
Сткліниа иклжмтувачів 

Інтелнету 

 

                       Не можу уявити 

                       Життя без Інтернету,    

                       Що всі куточки світу 

                      Заплів в свої тенета. 

 

 

 Яка користь від мережі Інтернет?

 

 в Інтернеті можна знайти необхідну тобі інформацію; 

 можна знаходити нових друзів; 

 можна спілкуватися з людьми з різних куточків світу; 

 можна користуватися електронною поштою; 

 грати в он-лайн ігри; 

 можна розглядати географічні карти та розробляти маршрути для 

подорожей. 

Шість правил 

розумного користувача Інтернету: 

1. Я буду поводитись в Інтернеті чемно і не ображати інших. 

2. Я буду залишати негарні веб-сайти. 

3. Я буду зберігати свій пароль в таємниці. 

4. Я буду розповідати своїм батькам про проблеми й користуватися 

їхньою підтримкою. 

5. Я буду шукати цікаві веб-сайти й ділитися посиланнями зі своїми 

друзями. 

6. Я знаю, що можна бути легко обманутим і не буду повідомляти 

реальні імена, адреси й номери телефонів. 

 

 

 

 

 

  

Лиш кнопку я натисну – 

Відкриються в вікні 

Новин велика збірка 

І правила, й статті. 

 



 Назвідкміші фаиелж мвіту
Останнім часом слово «хакер» використовується для визначення людини, яка використовує 

свої, або чужі знання в області комп’ютерних та інших високих технологій, для здійснення злочинної 

діяльності, такої як, наприклад, незаконне проникнення в закриті мережі.  

«Хакерів», які використовують свої навички та знання для особистої вигоди, порушення закону 

та інших незаконних дій, називають «Чорними шапками». 

«Хакерів», які використовують свої навички і знання в мирних цілях і на благо суспільства,  

називають «Білими шапками» або «Етичними хакерами». «Хакерів», що не порушують закони, часто 

наймають компанії для дослідження та тестування захищеності їх систем. Інші ж «Білі шапки» діють 

без дозволу компаній, обходячи, але, не порушуючи закони і цілісності систем, а так само 

винаходять нові цікаві речі.  
 

Деиільиа назвідкмішжф «Білжф шайки». 

  Їфні вжнафкдж та тефнклкгії

 
Стівен Возняк 

Його ще називають – Воз, а так само він відомий, як Стів з Apple. Возняк 

і Джобс заснували Apple Computer. Віз почав займатися хакерством із 

створення блю-боксів, які дозволяють користувачам обходити механізми 

перемикання в телефонних лініях, що дозволяє здійснювати міжміські дзвінки 

безкоштовно. Джобс і Воз продавали ці блю-бокси однокурсникам і навіть 

використовували його самі для дзвінка Папі Римському.  

Возняк кинув коледж і винайшов комп’ютер, який зробив його відомим. У Джобса була ідея 

продавати дані комп’ютери, як повноцінний пристрій. Вони обміркували цю та ідею і втілили її в 

гаражі Джобса. Возняк і Джобс продали перші 100 комп’ютерів  Apple  місцевим продавцеві за $ 

666,66 кожен.  

 

Тім Бернерс-Лі 
Бернерс-Лі поважається за те, що винайшов Всесвітню Мережу 

(WWW). Бернерс-Лі отримав багато нагород, включаючи Премію 

тисячоліття в області технологій (Millennium Technology Prize).  

Бернерс-Лі був вперше спійманий на «хакерстві», коли зламував коди 

доступу зі своїм другом під час навчання в Оксфорді. Після йому 

заборонили в доступі до університетських комп’ютерів.  

 

Лінус Торвальдс 
Лінус – це батько-засновник Linux – популярної операційної системи, 

заснованої на Unix. Він називає себе інженером, і каже, що його мета 

проста: «Я просто хочу отримувати задоволення, створюючи кращу 

операційну систему в світі».  

На даний момент Торвальдс служить ватажком братства Linux і 

координує всі зміни, які програмісти-волонтери вносять в код ядра. У його 

честь було названо астероїд, він отримав почесні докторські ступені від 

Університету Стокгольма і Університету Хельсінкі, а так само його ім’я 

згадується в журналі Time «60 років героїв». 



                 
  Інформатика для всіх 

   Новинки в світі  ІТ 

Представлено найдешевший у світі 

комп'ютер за 9 доларів 

Каліфорнійські інженери 

створили найдешевший у світі 

комп'ютер, який буде коштувати 

всього 9 доларів. 

Для початку випуску пристрою 

був організований збір коштів на 

платформі Kickstarter. За кілька днів 

винахідникам вдалося зібрати 1,7 

мільйона доларів (спочатку вони 

розраховували зібрати тільки 50 000). 

 

Комп'ютер отримав назву CHIP, 

а його розміри дозволяють носити 

його в нагрудній кишені. За словами 

розробників, пристрій здатний 

виконувати основні функції ПК - 

робота з текстовими документами, 

робота в Мережі і запуск простих 

ігор. 

 

«Начинка» CHIP включає в себе 

процесор з частотою 1 ГГц, 512 

мегабайт оперативної пам'яті і 4 

гігабайти вбудованої пам'яті. 

У Китаї винайшли швидкісний  

3D-принтер для будівництва будівель 

 

Китайська компанія WinSun Decoration Design 

Engineering представила новий 3D-принтер, що 

дозволяє «друкувати» до десяти будинків на добу.  

Принтер компанії WinSun досягає 30 метрів в 

довжину, 11 в ширину і сім у висоту. Він справляє з 

бетону всю будівлю цілком, тому весь процес 

займає гранично мало часу. 

Принцип роботи принтера складається з декількох 

етапів: у рідкому стані бетон заливається в 

спеціальні ємності, де потім засихає, формуючи 

стіни та перекриття шар за шаром. У результаті 

виходить повноцінний житловий будинок з 

дверима і дахом. 

За 24 години 3D-принтер може призвести десять 

будівель площею в 200 квадратних метрів кожен. 

Собівартість такого будинку складає всього 48 000 

доларів.  

За попередніми підрахунками, принтер компанії 

WinSun дозволять заощадити будівельним 

компаніям до 50 відсотків від вартості нерухомості. 

В організації також сподіваються, що їх 3D-

принтер дозволить реалізувати програму «Доступне 

і гідне житло» для малозабезпечених сімей Китаю. 


