 0,051 0,066 0,088 0,102 0,113 
i , А 0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 
Ф, Вб 0,120 0,125 0,129 0,132 0,137 0,14 0,141 
i , А 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 

Порядок апроксимуючого полінома n = 4.  
Значення струму та магнітного потоку вводити як 

дві окремі змінні: 
I=[0 0.05 0.1 0.15 …] 

fi=[0 0.01 0.03 0.051 …] 
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3. Виконати оптимізацію кола постійного 
струму за критерієм максимуму потужності, що 
виділяється на навантаженні. Внутрішній опір джерела 
живлення дорівнює порядковому номеру студента за 
списком групи. Напруга холостого ходу 12 В. 

                 
Рис.1. Схема електричного кола для оптимізації 

 
Знайдемо потужність, що виділяється на 

навантаженні: 
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Критерієм оптимальності є максимум отримуваної 
навантаженням потужності. Оскільки функції шукають 
мінімум, а нам необхідно здійснити пошук максимуму, то 
обчислюваний критерій повинен бути протилежним до 
величини потужності (мати протилежний знак). 
Наприклад, щоб знайти оптимальний опір навантаження 
(пошук почнеться від початкового значення опору 3 Ом) 
для джерела струму з внутрішнім опором 5 Ом та 
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напругою холостого ходу 24 В, необхідно виконати 
команди 

P=inline('-(24/(5+R))^2*R') 

R=fminsearch(P,3) 

 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 

Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− аналітичний вираз апроксимуючої функції; 
− графік апроксимуючої функції та 

експериментальних даних; 
− команди, виконані для пошуку оптимального 

опору та їх результат виконання; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Як представляються дані для апроксимації у 
Matlab? 

2. Яка функція використовується для поліномальної 
апроксимації в Matlab? 

3. Як вивести в Matlab графік функції, координати 
якого вказані у матрицях x та y? 

4. Як вивести графік функції y=sin(x) у Matlab? 
5. Які функції оптимізації доступні в Matlab? 
6. Які аргументи передаються у функцію fminsearch 

при виклику в Matlab? 
 

Лабораторна робота 2. Використання додатку 

Simulink пакету Matlab 

Мета роботи: Ознайомитись з можливостями 
додатку Simulink пакету Matlab. Навчитись моделювати 
електричні кола в Simulink. 

Теоретичні відомості 
Simulink – інтерактивний інструмент для 
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моделювання, імітації та аналізу динамічних систем, 
включаючи дискретні, неперервні та гібридні, нелінійні та 
розривні системи. Дає можливість будувати графічні блок-
діаграми, імітувати динамічні системи, досліджувати 
працездатність систем і вдосконалювати проекти. Simulink 
повністю інтегрований з MATLAB, що забезпечує швидкий 
доступ до широкого спектру інструментів аналізу і 
проектування: 

− інтерактивне графічне середовище для побудови 
блок-діаграм; 

− розширювана бібліотека готових блоків; 
− засоби побудови багаторівневих ієрархічних 

багатокомпонентних моделей; 
− засоби навігації та налаштування параметрів 

складних моделей – Model Explorer; 
− засоби інтеграції готових C/C++, FORTRAN, 

ADA та MATLAB-алгоритмів у модель, взаємодія з 
зовнішніми програмами для моделювання; 

− сучасні засоби вирішення диференціальних 
рівнянь для неперервних, дискретних, лінійних та 
нелінійних об'єктів (в т.ч. з гістерезисом та розривами); 

− імітаційне моделювання нестаціонарних систем 
за допомогою вирішувачів зі змінним та постійним кроком 
чи методом керованого з MATLAB пакетного 
моделювання; 

− інтерактивна візуалізація вихідних сигналів, 
засоби налаштування та завдання вхідних впливів; 

− засіб відлагодження та аналізу моделей; 
− повна інтеграція з MATLAB, включаючи 

численні методи, візуалізацію, аналіз даних, графічні 
інтерфейси, взаємодію з засобами вводу-виводу. 

Додаткові пакети розширення Simulink дозволяють 
вирішувати весь спектр завдань від розробки концепції 
моделі до тестування, перевірки, генерації коду і апаратної 
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реалізації. 
Програма роботи  

1. Скласти модель заданого електричного кола в 
Simulink. 

2. Здійснити моделювання роботи кола в перші  
0,1 с, задавши цей час у полі Stop time параметрів 
моделювання. Зняти графіки напруги та струму. Пояснити 
спостережуванні відхилення форми напруги та струму від 
синусоїдної. 

3. Змінити значення ємності та пояснити зміни 
графіках напруги та струму в змодельованому колі. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити Matlab, на панелі інструментів вибрати 
Simulink (рис. 2). 

 
Рис. 2. Елемент Simulink панелі інструментів 

 
2. Знайти розділ SimPowerSystems. Вибрати джерело 

напруги змінного струму та, натиснувши правою кнопкою, 
обрати пункт “додати в нову модель”.  

3. З підрозділів Elements, Measurements, Power 
Electronics обрати відповідні блоки моделі  
(рис. 3). Блок Scope додати з розділу Simulink — Sinks.  
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Рис. 3. Модель електричного кола в Simulink 

 
4. З'єднати блоки електричним зв'язком 

(закінчується точками), а інформаційні лінії (закінчуються 
стрілками) під’єднати до блоку Scope. Відкривши Scope 
подвійним клацанням миші та обравши піктограму 
Parametrs (рис. 4), на вкладці General встановити кількість 
осей — 2, а на закладці Data history зняти обмеження 
кількості точок на графіку. У блоці AC Voltage Source 
задати амплітудне значення напруги 300 В, частоту 50 Гц. 
Ємність RLC-ланки дорівнює N мкФ, де N — номер 
студента у списку групи. Параметри решти блоків 
залишити незмінними. 

 
Рис. 4. Елемент Parametrs на панелі інструментів блока Scope 
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5.  В меню Simulation – Configuration Parametrs 
встановити час моделювання 0,1 с, відносну точність 1e-4. 
Запустити моделювання. Після закінчення моделювання 
переглянути результати моделювання у блоці Scope. 

6.  Пояснити причину виникнення коливань у 
момент ввімкнення системи та затягування першого 
переднього фронту напруги. Збільшити значення ємності в 
5 раз та повторити моделювання. Пояснити зміни в 
графіках напруги та струму. 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 

Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− скріншот вікна моделі в Simulink; 
− графіки струму та напруги на RLC-ланці та 

пояснення до них до та після зміни ємності; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Які засоби та функції надає програма Simulink 
пакету Matlab? 

2. В якому розділі бібліотеки блоків Simulink 
знаходиться більшість елементів силових електричних кіл? 

3. Як задати час моделювання в Simulink? 
4. Як змінити кількість змінних, графіки яких 

виводяться в одному вікні Scope? 
 

Лабораторна робота 3. Вивчення можливостей побудови 

електричних схем в AutoCAD Electrical 
Мета роботи: Навчитись будувати електричні 

принципові схеми в Autocad Electrical. 
Теоретичні відомості 

AutoCAD Electrical — це програмне забезпечення 
САПР для проектування електричних систем. 

Проект AutoCAD Electrical має деревоподібну 
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структуру, що відображається в диспетчері проектів. 
Інформація про кожен аркуш проекту може включати до 
десяти параметрів. Крім цього в диспетчері проектів 
можна попередньо переглянути аркуш проекту або 
інформацію про кожен файл проекту. Всі дії з проектом, 
зокрема відкриття, закриття, створення нового проекту, 
пакетний друк проекту і багато іншого виконуються з 
диспетчера проектів. 

Проект розташовується на диску в однойменному 
каталозі (зазвичай ім'я проекту і ім'я каталогу збігаються, 
хоча це і необов'язково). Там же знаходяться і всі службові 
файли. 

Час проектування за допомогою AutoCAD Electrical 
скорочується використанням декількох інструментів: 

1) Автоматизація рутинних процесів: автоматичне 
маркування ліній зв'язку, позиційних позначень, контактів. 

2) Наявність великої бібліотеки умовних графічних 
позначень (УГП). 

3) Наявність бази даних у форматі MS Aссess. 
Можливість швидкого поповнення бази даних. 

4) Багаторазове використання ділянок схем в різних 
проектах, як за допомогою інструментів копіювання, так і 
за допомогою збереження ділянок схем в меню УГП, 
доступного для будь-якого проекту. 

5) Швидке внесення змін. Швидкість обумовлена 
наскрізним проектуванням, тобто при внесенні змін в будь-
яку частину проекту, вони автоматизовано відображаються 
у всіх його частинах. 

6) Автоматичний і автоматизований контроль 
помилок. 

7) Зручні інструменти роботи з клемниками. 
Клемник набирається з окремих клем, що дозволяє 
використовувати в схемах клемники з будь-якою кількістю 
клем. Потім можна помістити на лист монтажну схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

клемника, на якій показані всі його адреси підключень. Ця 
схема створюється автоматично і адреси підключень 
заповнюються автоматично. 

8) Зручні інструменти роботи з програмованими 
логічними контролерами (ПЛК). ПЛК може бути набраний 
користувачем з будь-якою кількістю входів і виходів, що 
позбавляє від необхідності додавати в меню УГП нові 
ПЛК. 

9) Автоматизоване генерування текстових вихідних 
документів, що входять у склад конструкторської 
документації. 

Програма роботи 
1. Запустити Autocad Electrical 2012 та 

ознайомитись з інтерфейсом користувача. 
2. Скласти принципову електричну схему в  Autocad 

Electrical 2012 для реверсивного пуску асинхронного 
двигуна. 

Порядок виконання роботи 
1. Запустити Autocad Electrical 2012. 
2. Ознайомитись з бібліотекою компонентів 

програми (вкладка Sсhematic – Icon Menu). 
3. Використовуючи компоненти з бібліотеки, 

скласти схему реверсивного пуску двигуна (рис. 5). 
Рекомендується спочтку провести основні провідники 
кола, обравши на панелі інструментів Wire (один 
провідник) або Multiple Wire (шина з декількох 
провідників), а далі розмістити компоненти, вибравши 
кожен з них з вікна, що викликається їх кнопкою Icon 
Menu. 
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Рис. 5. Схема реверсивного пуску трифазного двигуна 

 
Вимоги до звіту з лабораторної роботи 

Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− скріншоти електричної схеми, складеної в 

Autocad Electrical; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Яке призначення САПР AutoCAD Electrical? 
2. Які особливості AutoCAD Electrical дозволяють 

скоротити час проектування? 
3. За допомогою яких інструментів можна провести 

трифазну шину? 
4. Як розмістити на кресленні компонент з 

бібліотеки УГП? 
 

Лабораторна робота 4. Створення специфікацій в 

Autocad Electrical 
Мета роботи: Навчитись створювати спеціфікацію 
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для розробленої електричної принципової схеми в Autocad 
Electrical. 

Теоретичні відомості 
Специфікація визначає склад складальної одиниці. 

Вона полегшує читання схем і складального креслення, 
необхідна для комплектування конструкторських 
документів на дану одиницю. Згідно ГОСТ 2.102-68 [1], 
специфікація — основний конструкторський документ для 
складальних одиниць, комплексів і комплектів. Вона 
визначає їх склад і необхідна для виготовлення, 
комплектування конструкторських документів та 
планування запуску об'єктів у виробництво. Специфікація 
складається на окремих аркушах формату А4. Заголовний 
аркуш виконується за формою 1, яку наведено у 
вищезазначеному стандарті, а наступні аркуші — за 
формою 2. 

Для створення специфікацій у Autocad Electrical 
можна використовувати інструмент генерування звітів. При 
цьому аналогом специфікації в меню вибору типу 
генерованого документу буде Bill of Material (список 
компонентів, BOM). 

Програма роботи  
1. Запустити Autocad Electrical 2012 та відкрити 

розроблену на попередній лабораторній роботі схему, 
вказати виробника та модель/номінал кожного елементу 
схеми. 

2. Використовуючи інструменти Autocad Electrical 
2012, згенерувати специфікацію для електричної схеми. 

Порядок виконання роботи 
1. Запустити Autocad Electrical 2012. Відкрити 

електричну схему, складену на попередній лабораторній 
роботі.  

3. Перейти на вкладку Reports та натиснути першу 
кнопку –  Reports. В отриманаму списку вибрати 
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“Специфікація” (Bill of Material). В отриманому вікні  
(рис. 6) перевірити, чи для кожного компоненту вказано 
виробника та номер за каталогом (марку, модель 
пристрою).  

 
Рис. 6. Вікно перегляду згенерованого звіту – специфікації 

 
Якщо виробник (MFG) та номер за каталогом (CATALOG) 
у певного компонента відсутні, необхідно скасувати 
створення специфікації та відредагувати атрибути 
елемента (пункт Edit component/Attributes у контекстному 
меню елемента), додавши відсутні дані у відповідні поля.  

4. Специфікацію розмістити на кресленні, 
натиснувши кнопку Put on Drawing. 

4. Вказати розміщення специфікації на схемі, 
натиснувши кнопку Pick у верхному правому куті вікна. 

5. Отримане креслення зі специфікацією 
експортувати у файл (пункт меню Save as PDF) та вставити 
у звіт. 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
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− програму роботи; 
− специфікацію та схему електричного кола 

реверсивного пуску асинхронного двигуна; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Яке призначення специфікації? 
2. Яким стандартом регламентується вигляд 

специфікації в Україні? 
3. Як сформувати та переглянути специфікацію в 

AutoCAD Electrical? 
4. Як розмістити специфікацію на кресленні? 
 

Лабораторна робота 5. Віртуалізація. DHCP та DNS-

сервери 
Мета роботи: Ознайомитись з можливостями 

віртуалізації VirtualBox. Вивчити способи отримання IP-
адреси вузла. Навчитись використовувати DHCP-клієнт. 
Навчитись налаштовувати DHCP та DNS-серевер. 

Теоретичні відомості 

Віртуалізація – надання абстрагованих від апаратної 
реалізації обчислювальних ресурсів, що забезпечує логічну 
ізоляцію процесів, виконуваних на одному фізичному 
ресурсі. Віртуалізація дозволяє запустити декілька 
операційних систем (ОС) на одному комп’ютері. 

Поширеним способом віртуалізації є бінарна 
трансляція, що полягає у перехопленні гіпервізором 
інструкцій віртуалізованої системи та їх заміні на 
«безпечні»  інструкції, що далі виконуються процесором 
(напр., VMWare Workstation, VirtualBox, QEMU). 

Більшу продуктивність віртуалізовних систем 
забезпечує паравіртуалізація («спосіб свідомого 
співробітництва»), гостьові операційні системи 
підготовлюються для виконання в віртуалізованому 
середовищі, для чого їх ядро незначно модифікується 
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(напр., Xen). Операційна система взаємодіє із програмою 
гіпервізора, який надає їй гостьовий API, замість 
використання безпосередньо таких ресурсів, як таблиця 
сторінок пам'яті.  

Апаратна віртуалізація – віртуалізація за допомогою 
спеціальної процесорної архітектури. На відміну від 
програмної віртуалізації, можливе використання 
ізольованих гостьових систем, керованих гіпервізором 
безпосередньо. Апаратна віртуалізація забезпечує 
продуктивність, порівнянну з продуктивністю 
невіртуалізованної машини, що дає віртуалізації 
можливість практичного використання і тягне її широке 
поширення. Найбільш поширені технології віртуалізації 
Intel-VT і AMD-V (Xen, VMWare Workstation, VirtualBox). 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – 
протокол динамічної конфігурації вузла) — це протокол 
прикладного рівня, що дозволяє комп'ютерам автоматично 
одержувати IP-адресу й інші параметри, необхідні для 
роботи в мережі. Для цього комп'ютер звертається до 
спеціального серверу DHCP. Під час запуску системи 
комп'ютер, який є DHCP-клієнтом, відправляє в мережу 
запит на отримання IP-адреси. DHCP-сервер відповідає і 
відправляє повідомлення-відповідь, яка містить IP-адресу і 
деякі інші конфігураційні параметри. При цьому сервер 
DHCP може працювати в різних режимах, включаючи: 

− Динамічний розподіл. Адміністратор присвоює 
IP-діапазон адрес на сервері DHCP. Кожен клієнтський 
комп'ютер в мережі повинен запитати IP-адресу від DHCP-
сервера, коли мережа ініціалізується за концепцією 
"оренди". Коли закінчується термін оренди, якщо вона не 
буде продовжена, DHCP-сервер має право повернути 
адресу і призначити її на інші комп'ютери. 

− Автоматичне виділення. Сервер DHCP буде 
постійно призначати вільний IP-адрес з діапазону, 
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встановленого адміністратором, запитуючому комп'ютеру. 
Основна відмінність з динамічним розподілом в тому, що 
сервер зберігає записи минулих оренд і намагається 
привласнити ту ж адресу тому ж комп'ютеру для майбутніх 
мережних підключень. 

− Статичний розподіл. Сервер DHCP здійснює 
призначення IP-адрес виключно на основі таблиці MAC-
адрес, які зазвичай заповнені вручну адміністратором 
мережі. Якщо MAC-адреса комп'ютера не зазначена в 
таблиці, йому не буде призначена мережева адреса. 

Domain Name System, DNS — ієрархічна 
розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера 
або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.  

Нерекурсивна процедура запиту DNS імен: 
− DNS-клієнт звертається до кореневого DNS-

сервера з вказівкою повного доменного імені; 
− DNS-сервер відповідає клієнту, вказуючи адресу 

наступного DNS-сервера, який виконує обслуговування 
домену верхнього рівня, заданого в наступній старшій 
частині імені; 

− DNS-клієнт виконує запит наступного DNS-
сервера, який його надсилає до DNS-сервера потрібного 
піддомена і т.д., доти, доки не буде знайдено DNS-сервер, 
який повністю відповідає запитуваному імені IP-адреси. 
Сервер дає кінцеву відповідь клієнту. 

Рекурсивна процедура: 
− DNS-клієнт запитує локальний DNS-сервер, який 

обслуговує піддомен, якому належить клієнт; 
− якщо локальний DNS-сервер відповідь знає, то 

повертає її клієнту, в протилежному випадку виконує 
ітеративні запити до кореневого сервера до тих пір, поки не 
отримає відповідь; 

− після отримання відповіді сервер передає її 
клієнту.  
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Таким чином, при рекурсивній процедурі клієнт 
фактично передоручає роботу власному серверу. 

Для прискорення пошуку IP-адрес DNS-сервери 
часто застосовують кешування (на час від годин до 
декількох днів) відповідей, які проходять через них. 

Програма роботи 

1. Ознайомитись з інтерфейсом VirtualBox. 
2. Створити віртуальну машину. 
3. Запустити віртуальну машину, увійти в систему 

на змінити ім'я гостьового комп'ютера. 
4. Переглянути налаштування мережі гостьової 

системи: отриману IP-адресу та адресу DNS-сервера. 
5. Змінити тип підключення гостьової системи до 

мережі аудиторії та порівняти зміни в адресах. 
6. Налаштувати та запустити DNS та DHCP-сервер у 

віртуальній машині. 
Порядок виконання роботи 

1. Запутити Oracle VM VirtualBox. 
2. Скопіювати файл віртуального диска AUD-

129/AKIT/Stud_doc/3-k/Інформаційні технології і 

системи/ist_deb/ist_deb.vdi на локальний комп'ютер. 
3. Створити нову віртуальну машину (кнопка 

Create/Створити на панелі інструментів). Вибір 
операційної системи у вікні створення впливає лише на 
піктограму створеної машини та не обмежує використання 
у віртуальній машині, для якої вказано тип Debian, інших 
операційних систем, наприклад, Windows. 

4. Вказати розмір RAM 512 МБ. 
5. Не створювати новий віртуальний диск, а вказати 

шлях до скопійованого образу диска (рис. 7). 
6. Відкрити налаштування віртуальної машини, 

обравши в контекстному меню створеної машини 
відповідний пункт. Задати тип підключення до мережі — 
проміжний адаптер.  
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Рис. 7. Вікно додавання жорсткого диска 

 
7. Запустити віртуальну машину. Увійти в систему з 

логіном itstudent та паролем its. 
Увага! Якщо процесор вашого ПК не підтримує 

апаратну віртуалізацію AMD-V або Intel VT-x, необхідно 
зняти відмітку «Увімкнути VT-x/AMD-V» на вкладці 
Система-Прискорення. 

8. Виконати команду sudo ifconfig -a (sudo – 
виконати від імені іншого користувача, за замовчуванням – 
суперкористувач root, ifconfig – налаштування інтерфейсу, 
ключ -a – показати всі) та скопіювати результат у звіт. 
Вимкнути машину. 

9. Змінити налаштування мережі гостьової системи 
на NAT, увімкнути віртуальний ПК та знову виконати 
команду. 

10. Порівняти отримані в обох випадках IP-адреси з 
адресою хост-системи (яку в Windows можна отримати 
командою ipconfig -a або в налаштуваннях мережевого 
адаптера). 

11. Відкрити файл налаштування DHCP та DNS-
сервера dnsmasq (/etc/dnsmasq). Змінити діапазон 
видаваних IP-адрес. Прив'язати MAC-адресу одного з 
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хостів до IP-адреси. Для цього скористайтесь файловим 
менеджером Midnight Commander та редактором Nano. 
Оскільки для редагування файлів налаштувань дозволено 
лише користувачу root (суперкористувачу), запуск 
файлового менеджера здійснюється командою sudo mc. 
Навігація по об’єктам у каталозі здійснюється клавішами 
керування курсором, перехід у батьківський каталог (на 
рівень вище) – вибором .. (дві крапки), перегляд текстового 
файлу – натисканням F3, редагування – F4. При першій 
спробі редагування з mc буде запропоновано обрати 
текстовий редактор за замовчуванням. Рекомендується 
обрати Nano вибором відповідної цифри та натисканням 
Enter. Діапазон IP-адрес до видачі задається рядком dhcp-

range=. За замовчуванням ці рядки закоментовані 
(починаються з ‘#’ -символу коментаря та ніяк не 
інтерпретуються при зчитуванні налаштувань). 
Розкоментуйте рядок, задайте діапазон адрес від 
192.168.45.12 до 192.168.45.67 та час оренди 72 години. 
Налаштування прив’язки IP-адреси до MAC-адреси 
виконується рядком dhcp-host=MAC-адреса,IP-адреса. 
Щоб зберегти внесені зміни, натисніть Ctrl+O та 
підтвердіть ім'я файлу для збереження натисканням Enter. 
Вийдіть з текстового редактора натисканням Ctrl+X. 
Вийдіть з файлового менеджера натисканням F10. 
Перезапустіть Dnsmasq командою sudo service dnsmasq 

restart. 
Вимоги до звіту з лабораторної роботи 

Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− скріншот з налаштуваннями створеної 

віртуальної машини; 
− скріншоти з отриманими IP-адресами при 

використанні проміжного адаптера та NAT; 
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− скріншот файла налаштувань dnsmasq з ім'ям 
хоста, що відповідає призвищу студента; 

− висновок, що пояснює різницю між отриманими 
адресами з та без використання NAT. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть поширені технології апаратної 
віртуалізації. 

2. Яка відмінність паравіртуалізації від повної 
віртуалізації? 

3. Яке призначення протоколу DHCP? 
4. В чому різниця в роботі DHCP-серверів, 

налаштованих на статичний та динамічний розподіл адрес? 
5. Яке призначення DNS? 
6. Для чого використовують DNS-кешування? 

 

Лабораторна робота 6. Резервне копіювання та 

відновлення даних 
Мета роботи: Навчитись використовувати засоби 

резервного копіювання жорсткого диска та відновлювати 
дані з резервної копії. 

Теоретичні відомості 
Створення резервної копії (backup) даних надає 

можливість виконати відновлення інформації при втраті 
оригіналу, з якого було створено резервну копію. При 
цьому під втратою треба розуміти настання події, що 
призвела до зміни даних, після чого вони втратили цінність 
або були видалені з носія. Приклад: умисне завдання 
шкоди через видалення важливої для підприємства 
інформації. 

Об'єкти резервного копіювання — це дані або 
сукупність даних, з яких можна створити резервну копію. 
Приклади об'єктів: файли або теки, дані прикладних 
програм, дані операційної системи чи сама, образи 
віртуальних машин та дисків віртуальних машин, файлові 
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системи тощо. 
Рівні резервного копіювання 

Повне резервне копіювання (Full Backup або L0)  — 
повна копія даних. Рівень, який забезпечує створення 
повної копії об'єкту резервного копіювання. Цей рівень 
дозволяє забезпечити максимальну відповідність оригіналу 
даних його копії. 

Диференційне резервне копіювання (Differential 
Backup або L1) — копіювання змін, що були зроблені після 
створення останньої повної копії. Створення такої копії 
потребує більше часу та займає більший об'єм, ніж 
додаткове копіювання, але дозволяє пришвидшити процес 
відновлення. Загалом є альтернативою між створенням 
повної або додаткової копії. 

Додаткове резервне копіювання (Incremental Backup 
або L2)  — копіювання змін, що відбулись із часу повного, 
диференційного або додаткового копіювання. Загалом на 
додаткове копіювання затрачається менше часу, бо 
копіюється менше файлів. Однак процес відновлення 
даних займає більше часу, оскільки повинні спочатку 
відновлюватися дані останньої повної копії і після цього — 
всі резервні копії, від яких залежить додаткова копія. 

Під час роботи операційної системи деякі файли 
можуть використовуватись нею та бути недоступними для 
читання користувачем, тому резервна копія системного 
розділу ОС повинна виконуватись при неактивній ОС або 
використовувати технології ОС, що забезпечують 
актуальність вмісту файлів (Shadow Copy, Snapshot). 

Щоб забезпечити можливість відновлення 
системного розділу у випадку, коли операційна система не 
може завантажитись з нього, резервну копію створюють за 
допомогою технологій LiveCD/LiveUSB/PXE. Це дозволяє 
за критичної помилки завантаження операційної системи 
завантажити «рятувальний» LiveCD/LiveUSB/PXE та 
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відновити вміст системного розділу. Лазерний диск, що 
дозволяє завантажити операційну систему з нього без 
необхідності встановлення, називають LiveCD. Якщо 
аналогічну функцію має USB-накопичувач, його називають 
LiveUSB. PXE (англ. Preboot Execution Environment) — 
середовище для завантаження комп'ютерів за допомогою 
мережевої карти без використання жорстких дисків, 
компакт-дисків чи інших пристроїв, що застосовуються 
при локальному завантаженні операційної системи. Для 
організації завантаження системи в PXE використовуються 
протоколи IP, UDP, DHCP та TFTP. PXE-код, який зазвичай 
знаходиться в ПЗП мережевої карти, отримує з мережі по 
протоколу TFTP (отримаючи для цього адресу TFTP-
сервера за допомогою DHCP) виконуваний файл, після 
чого передає йому управління. 

Як правило, резервну копію зберігають в файлі-
образі диска. Образ диска — файл, що містить у собі повну 
копію вмісту та структури файлової системи та даних, що 
містяться на диску.  

Образ розділу диску бажано розміщувати на іншому 
фізичному носії, щоб у випадку виходу з ладу диску не був 
втрачений і образ диску. 

Програма роботи 
1. Завантажити Live-CD з засобом резервного 

копіювання HDD. 
2. Виконати резервне копіювання диска. 
3. Відформатувати диск та відновити дані з 

резервної копії. 
Порядок виконання роботи 

1. Скопіювати Live CD Clonezilla та GParted на 
локальний ПК з /akit/Stud_doc/0 Install/системне ПЗ/live 

CD/clonezilla-live-1.2.10-14-i486.iso та gparted-live-

0.13.0.iso. 

2. Створити новий жорсткий диск у віртуальній 
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машині. Під'єднати iso-образ GParted до віртуальної 
машини та завантажитись з нього. Відформатувати новий 
жорсткий диск у файлову систему ext4. 

3. Перезавантажити віртуальну машину та 
завантажитись з Live CD  Clonezilla. Виконати резервне 
копіювання одного жорсткого диска в образ диска на 
іншому, використовуючи вказівки Clonezilla. 

4. Перезавантажитись у ОС Debain. Затерти нулями 
завантажувальну область диска командою sudo dd 

if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1k count=1k. Переконатись в 
неможливості завантаження ОС з даного жорсткого диска. 

5. Відновити встановлену ОС з резервної копії за 
допомогою Clonezilla, повторно заватажившись з LiveCD 
та обравши при розгортанні образу диска в якості 
цільового диска той, на якому був знищений 
завантажувальний запис. Переконатись в нормальному 
завантаженні відновленої ОС. 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− скріншоти форматування диска в ext4, виконання 

команди dd та результату розгортання образу на диск; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть приклади подій, після яких необхідно 
відновлення даних або всієї системи з резервної копії. 

2. Які розрізняють рівні резервного копіювання? 
3. Чи завжди можливо виконати повне резервне 

копіювання системи? Чому? 
4. В чому різниця між LiveCD та LiveUSB? 
5. Яким чином можна завантажити ОС на ПК, який 

не має можливості підключення зовнішніх носіїв даних? 
6. Що таке образ диска? Які вимоги ставляться до 
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його зберігання? 
 

Лабораторна робота 7. Використання протоколів TFTP, 

FTP, Telnet, SSH 
Мета роботи: Ознайомитись з можливостями 

протоколів передачі файлів FTP, TFTP, протоколів 
віддаленого доступу Telnet та SSH. Навчитись 
встановлювати та налаштовувати TFTP, FTP, Telnet, SSH 

сервери. Навчитись використовувати TFTP, FTP, Telnet, 
SSH клієнти. 

Теоретичні відомості 
Протокол передавання файлів (File Transfer Protocol 

– FTP) — це протокол, який використовується для 
передавання файлів через Інтернет. Протокол FTP зазвичай 
використовується для того, щоб зробити файли 
доступними для завантаження, але з його допомогою 
можна також завантажувати веб-сторінки в ході створення 
веб-сайту, або цифрові зображення — на сайт обміну 
зображеннями. 

Простий протокол передачі файлів (Trivial File 
Transfer Protocol – TFTP) використовується головним 
чином для первинного завантаження бездискових робочих 
станцій. TFTP, на відміну від FTP, не містить можливостей 
аутентифікації (хоча можлива фільтрація за IP-адресою) і 
заснований на транспортному протоколі UDP. 

Telnet (англ. TErminaL NETwork) — мережевий 
протокол для реалізації текстового інтерфейсу по мережі. 
Часто вживається в сенсі програми-клієнта, тому також 
Telnet — це  програма з текстовим інтерфейсом, яка дає 
змогу підключитись до іншого комп'ютера через Інтернет 
за цим протоколом. Якщо власник або адміністратор надав 
вам право підключитися до цього комп'ютера, програма 
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Telnet дає змогу вводити команди для доступу до програм і 
служб на віддаленому комп'ютері, ніби ви працюєте 
безпосередньо за ним. Програму Telnet можна 
використовувати для багатьох завдань, зокрема для 
доступу до електронної пошти, баз даних і файлів. Як 
правило, Telnet часто використовується для доступу до 
вбудовуваних систем, мережевого обладнання внаслідок 
відносної простоти його програмної реалізації.  

Оскільки у протоколі Telnet не передбачено 
використання ні шифрування, ні перевірки достовірності 
даних, то він вразливий для будь-якого виду атак, до яких 
вразливий його транспорт, тобто протокол TCP. Тому для 
доступу до UNIX-подібних операційних систем 
використовується SSH. 

SSH (англ. Secure SHell — «безпечна оболонка») — 
мережевий протокол рівня застосунків, що дозволяє 
проводити віддалене управління комп'ютером і 
тунелювання TCP-з'єднань (наприклад, для передачі 
файлів). Криптографічний захист протоколу SSH не 
фіксований, можливий вибір різних алгоритмів 
шифрування. Крім того, протокол дозволяє не тільки 
використовувати безпечний віддалений shell на машині, але 
і туннелювати графічний інтерфейс — X Tunnelling (тільки 
для Unix-подібних ОС або програм, що використовують 
графічний інтерфейс X Window System). Так само SSH 
здатний передавати через безпечний канал будь-який 
інший мережевий протокол (Port Forwarding), 
забезпечуючи можливість безпечної передачі не тільки X-
інтерфейсу, але і, наприклад, звуку. 

Програма роботи 
1. Завантажити віртуальну машину з ОС Debian 

Jessie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

2. Встановити FTP-сервер та перевірити можливість 
підключення до нього. 

3. Встановити TFTP-сервер та перевірити 
можливість підключення до нього. 

4. Встановити Telnet-сервер та перевірити 
можливість підключення до нього. 

5. Встановити SSH-сервер та перевірити можливість 
підключення до нього. 

Порядок виконання роботи 

1. Переконатись, що у віртуальну машину з 
попередньої лабораторної роботи встановлений тип 
мережевого адаптера «Проміжний адаптер». Запустити 
віртуальну машину та видалати Dnsmasq командою sudo 

apt-get purge dnsmasq. Занотувати IP-адресу віртуальної 
машини з виводу команди sudo ifconfig -a. 

2. Виконати встановлення сервера vsftpd (Very 
Secure FTP Daemon). Для цього виконати команду sudo apt-

get install vsftpd. Налаштувати сервер, відредагувавши файл 
конфігурації /etc/vsftpd.conf. Перезапустити FTP-сервер 
командою sudo service vsftpd restart. 

3. Перевірити можливість логіну на сервер 
командою ftp localhost, ввести логін та пароль користувача. 
При успішному підключенні буде виведено запрошення 
вводу команд: ftp> 

Під'єднатись з хост-системи до віртуальної машини 
як до віддаленого хосту за допомогою FTP-клієнта 
(використавши IP-адресу гостьової системи) та створити у 
будь-якій теці новий текстовий файл на сервері. Для 
використання вбудованого FTP-клієнта Windows у вікні 
«Комп'ютер» обрати Підключити мережевий диск – 

Підключення до сайту, яке можна використовувати для 

збереження документів та зображень. Повернутись до 
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терміналу гостьової системи та вивести вміст зміненої теки 
командою ls -la ~. Зберегти результат у звіт. 

4. Встановити TFTP-сервер TFTPD-HPA командою 
sudo apt-get install tftpd-hpa. Змінити налаштування сервера 
у файлі /etc/default/tftpd-hpa, вказавши в якості кореня 
файлової системи для клієнтів каталог /srv/tftp. Скопіювати 
в цей каталог файл /etc/timezone. Перезапустити TFTP-
сервер. Під’єднатись до нього з хост-системи за допомогою 
програми TFTPD32 (AUD-129/AKIT/Stud_doc/0_Install/ 

прикладне_ПЗ/3-k/TFTP) та скопіювати файл timezone на 
хост-систему. 

5. Встановити Telnet-сервер командою sudo apt-get 

install telnetd. Під'єднатись до гостьової системи за 
протоколом Telnet за допомогою програми Putty  
(AUD-129/AKIT/Stud_doc/0_Install/прикладне_ПЗ/3-k/ 

Putty_portable) з хост-системи. У вікні Putty виконати 
команду uname -a. Зберегти результат у звіт. Відключитись 
від Telnet-сервера. 

6. Підключитись до гостьової системи за допомогою 
SSH. Скопіювати відбиток ключа у звіт. Після виконання 
з'єднання видаліть TFTP- та Telnet-сервери командою sudo 

apt-get purge tftpd-hpa telnetd. Результати виконання 
команди з використанням протоколу SSH скопіюйте в звіт. 
Виконайте команду sudo poweroff. Поясніть результат. 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 

Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− скріншоти з пунктів 3, 5, 6; 
− скріншот файлу налаштувань /etc/default/tftpd-

hpa; 
− висновок. 
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Контрольні запитання 

1. Яке призначення й особливості протоколу Telnet? 
2. Яке призначення й особливості протоколу SSH? 
3. Яке призначення й особливості протоколу FTP? 
4. Яке призначення й особливості протоколу TFTP? 
5. Як запустити FTP-клієнт у Windows? 
6. Як перезапустити сервер VSFTPD? 
 

Лабораторна робота 8. Технології побудови веб-

сторінок: HTML, CSS, JavaScript 

Мета роботи: Ознайомлення з технологіями 
побудови веб-сторінок: HTML, CSS, JavaScript. Розробка 
найпростішої HTML-сторінки. 

Теоретичні відомості 
HTML (англ. HyperText Markup Language — мова 

розмітки гіпертекстових документів) — стандартна мова 
розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок 
створюються за допомогою мови HTML (або XHTML). 
Документ HTML оброблюється браузером та 
відтворюється на екрані у зрозумілому для людини вигляді. 

HTML разом із каскадними таблицями стилів та 
вбудованими скриптами — це три основні технології 
побудови веб-сторінок. 

HTML надає засоби для: 
− створення структурованого документу шляхом 

позначення структурного складу тексту: заголовки, абзаци, 
списки, таблиці, цитати, смислові блоки, меню та інше; 

− отримання інформації з Інтернету через 
гіперпосилання; 

− створення інтерактивних форм; 
− включення зображень, звуку, відео, та інших 

об'єктів до тексту. 
Найпростіший HTML-документ матиме наступний 

вміст: 
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<!DOCTYPE html>        <!-- Тип документу --> 
<html lang="uk"> <!-- Мова вмісту --> 
  <head>   <!-- Початок заголовку документа --> 

   <meta charset="utf-8"> <!--Кодування символів--> 

        <title>Назва сторінки</title>  
 <!--Тегом title задається назва сторінки--> 

 </head> 
 <body>   <!--Початок тіла документу--> 

   <h1>Заголовок</h1>  
   <p> 
        Абзац тексту. 
   </p> 
 </body> 
</html> 
Коментарі в HTML-документі виділяються 

наступним чином: <!-- коментар --> 
Як правило, намагаються розділити дизайн та вміст 

(контент) веб-сторінки: дизайн елементів описується за 
допомогою CSS (Cascading Style Sheets – каскадні таблиці 
стилів), де задаються шрифти, розміри, кольори блоків 
тексту, посилань, властивості фону тощо. CSS можуть бути 
включені безпосередньо в HTML-документ або 
підключатись до нього з файлу *.css в заголовку (між 
тегами <head> та </head>) наступним чином: 

 <style type="text/css"> 

 @import "example.css"; 

 </style> 

або 
 <link rel="stylesheet" href="example.css" 

type="text/css"> 

Винесення CSS у окремі файли дозволяє не 
включати в кожну сторінку опис спільних стилів, а лише 
посилання на css-файл. Якщо властивість елемента 
описана одразу декількома способами, то найбільшим 
пріоритетом володітиме задання її безпосередньо у тезі 
елементу, меншим пріоритетом – стиль, що застосовується 
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за ідентифікатором, заданим в тезі, ще меншим – стиль, що 
застосовується до класу, псевдоелементу, всіх тегів 
заданого типу, а найнижчий пріоритет – стиль, заданий у 
зовнішньому CSS-файлі. 

Розробкою стандартів HTML та CSS займається 
Консорціум Всесвітньої павутини (англ. World Wide Web 
Consortium, W3C, http://www.w3.org/ ). 

Вбудовані у веб-сторінку скрипти, як правило, 
реалізовуються мовою JavaScript. Скрипт виділяється 
тегами <script></script>, наприклад: 

<script type="text/javascript"> 

   if (confirm("Текст вікна підтвердження!")) { 

   alert("Натиснуто ОК"); 

 } else { 

   alert("Натиснуто Cancel"); 

 } 

</script> 

Програма роботи 
1. Відкрити веб-сторінку та переглянути її 

джерельний код. Знайти в коді основні HTML-теги, 
JavaScript'и та посилання на CSS.  

2. Реалізувати найпростішу веб-сторінку зі 
статичним HTML-контентом.  

Порядок виконання роботи 
1. Запустити Mozilla Firefox або Google Chrome, 

відкрити сайт https://duckduckgo.com/, обрати в контекному 
меню «Початковий код сторінки». 

2. Знайти у HTML-коді сторінки обов’язкові теги-
елементи сторінки: <!DOCTYPE html>, <head>, </head>, 

<body>, </body>, </html>. Знайти тег, що повідомляє про 
мову вмісту сторінки (<html lang="uk_UA"…>), теги 
підклюення каскадних таблиць стилів (<link 

rel="stylesheet"...>), посилання на JavaScript'и (<script 

type="text/javascript"…>). Відкрити один з CSS-файлів, 
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знайти підключення файлів з шрифтом тексту. Знайти 
фрагмент сторінки, який буде відображений користувачеві 
у випадку, якщо веб-браузером не підтримується JavaScript  
(тег <noscript>). 

3.  Створити найпростішу веб-сторінку: у текстовий 
файл з розширенням .html занести HTML-код, зберегти на 
диску та відкрити збережений файл у веб-браузері. В тексті 
документу додати власні прізвище та ім'я, зберегти 
змінений файл та, знову відкривши його в браузері, 
переконатися у застосуванні змін. 

4. Створити сторінку, що взаємодіє з користувачем 
за допомогою JavaScript. 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− HTML-код сторінки з виділеними жирним 

тегами, передбаченими пукнтом 2 порядку виконання 
роботи; 

− скріншот HTML-сторінки з власним прізвищем й 
ім’ям; 

− скріншот та джерельний код сторінки, що 
використовує JavaScript; 

− висновок. 
Контрольні запитання 

1. Що таке HTML? 
2. Що дозволяють реалізувати засоби HTML? 
3. Який тег виділяє заголовок тексту? 
4. Для чого використовується CSS? 
5. Як виділяється JavaScript у HTML-коді? 
6. Яким тегом задається вміст, який відображається 

лише за відсутності підтримки JavaScript браузером? 
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Лабораторна робота 9. Встановлення веб-сервера, 

СУБД та інтерпретатора PHP. Встановлення системи 

управління контентом 
Мета роботи: Навчитись встановлювати веб-сервер 

Apache, систему керування базами даних MySQL, 
інтерпретатор мови PHP. Навчитись встановлювати 
систему управління контентом. 

Теоретичні відомості 
Веб-сервер (англ. Web Server) — це сервер, що 

приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веб-браузерів, 
видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-
сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або 
іншими даними. Веб-сервери — основа Всесвітньої 
павутини WWW. 

Веб-сервером називають як програмне 
забезпечення, що виконує функції веб-сервера, так і 
комп'ютер, на якому це програмне забезпечення працює. 
Далі у лабораторній роботі розумітимемо саме програмне 
забезпечення. Найпоширенішим є Apache HTTP-сервер. 

Apache HTTP-сервер — відкритий веб-сервер для 
UNIX-подібних, Microsoft Windows, Novell NetWare та 
інших операційних систем, що розробляється та 
підтримується спільнотою розробників відкритого 
програмного забезпечення під керівництвом Apache 
Software Foundation. Якщо користувач в рядку адреси 
браузера не вказав шлях до файлу, а лише адресу сайту, за 
замовчуванням веб-сервер надсилає у відповідь файл 
index.html, index.php або інший, вказаний у налаштуваннях 
сервера. Каталог у файловій системі, у якому розміщений 
цей файл та інші файли та каталоги сайту, повинен бути 
призначений кореневим каталогом веб-сервера. Браузер 
користувача не може отримати доступ до файлів, які 
знаходяться за межами кореневого каталогу сервера (якщо 
у кореневому каталозі або у підкаталогах немає посилань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

за його межі).  
Для динамічного створення HTML-сторінок у 

відповідь на запити користувача часто використовується 
мова PHP – інтерпретована мова програмування, код якої 
можна вбудовувати безпосередньо в html-код сторінок. Код 
PHP в HTML повинен знаходитись між початковим тегом 
<?php та кінцевим ?> (або між <script language="php"> та 
</script>). Дані, необхідні для генерування вебсторінки-
відповіді користувачеві, як правило, зберігаються в базах 
даних (БД). Одією з найпоширеніших систем управління 
базами даних (СУБД) є MySQL. MySQL-сервер виконує 
обробку SQL-запитів від інших програм, оновлення і 
керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її 
модифікації, системи контролю за доступом до бази даних.  

Систе�ма керува�ння вмі�стом (англ. Content 
Management System, CMS) — програмне забезпечення для 
організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в 
Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах. Основні 
функції CMS: надання інструментів для створення вмісту 
веб-сторінок, організація спільної роботи над вмістом, 
зберігання, контроль версій, дотримання режиму доступу, 
управління потоком документів, публікація вмісту, 
представлення інформації у вигляді, зручному для 
навігації, пошуку. 

Велика частина сучасних систем управління 
вмістом реалізується у вигляді візуального (WYSIWYG) 
редактора – програми, яка створює HTML-код зі 
спеціальної спрощеної розмітки, що дозволяє 
користувачеві простіше додавати, редагувати й керувати 
вмістом сайту. Сайти, що використовують CMS, 
потребують для своєї роботи власне веб-сервер, сховище 
даних (як правило, СУБД) і додаток, який власне 
реалізовує CMS (написаний на PHP, Perl або інших мовах 
програмування).  
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Однією з популярних CMS є WordPress — це проста 
у встановленні та використанні система керування вмістом 
з відкритим кодом. Сфера застосування — від блогів до 
складних веб-сайтів. Вбудована система тем і плаґінів в 
поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати 
на основі WordPress практично будь-які веб-проекти. 
Написана на мові програмування PHP з використанням 
бази даних MySQL.  

Програма роботи  
1. Запустити віртуальну машину, увійти в систему. 
2. Встановити веб-сервер Apache, систему 

керування базами даних MySQL, інтерпретатор мови PHP. 
3. Встановити CMS Wordpress. 
4. Додати новий запис у CMS Wordpress. 

Порядок виконання роботи 
1. Запутити віртуальну машину. Оновити індекс 

доступного в репозиторії програмного забезпечення 
командою sudo apt-get update. Встановити наявні 
оновлення командою sudo apt-get upgrade 

2. Встановити компоненти, необхідні для роботи 
CMS Wordpress: веб-сервер Apache, систему керування 
базами даних MySQL, інтерпретатор мови PHP, а також 
phpMyAdmin та MySQL-клієнт для адміністрування, 
командою sudo apt-get install apache2 php5 php5-

mysql mysql-server phpmyadmin mysql-client. 
3. Завантажити CMS Wordpress командою 

https://uk.wordpress.org/wordpress-4.4-uk.tar.gz. 

4. Розпакувати архів з CMS Wordpress командою  
tar -xzvf wordpress-4.4-uk.tar.gz. 

5. За допомогою MySQL-клієнта під’єднатись до 
СУБД командою mysql -u root -p та виконати команди 
створення бази даних з ім’ям wordpressdb і надання 
користувачеві wordpressuser з паролем passwordforwp всіх 
прав при роботі з усіма таблицями цієї БД (рис.8). 
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Рис. 8. Створення бази даних, що використовуватиметься 

системою керування вмістом Wordpress 

 
Вийти з MySQL-клієнта командою exit. 

6. Створити файл конфігурації системи керування 
вмістом. Для цього відкрити зразок файлу конфігурації 
командою nano ./wordpress/wp-config-sample.php та вказати 
дані, потрібні для доступу до бази даних, замість 
фрагментів тексту database_name_here, username_here, 

password_here. Зберегти у змінений файл з ім’ям wp-

config.php (Ctrl+O для збереження файлу, Y для 
підтвердження, Ctrl+X для виходу). 

7. Перемістити каталог із сконфігурованою CMS у 
/var/www командою sudo cp -R /home/itstudent/wordpress 

/var/www. 

8. У файлі налаштувань веб-сервера Apache вказати 
в якості кореневого каталогу веб-сервера шлях до каталогу 
/var/www/wordpress: вікрити файл командою sudo nano 

/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf та замінити 
значення властивості DocumentRoot на /var/www/wordpress. 

Зберегти зміни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

9. Перезапустити веб-сервер командою sudo service 

apache2 restart. 

10. Ввести в рядок адреси веб-браузера IP-адресу 
сервера, перейти на сторінку встановлення CMS Wordpress 
та виконайти встановлення системи керування вмістом. 

11. Після встановлення увійти з вашим логіном та 
паролем у адмін-панель CMS Wordpress, додати новий 
запис, останній рядок якого повинен містити ваше 
прізвище, та натиснути «Опублікувати». Відкрити знову 
головну сторінку сайту та переконатись, що запис 
опубліковано. 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− скріншот запущеної CMS Wordpress зі створеним 

новим записом; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Що таке веб-сервер? 
2. Які родини операційних систем підтримуються 

веб-сервером Apache? 
3. Що таке PHP? 
4. Як веб-сервер визначає, що в HTML-коді веб-

сторінки є фрагмент PHP-коду, який потрібно передати для 
обробки PHP-інтерпретатору? 

5. Що таке MySQL? 
6. Які функції систем керування вмістом 

(контентом)? 
7. Які програмні продукти необхідні для 

встановлення і роботи CMS Wordpress? 
 

Лабораторна робота 10.  Аналіз та діагностика мережі 

Мета роботи: Навчитись використовувати засоби 
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аналізу та діагностики комп’ютерних мереж: перегляду 
ARP-таблиць, передачі ехо-запитів, дослідження шляху до 
вузла, сканування комп’ютерів у мережі. 

Теоретичні відомості 
ARP (англ. Address Resolution Protocol — протокол 

визначення адрес) — мережевий протокол, призначений 
для перетворення IP-адрес (адрес мережевого рівня) в 
MAC-адреси (адреси канального рівня) в мережах TCP/IP. 
Він визначений в RFC 826. 

Перетворення адрес виконується шляхом пошуку по 
таблиці. Ця таблиця називається ARP-таблицею, 
зберігається у пам'яті і містить рядки для кожного вузла 
мережі. В двох стовпчиках містяться IP- та Ethernet-адреси. 
Якщо потрібно перетворити IP-адресу в Ethernet-адресу, то 
відбувається пошук запису з відповідною IP-адресою. У 
ході звичайної роботи мережева програма відправляє 
прикладне повідомлення, користуючись транспортними 
послугами TCP. Модуль TCP посилає відповідне 
транспортне повідомлення через модуль IP. В результаті, 
складається IP-пакет, який має бути переданий драйверу 
Ethernet. IP-адреса місця призначення відома прикладній 
програмі, модулю TCP та модулю IP. Необхідно на її 
основі знайти Ethernet-адресу місця призначення. Для 
пошуку відповідної Ethernet-адреси використовується 
ARP-таблиця. 

ping — службова комп'ютерна програма, 
призначена для перевірки з'єднань в мережах на основі 
TCP/IP. Вона відправляє запити (англ. Echo-Request) 
протоколу ICMP зазначеному вузлу мережі й фіксує 
відповіді (англ. Echo-Reply). Час між відправленням запиту 
й одержанням відповіді (RTT, від англ. Round Trip Time) 
дозволяє визначати двосторонні затримки у маршруті й 
частоту втрати пакетів, тобто побічно визначати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

завантаженість каналів передачі даних і проміжних 
пристроїв.  

Повна відсутність ICMP-відповідей може також 
означати, що віддалений вузол (або якийсь із проміжних 
маршрутизаторів) блокує ICMP Echo-Reply або ігнорує 
ICMP Echo-Request. 

Програма ping є одним з основних діагностичних 
засобів у мережах TCP/IP і входить у поставку всіх 
сучасних мережевих операційних систем. 
Функціональність ping також реалізована в деяких 
вбудованих операційних системах маршрутизаторів, 
доступ до результатів виконання ping для таких пристроїв 
за протоколом SNMP визначається стандартами. 

Для отримання шляху проходження пакетів до 
певного вузла використовують утиліту tracert/traceroute. 
Це службова комп'ютерна програма, призначена для 
визначення маршрутів прямування даних в мережах 
TCP/IP. Traceroute може використовувати різні протоколи 
передачі даних в залежності від операційної системи 
пристрою. Такими протоколами можуть бути UDP, TCP, 
ICMP або GRE. Комп'ютери з встановленою операційною 
системою Windows використовують ICMP-протокол,  
операційні системи Linux і маршрутизатори Cisco – 
протокол UDP. Приклад виконання програми для пошуку 
шляху до сервера з сайтом НУВГП наведений нижче: 

>> tracert nuwm.edu.ua 
Tracing route to nuwm.edu.ua [109.87.215.51] 
over a maximum of 30 hops: 
  1     1 ms     1 ms     1 ms  FV1 [192.168.2.1] 
  2    10 ms     1 ms     2 ms  ip-37-221-140-1.airbites.net.ua 

[37.221.140.1] 
  3     1 ms     2 ms     2 ms  c76-rv-dot1q-330.airbites.net.ua 

[188.230.88.5] 
 
  4     6 ms     7 ms     7 ms  vl1526.c76-kv-g50.valor.ua 

[188.230.88.242] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

  5     6 ms     7 ms     7 ms  vl1523.c76-kv-l9.valor.ua 
[188.230.118.185] 

  6     7 ms     6 ms     6 ms  mirohost-2-ix.giganet.ua [185.1.62.9] 
  7    15 ms    14 ms    15 ms  uck-rivne.ett.ua [78.154.162.38] 
  8     *        *        *     Request timed out. 
  9    14 ms    13 ms    15 ms  nuwm.rv.ua [109.87.215.51] 
Для сканування цілих мереж найчастіше 

використовується nmap («Network Mapper») – безкоштовне 
відкрите програмне забезпечення для дослідження та 
аудиту безпеки мереж та виявлення активних мережевих 
сервісів. З часу публікації в 1997 став стандартом в галузі 
інформаційної безпеки. Nmap використовує безліч різних 
методів сканування, таких як UDP, TCP (connect), TCP SYN 
(напіввідкрите), Reverse-ident, ICMP (ping), FIN, ACK, 
Xmas tree, SYN- і NULL-сканування. Nmap також 
підтримує великий набір додаткових можливостей, а саме: 

− визначення операційної системи віддаленого 
хоста з використанням відбитків стека TCP/IP; 

− «невидиме» сканування; 
− динамічне обчислення часу затримки і повтор 

передачі пакетів; 
− паралельне сканування; 
− визначення неактивних хостів методом 

паралельного ping-опитування; 
− сканування з використанням помилкових хостів; 
− визначення наявності пакетних фільтрів; 
− пряме (без використання portmapper) RPC-

сканування; 
− сканування з використанням IP-фрагментації; 
− довільне вказання IP-адрес і номерів портів 

сканованих мереж; 
− можливість написання довільних сценаріїв 

(скриптів) на мові програмування Lua. 
Програма роботи  

1. Запустити віртуальну машину, увійти в систему. 
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2. Отримати ARP-таблицю хост-системи та 
віртуальної машини.  

3. Надіслати ехо-запит та визначити маршрут 
передачі даних до вузла з хост-системи та віртуальної 
машини в режимах проміжного адаптера і NAT.  

4. Встановити Nmap та просканувати локальну 
мережу. 

Порядок виконання роботи 
1. Запутити віртуальну машину. Оновити індекс 

доступного в репозиторії програмного забезпечення 
командою sudo apt-get update. Встановити наявні 
оновлення командою sudo apt-get upgrade. 

2. Переглянути ARP-таблицю системи командою  
sudo arp -a. Записати вивід команди в звіт. 

3. Перевірити час передачі пакетів до вузла 
en.wikipedia.org програмою ping: ping en.wikipedia.org. 

4. Отримати маршрут до вищеназваного вузла 
командою tracert: sudo tracert en.wikipedia.org. 

5. Встановити пакет nmap: sudo apt-get install nmap. 
6. Виконати сканування будь-якого вузла мережі за 

допомогою Nmap, занести в звіт результати. 
Вимоги до звіту з лабораторної роботи 

Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− результати виконання команд arp, ping, tracert, 

nmap; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Для чого призначений ARP? 
2. Яку інформацію надає програма ping? 
3. Який результат роботи програми 

tracert/traceroute? 
4. Що таке Nmap? 
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5. Якими можливостями володіє Nmap? 
 

Лабораторна робота 11.  Встановлення системи 

виявлення вторгнень 
Мета роботи: Навчитись встановлювати та 

налаштовувати систему виявлення вторгнень OSSEC. 
Теоретичні відомості 

Система виявлення атак (вторгнень) — програмний 
або апаратний засіб, призначений для виявлення фактів 
несанкціонованого доступу в комп'ютерну систему або 
мережу або несанкціонованого управління ними в 
основному через Інтернет. Відповідний англійський термін 
— Intrusion Detection System (IDS). Системи виявлення 
вторгнень забезпечують додатковий рівень захисту 
комп'ютерних систем разом з системою запобігання 
вторгненням (IPS — англ. Intrusion Prevention System). 

IDS можуть сповістити про початок атаки на 
мережу, причому деякі з них здатні виявляти paніш не 
відомі атаки. IPS не обмежуються лише оповіщенням, але 
й здійснюють piзні заходи, спрямовані на блокування атаки 
(наприклад, розрив з'єднання або виконання скрипта, 
заданого адміністратором). На практиці досить часто 
програмно-апаратні рішення поєднують у co6і 
функціональністъ двох типів систем. Їх об'єднання тоді 
називають IDPS (IDS i IPS). 

Мережеві та системні IDS. Мережеві (Network-
based IDS, NIDS) контролюють пакети в мережевому 
оточенні і виявляють спроби зловмисника проникнути 
всередину системи або реалізувати атаку «відмова в 
обслуговуванні». Ці IDS працюють з мережевими 
потоками даних. Типовий приклад NIDS — система, яка 
контролює велике число TPC-запитів на з'єднання (SYN) з 
багатьма портами на обраному комп'ютері, виявляючи, 
таким чином, що хтось намагається здійснити сканування 
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TCP — портів. Мережева IDS може запускатися або на 
окремому комп'ютері, який контролює свій власний 
трафік, або на виділеному комп'ютері, прозоро 
переглядають весь трафік у мережі (концентратор, 
маршрутизатор). Мережеві IDS контролюють багато 
комп'ютерів, тоді як інші IDS контролюють тільки один. 
Прикладом мережевої IDS є Snort.  

IDS, які встановлюються на хості і виявляють 
зловмисні дії на ньому, називаються хостовими або 
системними IDS. Прикладами хостових IDS можуть бути 
системи контролю цілісності файлів, які перевіряють 
системні файли з метою визначення, коли в них були 
внесені зміни. Монітори реєстраційних файлів (Log-file 
monitors, LFM), контролюють реєстраційні файли, 
створювані мережевими сервісами і службами. OSSEC є 
хостовою IDS. 

Статичні і динамічні IDS. Статичні засоби роблять 
«знімки» (snapshot) середовища та здійснюють їх аналіз, 
розшукуючи вразливе ПО, помилки в конфігураціях і т. д. 
Статичні IDS перевіряють версії прикладних програм на 
наявність відомих вразливостей і слабких паролів, 
перевіряють вміст спеціальних файлів в директоріях 
користувачів або перевіряють конфігурацію відкритих 
мережевих сервісів. Статичні IDS виявляють сліди 
вторгнення. 

Динамічні IDS здійснюють моніторинг у реальному 
часі всіх дій, що відбуваються в системі, переглядаючи 
файли аудиту або мережні пакети, що передаються за 
певний проміжок часу. Динамічні IDS реалізують аналіз в 
реальному часі і дозволяють постійно стежити за безпекою 
системи. 

Програма роботи 
1. Запустити віртуальну машину, увійти в систему. 
2. Встановити систему виявлення вторгень OSSEC. 
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3. Налаштувати OSSEC та перевірити її роботу. 
Порядок виконання роботи 

1. Запутити віртуальну машину. Оновити індекс 
доступного в репозиторії програмного забезпечення 
командою sudo apt-get update. Встановити наявні 
оновлення командою sudo apt-get upgrade. 

2. Встановити пакети, необхідні для роботи OSSEC: 
sudo apt-get install build-essential apache2 libapache2-mod-

php5 apache2-utils. Встановити систему керування версіями 
Git командою sudo apt-get install git. 

3. Завантажити останні версії OSSEC та веб-
інтерфейсу до неї з Git-репозиторіїв https://github.com/ 
ossec/ossec-hids, https://github.com/ossec/ossec-wui  
командою git clone адреса_репозиторію.git. Далі 
встановити командою sudo ./install.sh та запустити 
командою sudo /var/ossec/bin/ossec-control start. Аналогічно 
встановити веб-інтерфейс. 

4. Перезапустити веб-сервер і відкрити сторінку 
http://адреса_ПК_зі_встановленою_OSSEC/ . 

5. Виконати сканування вузла з встановленою 
OSSEC ПК за допомогою Nmap, занести в звіт результати. 

Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
Звіт повинен містити: 
− мету роботи; 
− програму роботи; 
− результати сканування системи з OSSEC за 

допомогою Nmap; 
− висновок. 

Контрольні запитання 

1. Що таке IDS? 
2. Як класифікують IDS залежно від середовища 

аналізу? 
3. Чим відрізняються динамічні IDS від 

статичних? 
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4. Для чого призначений log-file monitor? 
5. Чим відрізняється IPS від IDS? 
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