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Шановні дев’ятикласники!

Ви розпочинаєте вивчення нового предмета -  «Інформатика». Основ
на мета кожного шкільного предмета -  підготувати вас до життя в сучас
ному суспільстві. Суттєвими ознаками його є високий рівень розвитку 
інформаційних технологій, використання комп’ютерів у всіх галузях ви
робництва й управління, можливість широкого доступу до інфор
маційних ресурсів завдяки комп’ютерним мережам тощо. Інформація 
стала таким самим стратегічним ресурсом, як продукти харчування, про
мислові товари та енергетичні ресурси. Тому сучасне суспільство назива
ють інформаційним.

В інформаційному суспільстві важливим є рівень інформаційної 
культури людини, який визначається рівнем знань сучасних інфор
маційних технологій і вмінь застосовувати їх у навчальній і професійній 
діяльності, у побуті. Чим вищий рівень інформаційної культури сучасної 
молодої людини, тим впевненішою вона почуватиме себе в житті.

Саме підвищення рівня вашої інформаційної культури є основною 
метою шкільного курсу інформатики. Автори сподіваються, що ви
вчення курсу інформатики з використанням цього підручника буде для 
вас і корисним, і цікавим.

Навчальний матеріал підручника поділено на розділи. Кожний розділ 
складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. На початку 
кожного пункту наведені запитання на повторення вивченого. Відповіді 
на них полегшать сприйняття нового матеріалу, його розуміння і за
своєння. Ці запитання позначені *>’.

Уважно читайте матеріал, викладений у підручнику. Звертайте особ
ливу увагу на основні поняття та терміни, які необхідно запам’ятати. 
Вони виділені в тексті напівжирним шрифтом або курсивом.

Звертайте особливу увагу на означення, правила, положення та твер
дження, які розташовані на кольоровому фоні та позначені [jj. Запам’я
товуйте їх.

На сьогодні в більшості навчальних закладів України на комп’ютерах 
установлена операційна система Windows ХР. Але останнім часом все 
більше з’являється комп’ютерних класів, у яких встановлена операційна 
система Windows Vista. Тому автори в основу викладення навчального 
матеріалу поклали операційну систему Windows ХР, і в той же час 
включили до підручника рубрику Для тих, хто працює з Windows
Vista», яка містить ті питання роботи з цією операційною системою, які 
відмінні від роботи з Windows ХР. Це дасть змогу використовувати цей 
підручник у різних навчальних закладах.



Для кращого сприйняття і засвоєння вами навчального матеріалу 
підручник містить багато рисунків, таблиць, зображень екрана монітора 
тощо.

Наприкінці кожного пункту наведені запитання для самоконтролю 
«_Ь Перевірте себе». Рекомендуємо вам після вивчення навчального ма
теріалу пункту спробувати дати відповіді на них. Якщо при цьому 
виникатимуть певні труднощі, поверніться до матеріалу пункту ще раз і 
знайдіть там відповіді на поставлені запитання. Біля кожного запитання 
стоїть позначка, яка означає, що правильна відповідь на це запитання 
відповідає:

° -  початковому і середньому рівням навчальних досягнень;
• -  достатньому рівню навчальних досягнень;
* -  високому рівню навчальних досягнень.
Аналогічним чином позначені і практичні завдання « Виконайте 

завдання», наведені після кожного пункту. Завдання, які автори реко
мендують для роботи вдома, позначені {$. Якщо завдання позначені 
то вони відносяться до додаткового матеріалу. Завдання, позначе
ні №  передбачають, що для їх виконання доцільно попрацювати у парах 
або невеликих групах.

Підручник містить також 12 Практичних робіт, виконання яких є 
обов’язковим для всіх учнів.

У кінці підручника розміщено алфавітний покажчик. Ним ви можете 
скористатися, якщо при вивченні нового матеріалу зустріли термін або 
поняття, значення якого не пам’ятаєте, або для повторення при підго
товці до підсумкового уроку з теми.

Автори намагалися створити підручник, який буде корисний і ціка
вий для всіх учнів. Тому, крім основного матеріалу, пункти підручника 
містять рубрики:

• §§ Для тих, хто хоче знати більше• а д е  цікаво знати

• !̂ 3 Цікаві факти з історії

• ~'і\ Додаткові джерела інформації
Обмежений обсяг підручника не дав змоги включити до нього весь на

бір завдань, необхідних для якісного засвоєння навчального матеріалу, 
Тому рекомендуємо разом з підручником використовувати «Збірник зав
дань», який містить:
• теоретичні та практичні завдання;
• тренувальні вправи;
• завдання для самостійного виконання;
• різнорівневі завдання для тематичного оцінювання.

До збірника додається диск з файлами-заготовками для виконання 
завдань.

Бажаємо вам приємної роботи та творчих здобутків 
у вивченні найцікавішої і найсучаснішої науки -  ІНФОРМЛ ТИКИ!

Автори
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У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
• повідомлення, дані, інформацію і шум;
• інформаційні процеси;
• кодування повідомлень, двійкове кодування повідомлень;
• вимірювання довжини двійкового коду;
• інформаційні технології та етапи їх розвитку;
• інформаційні системи та їх складові;
• інформатичну компетентність, інформаційну культуру;
• інформатику як науку і як галузь діяльності людини.

1.1. Повідомлення, інформація, шум. Інформаційні 
процеси

Де ви зустрічалися з поняттями інформація, повідомлення?
Які органи чуття має людина?
Наведіть приклади, як ви зберігаєте, передаєте, захищаєте повідом
лення.
Яка різниця між звуком і літерою, між звуком і нотою, між числом 
і цифрою?
Як записати число дванадцять арабськими цифрами; римськими 
цифрами? Поясніть ситуацію: число те саме, а записи різні.

Повідомлення
Усе наше життя пов’язане з повідомленнями. Ми отримуємо повідом

лення, коли спілкуємося з іншими людьми, слухаємо радіо, дивимося те
левізор, читаємо книги, газети або журнали. Ми передаємо повідомлен
ня, коли пишемо листи, розмовляємо по телефону, розповідаємо один од
ному про якісь події. Ми зберігаємо повідомлення, коли записуємо в що
денник домашнє завдання, фотографуємося, знімаємо відеофільм. Ми 
опрацьовуємо повідомлення, коли розв’язуємо задачу або пишемо пере
каз. Ми використовуємо повідомлення, коли збираємося до школи, пла
нуємо подорож на канікули, вибираємо подарунок другу.

Повідомлення — це послідовність сигналів різної природи:
''І * звуків, символів, зображень, жестів тощо.

Наведемо приклади повідомлень.
Диктор телебачення повідомив результати чергового туру чемпіонату 

України з баскетболу.
Дмитро залишив матері записку, що він пішов до Василя готуватися 

до контрольної роботи з фізики.
Великий рекламний щит повідомляє про початок роботи книжкового 

ярмарку.
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Учень натиснув потрібну послідовність кнопок кодового замка -  двері 
відчинилися.

Світлофор зі спеціальним звуковим сигналом повідомляє людям з ва
дами зору про те, що можна переходити вулицю.

Бджоли-розвідниці виконують у вулику спеціальний «танок», повідом
ляючи таким способом іншим бджолам, в якому напрямі потрібно летіти 
по нектар.

Дельфіни попереджають один одного про небезпеку різким звуковим 
сигналом.

Повідомлення можна подавати різними способами, наприклад за до
помогою: текстів; чисел; графічних зображень; звуків; умовних сиг
налів; спеціальних позначень; комбінації текстів, чисел, графічних зоб
ражень, звуків, спеціальних позначень тощо (табл. 1.1).

Р̂озділ 1

Таблиця 1.1. Види повідомлень за способом подання

Види
повідомлень Приклади повідомлень

Текстові Статті, реферати, проза та вірші, листи

Числові Температура повітря, швидкість вітру, сила землетрусу, висота 
гори, вік людини, відстань між містами

Графічні Графіки, діаграми, піктограми, дорожні знаки, малюнки, 
картини, фотографії

Звукові Оголошення по радіо, сигнали автомобіля, дзвінок на перерву, 
музичні твори, сміх дитини

Умовні
сигнали

Кивання головою на знак згоди, жести мови глухонімих, 
сигнали світлофора, сигнали семафорної азбуки на флоті *

Спеціальні
позначення

Запис математичних формул і фізичних законів, рівнянь, їх 
розв’язань; запис формул речовин, хімічних реакцій; нотний 
запис музичного твору; запис ходів партії шахів; повідомлення, 
записане з використанням азбуки Морзе або шрифту Брайля 
для сліпих

Комбіновані
Поєднання кількох із зазначених вище. Наприклад, реферат, 
що містить графіки; оголошення по телебаченню; малюнки 
з підписами; відеокліпи

Зазначимо, що одне й те саме повідомлення 
можна подати різними способами.

Наприклад, повідомлення про час і номер 
колії відправлення потяга «Київ -  За
поріжжя» може бути оголошене диктором, за
писане в розкладі руху потягів, подане на 
світловому табло, на мультимедійному екрані 
тощо.

Людина сприймає повідомлення з навко
лишнього середовища за допомогою п’яти ор
ганів чуття: зору, слуху, дотику, нюху, смаку 
(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Способи 
сприйняття повідомлень
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Інформація. Інформаційні процеси та системи

Розподіл повідомлень за способом сприйняття наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Види повідомлень за способом сприйняття

Види
повідомлень Приклади повідомлень

Візуальні Форма предметів, колір, тексти, малюнки, скульптури, 
візуальні сигнали

Звукові Музика, спів птахів, доповідь, усне спілкування

Тактильні Твердий хліб, гладка поверхня
Нюхові Різкий запах, їдкий запах диму, запах парфумів
Смакові Солоний огірок, солодка цукерка, гіркий перець
Комбіновані Тверде червоне солодке яблуко, кінофільм

Узагальнена схема розглянутих класифікацій повідомлень подана на 
рисунку 1.2.

Інформація

В
Якщо отримане людиною повідомлення містить нові для неї 

факти, то вважають, що вона отримала інформацію.

Термін інформація походить від латинського слова informatio, що в 
буквальному перекладі означає: роз’яснення, ознайомлення, переказ, а 
саме слово informatio походить від слова inf or то, що означає: навчаю, 
формую, міркую.

Інформація передається за допомогою повідомлень.

Ви вже знаєте, що у кожній науці є основні поняття. Таким поняттям 
не дають означень, їх лише пояснюють. У математиці прикладами таких
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понять є натуральне число, множина, точка, пряма, площина, у фі
зиці -  час, тіло, простір, у хімії -  речовина. Інформація є саме таким 
поняттям.

іді/л 1

Поняття інформація є одним з основних, тому не можна дати 
І •  йому точного означення, його можна тільки пояснити.

Якщо спробувати пояснити, що таке інформація, то можна сказати так:
• інформація -  це новини, нові факти, нові знання;
• інформація -  це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу,

які підвищують рівень обізнаності людини;
• інформація -  це відомості про об’єкти і явища навколишнього сві

ту, які зменшують рівень невизначеності при прийнятті певних
рішень.
У матеріалах ЮНЕСКО (англ. UNESCO -  United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization -  Організація Об’єднаних Націй з пи
тань освіти, науки і культури) зазначається, що інформація -  це універ
сальне поняття, що пронизує усі сфери людської діяльності, слугує 
провідником знань і думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння 
та співробітництва.

У Законі України «Про інформацію» інформація визначається як 
документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що 
відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному 
середовищі.

Шум
Чи кожне повідомлення несе для людини нові факти? Чи кожне 

повідомлення підвищує рівень її обізнаності?
Вам давно відомо, що 2 + 2 = 4. Це повідомлення не є для вас новим 

фактом, не підвищує рівень вашої обізнаності, і тому воно не несе для вас 
інформацію. Не підвищують рівень обізнаності людини повідомлення 
про вже відомі їй результати футбольних матчів, історичні події, форму
ли і закони тощо.

Також не несе інформацію повідомлення 5 • 9 = 40, тому що воно 
містить неправильне твердження.

Не несе інформацію й повідомлення невідомою мовою, наприклад шу
мерською або давньогрецькою, тому що в цьому випадку людина не зро
зуміє його зміст.

Вважають: якщо повідомлення не несе інформацію, то воно несе шум.

Повідомлення, яке не підвищує рівень обізнаності або не 
зменшує невизначеність, несе шум.

З наведених вище прикладів можна зробити висновок, що повідомлен
ня несе шум, якщо воно:
• містить уже відомі факти, відомості;
• містить неправильні факти, відомості, твердження;
• має зміст, який людина не може зрозуміти (подане незрозумілою мо

вою, містить невідомий код шифрограми, незрозумілі жести, незро
зумілу послідовність звуків, незрозумілі формули тощо).



Інформація. Інформаційні процеси та системи

Вирішити, несе повідомлення інформацію чи шум, неможли
во без урахування, яка конкретно людина його сприймає. Якщо 
дві людини одночасно сприймають одне й те саме повідомлення, 
то для однієї воно може нести інформацію, а для іншої — шум.

Якщо ви отримали повідомлення для вирішення конкретної пробле
ми, частина якого є для вас корисною, а частина -  зайвою, непотрібною і 
не стосується безпосередньо цієї проблеми, то кажуть, що таке повідом
лення має інформаційну надлишковість. Саме таким є, наприклад, 
повідомлення про прогноз погоди, в якому разом із самим прогнозом по
годи вам повідомляють, що спонсор цієї передачі -  компанія «Веселий 
настрій».

Повідомлення з інформаційною надлишковістю завжди містять біль
ше сигналів, ніж потрібно для розуміння суті повідомлення. Але інколи 
надлишкові сигнали свідомо включають до повідомлень, щоб використа
ти їх для відновлення повідомлення в разі його пошкодження.

Інформаційні процеси
Якщо ви прочитали твір невідомого вам раніше письменника і він вам 

сподобався, то ви напевне зацікавитесь творчістю цього письменника і 
почнете збирати повідомлення про його життя і творчість, читати інші 
його твори. Якщо обсяг цих повідомлень стане досить великим, ви запи
шете основні факти і свої враження (зберігання повідомлень). Крім того, 
ви звичайно ж поділитеся вашими враженнями від прочитаного твору з 
друзями (передавання повідомлень). На основі прочитаного, ваших вра
жень і роздумів можете зробити власні висновки щодо поведінки голов
них героїв, які можуть навіть не збігатися з позицією автора, можете 
написати твір або реферат (опрацювання повідомлень). Якщо ви не захо
чете, щоб сторонні особи прочитали ваші записи, ви будете намагатися 
зробити так, щоб вони не мали до них доступу, тобто ви будете захищати 
повідомлення.

У розглянутому прикладі ви збирали, зберігали, передавали, опрацьо
вували і захищали повідомлення. Усі ці операції називаються інфор
маційними процесами.

Інформаційні процеси — це процеси збирання, зберігання, 
передавання, опрацювання і захисту повідомлень.

Розглянемо інформаційні процеси більш детально.

Збирання повідомлень — це процес пошуку і відбору не
обхідних повідомлень із різних джерел.

У наш час способи збирання повідомлень можуть бути такими (рис. 1.3):
• робота зі спеціальною літературою, енциклопедіями, довідниками, га

зетами, журналами тощо;
• проведення дослідів та експериментів;
• бесіди зі спеціалістами;
• спостереження, опитування, анкетування;
• перегляд фотографій, відеоматеріалів, телепередач;
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• прослуховування радіопередач, звукозаписів;
• пошук в Інтернеті та в інших інформаційно-довідкових мережах і си

стемах.

ФозуЬл 1

Рис. 1.3. Способи збирання повідомлень

Е
Зберігання повідомлень — це процес фіксування повідомлень 

на матеріальному носії.

У наш час для зберігання повідомлень люди використовують такі носії 
(рис. 1.4): V
• папір (книги, газети, журнали, словники, енциклопедії тощо);
• дерев’яні, тканинні, металеві та інші по

верхні;
• кіно- і фотоплівки;
• магнітні стрічки;
• магнітні і лазерні диски;
• флеш-карти.

У живій природі теж існують носії 
повідомлень. Такими носіями, наприклад, є 
генетичні коди в клітинах організмів, мозок 
людини і тварини, річні кільця на зрізі 
дерева та ін. Рис. 1.4. Носії повідомлень

Передавання повідомлень — це процес переміщення повідом
лень від джерела до приймача.

Повідомлення передаються каналами передавання у формі сигналів: 
звукових, світлових, ультразвукових, електричних, текстових, гра
фічних та ін. У процесі передавання повідомлень завжди беруть участь 
три об’єкти: джерело повідомлення, канал передавання та приймач 
повідомлення (рис. 1.5).

Канали передавання складаються із середовищ передавання і засобів 
передавання.
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Джерело Каяал передаванд^> Приймач
повідомлення ------- --------------  V - повідомлення

Рис. 1.5. Схема передавання повідомлень

Середовищем передавання можуть бути 
повітряний і безповітряний простір, рідина, 
електричні та оптоволоконні кабелі, нервові 
клітини людини тощо. Наведемо приклади за
собів передавання повідомлень (рис. 1.6):
• люди, тварини;
• дзвінки, дзвони;
• світлофор, міліціонер-регулювальник, си

гнальні фари автомобіля, сигнальні пра
порці на флоті;

• поштова служба;
• телефон, телеграф;
• радіо, телебачення;
• комп’ютерні мережі, електронна пошта.

Рис. 1.6. Засоби 
передавання повідомлень

Опрацювання повідомлень — це процес отримання нових 
повідомлень із наявних.

Наведемо кілька прикладів опрацювання повідомлень.
Учень, прочитавши умову задачі, опрацьовує повідомлення, які вона 

містить, створює розв’язання задачі, у результаті виконання якого отри
мує нове повідомлення -  розв’язок задачі.

Розташувавши за спаданням результати попередніх забігів на дистан
цію 100 м, судді отримують список восьми учасників фінального забігу.

Читаючи ноти, піаніст натискає відповідні клавіші піаніно, у резуль
таті чого ми чуємо музику.

Турнікет метро, отримавши повідомлен
ня, що було опущено жетон, розпізнає його 
і повідомляє пристрій, який закриває 
прохід через турнікет, що можна пропусти
ти пасажира (рис. 1.7).

У пристрої, що вмикає та вимикає 
освітлення вулиці, є фотоелемент, який 
постійно приймає й опрацьовує повідом
лення про рівень освітленості. Коли цей 
рівень досягає встановленого значення, 
пристрій вмикає чи вимикає ліхтарі.

Опрацювання повідомлень є одним із го
ловних способів збільшення їх кількості.
У результаті опрацювання з повідомлення Рис. 1.7. Засоби опрацювання 
одного виду можна отримати повідомлення повідомлень
інших видів.

Захист повідомлень — це процес створення умов, що не до
пускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або 
зміни повідомлень.
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І
Останнім часом обсяг інформації, що накопичує людство, зростає 

швидкими темпами. У багатьох випадках, зокрема в бізнесі, володіння 
інформацією стає вирішальним для ведення ефективної діяльності. 
Інформація сьогодні стала товаром. Тому виникає потреба захищати 
відповідні повідомлення.

Наведемо деякі приклади запобіжних заходів для захисту повідомлень:
• створення резервних копій;
• зберігання в захищеному приміщенні, сейфі;
• надання користувачам відповідних прав доступу до повідомлень;
• кодування (шифрування) повідомлень.

Дані
Поняття дані безпосередньо пов’язане з поняттям повідомлення.
Вам відомо, що повідомлення -  це послідовність сигналів різної приро

ди. Сигнали реєструються мозком людини або тварини, автоматичним 
пристроєм у певному вигляді. У момент реєстрації сигналів утворюються 
дані.

Дані — це повідомлення, які зафіксовані у певному виді, зруч- 
I і  йому для їх зберігання, передавання та опрацювання.

Дані можуть бути подані числами, словами, таблицями, звуками, 
графічними зображеннями, спеціальними позначеннями тощо.

Кодування повідомлень
Під час усного спілкування людей повідомлення подаються за допомо

гою звуків. Якщо ми хочемо це саме повідомлення записати, то для по
значення звуків на письмі використовуються літери. Можна сказати, що 
літери є кодами звуків, а звукове повідомлення закодоване у вигляді 
письмового повідомлення за допомогою літер і розділових знаків.

Подання повідомлень у вигляді спеціальних графічних зображень 
(піктограм), запис хімічної реакції у вигляді спеціального рівняння, за
пис шахової партії спеціальними позначеннями, запис слів із викорис
танням азбуки Морзе -  усе це приклади кодування повідомлень.

Кодування повідомлень — це процес заміни однієї послідов
ності сигналів, якою подане повідомлення, іншою послідовністю 
сигналів.

Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду 
повідомлення без зміни його змісту.

Наведемо приклади кодування повідомлень.
Вам, напевно, доводилося розгадувати ребуси. У ребусі спеціальним 

чином кодується повідомлення: слово або речення.
На Сході народилася мова квітів -  селам. У ній повідомлення кодува

лися за допомогою квітів. Даруючи парубку рожеву гвоздику, дівчина 
дарує йому свою ніжність. Жовті хризантеми символізують розлуку. 
Крокус -  це роздуми, барвінок -  вічна любов і пам’ять, пролісок -  
стійкість, доброта, чистота помислів, червона троянда -  символ кохання. 
Лавр -  це символ успіху, слави, тріумфу.
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Дипломати і розвідники кодують повідомлення спеціальними шифра
ми, щоб їх могли прочитати тільки ті, кому вони призначені. Письмен
ник Артур Конан Дойл (1859-1930) написав оповідання «Танцюючі

1 * £ £ І  X * *  +

Рис. 1.8. Танцюючі чоловічки

Інформація. Інформаційні процеси та системи

чоловічки». У ньому автор придумав оригінальний 
спосіб кодування повідомлень. Замість літер викорис
товуються зображення чоловічків у різних позах. їх 
руки і ноги змінюють положення, всі вони різні, і 
здається, що вони виконують веселий танок (рис. 1.8).

Більш як 160 років тому американський художник 
Семюел Морзе (1791-1872) (рис. 1.9) придумав свій 
спосіб кодування повідомлень, який отримав назву 
«Азбука Морзе». У цій азбуці кожна літера кодується 
за допомогою крапок і тире. От як з використанням
азбуки Морзе буде записано слово порт: «-----
----- •— -» . У 1844 р. ця азбука була вперше вико
ристана для передачі повідомлень за допомогою те
леграфу.

Рис. 1.9. Семюел 
Морзе

Двійкове кодування повідомлень
В азбуці Морзе для кодування символів використовують два символи: 

крапка і тире.

Кодування повідомлень з використанням двох сигналів нази
вається двійковим.

Двійкове кодування використовується в сучасних комп’ютерах. У них 
повідомлення подаються (кодуються) у вигляді послідовності сигналів 
двох видів. Кожний сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, 
а другого виду -  1.

Англійське слово комп’ютер (англ. computer -  обчислювач) спочатку означало 
людину, яка здійснює арифметичні обчислення. З 1897 р. воно отримало нове 
трактування -  пристрій для обчислення, спочатку механічний, а із середини 

40-х років XX ст. й електронний.
Першу обчислювальну машину з використанням двійкового кодування було ство

рено в 1939 р. у США.

Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називається
біт (англ. binary digit — двійкова цифра).

Однією з двох цифр 0 або 1 можна закодувати, наприклад:
• висновок про правильність твердження: неправильне (0) або правиль

не (1);
• стать людини: жіноча (0) або чоловіча (1);
• стан вимикача: вимкнено (0) або ввімкнено (1) 
тощо.
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Фоздм 1
З двох бітів можна скласти 4 (22) коди (00, 01, 10 і 11). Ними можна за

кодувати, наприклад, чотири основні сторони горизонту: 00 -  північ, 
01 -  схід, 10 -  захід, 11 -  південь.

З трьох бітів можна скласти вже 8 (23) кодів (000, 001, 010, 011, 100, 
101, 110, 111). Ними можна закодувати, наприклад, номери рядків або 
стовпців шахівниці.

З чотирьох бітів можна скласти 24 = 16 кодів, з п’яти -  25 = 32 коди і т. д.
З восьми бітів можна скласти 28 = 256 кодів, і цієї кількості кодів до

статньо, щоб закодувати всі літери англійського та українського (або яко
гось іншого) алфавітів, арабські цифри, розділові знаки, знаки арифме
тичних дій, а також деякі інші символи.

Послідовність із восьми бітів називається байт. 
1 байт = 8 бітів.

Якщо символ повідомлення кодувати послідовністю з 8 бітів, то дов
жина коду цього символу дорівнюватиме 8 бітів, або 1 байт.

Довжина двійкового коду текстового повідомлення — це 
кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення.

Наприклад, повідомлення Ми розпочали вивчати інформатику! 
містить 33 символи (включаючи і символи пропуск). Якщо кожний сим
вол кодувати двійковим кодом довжиною 1 байт, то довжина двійкового 
коду такого повідомлення дорівнюватиме 33 байтам.

За такого кодування один рядок тексту цього підручника має середню 
довжину двійкового коду приблизно 60 байтів, одна сторінка -  приблиз
но 3 000 байтів, а весь підручник -  приблизно 900 000 байтів. Зауважимо, 
що всі ці дані можна розмістити на одному гнучкому диску, а на ком
пакт-диску можна розмістити 750 таких підручників.

Графічні, звукові, відеоповідомлення під час їх опрацювання 
комп’ютером також кодуються двійковими кодами. Так, довжина 
двійкового коду першої серії кольорового відеофільму-казки «Десяте ко
ролівство», показ якого триває 86 хв, дорівнює 720 357 376 байтів.

Довжина двійкового коду повідомлень називається обсягом даних.
Для позначення довжин двійкового коду повідомлень використовують 

і більші одиниці вимірювання, які, згідно з Міжнародною системою 
одиниць (СІ), утворюються за допомогою префіксів кіло, мега, гіга, тера 
іт . д.

Історично склалося так, що ці префікси (кіло, мега, гіга, тера) в 
інформатиці трактуються по-іншому, не так, як, наприклад, у матема
тиці, а саме:

1 Кбайт (кілобайт) = 210 байтів = 1024 байти;
1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 220 байтів = 1 048 576 байтів;
1 Гбайт (гігабайт) = 210 Мбайт = 220 Кбайт = 230 байтів;
1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = 220 Мбайт = 230 Кбайт = 240 байтів.
Так сталося тому, що в комп’ютері використовують двійкові коди. 

А оскільки 210 = 1024, що приблизно дорівнює 1000, то саме 1024 байти і 
стали називати кілобайт. Аналогічно, 210 кілобайтів стали називати ме
габайт і т. д.
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Таке неоднозначне трактування префіксів вносить певну плутанину, 
і з цього приводу існує такий жарт:

-  Чим відрізняється математик від інформатика?
-  Математик вважає, що в 1 кілобайті 1000 байтів, а інформатик -  що 

в 1 кілометрі 1024 метри.
1^1 Щоб позбутися плутанини з різним використанням одних і тих самих 
і^»' префіксів, у 1999 р. Міжнародна електротехнічна комісія ввела новий стан

дарт іменування двійкових префіксів. За цим стандартом 1 кілобайт тра
диційно дорівнює 1000 байтів, а величина 1024 байти отримала нову назву -  
1 кібібайт (Кібайт) (табл. 1.3)
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Таблиця 1.3. Таблиця використання префіксів для вимірювання 
довжини двійкового коду

Префікси СІ Двійкові (бінарні) префікси

Назва Скорочення Значення 
в байтах Назва Скорочення Значення 

в байтах

кілобайт Кбайт 103 кібібайт Кібайт 2іо

мегабайт Мбайт 106 мебібайт Мібайт 220

гігабайт Гбайт 109 гібібайт Пбайт 230

терабайт Тбайт 1012 тебібайт Тібайт 240

На жаль, перехід на традиційні значення префіксів кіло, мега, гіга, тера тощо 
при вимірюванні довжини двійкового коду відбувається досить повільно. Повіль
но також набувають вжитку і нові префікси. Тому на сьогодні різні люди по-різно
му трактують значення префіксів кіло, мега, гіга, тера і т. д.

У цьому підручнику, як це історично склалося, вважатимемо, що 
1 Кбайт = 1024 байти.

Таблиці кодування
Однією з перших таблиць двійкового кодування в комп’ютері літер 

англійського алфавіту, арабських цифр, розділових знаків, знаків ариф
метичних дій і деяких інших символів була таблиця кодування ASCII 
(англ. American Standard Code for Information Interchage -  Американсь
кий стандартний код для обміну інформацією).

Згодом на основі цієї таблиці кодування були створені інші, які 
містять літери алфавітів різних мов, а також деякі інші символи.

Зазначимо, що у різних таблицях кодування одні й ті самі символи 
можуть мати різні коди. Останнім часом серед таблиць кодування, 
які містять літери українського алфавіту, найпоширенішими є KOI8-U 
і Windows—1251. Довжина коду кожного символу в них -  1 байт.

Кілька років тому виникла ідея створити універсальну таблицю коду
вання, в яку ввійшли б літери всіх алфавітів найпоширеніших людських 
мов, у тому числі й ієрогліфи східних мов (японської, китайської, корей
ської) та інші символи, які використовують під час роботи з комп’юте
ром. Оскільки кількість символів у такій таблиці значно більша, ніж 256, 
тому вирішили кожний символ кодувати не одним байтом, а двома. Шіст
надцятьма бітами (двома байтами) можна закодувати 216 = 65 536 сим
волів. Ця таблиця кодування отримала назву Unicode.
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Чи можна виміряти кількість інформації?
На сьогодні існують кілька підходів до вирішення питання про 

вимірювання кількості інформації.
Згідно з одним із них, кількість інформації взагалі не можна виміря

ти. Нагадаємо, що інформація -  це відомості про об’єкти і явища, які 
підвищують рівень обізнаності. А підвищення рівня обізнаності є більше 
якісною характеристикою, ніж кількісною. І ніяка формула не допоможе 
дати відповідь на питання: яку кількість інформації отримає людина, 
прочитавши роман Олеся Гончара «Собор», подивившись фрески 
Мікеланджело, послухавши сигнали дзвонів, яка кількість інформації 
міститься в генетичному коді людини? Одне й те саме повідомлення може 
по-різному підвищувати рівень обізнаності різних людей. Це залежить 
від попередніх знань людини, її здатності сприйняти це повідомлення 
саме в даний момент і ще від багатьох об’єктивних і суб’єктивних 
факторів. Саме з цих причин кількість інформації виміряти неможливо.

Згідно з іншим підходом, кількість інформації виміряти можна. Цей 
підхід базується на такому визначенні одиниці вимірювання кількості 
інформації: 1 біт — це кількість інформації, що міститься у повідомленні, 
яке вдвічі зменшує невизначеність знань про що-небудь.

Наприклад, якщо ви чекаєте автобус на зупинці, то вас може цікави
ти, чи під’їде він протягом найближчих 5 хв. Повідомлення про це змен
шує невизначеність ваших знань з цього питання удвічі і тому містить 
1 біт інформації.

Американський інженер Ральф Хартлі (1888-1970) запропонував таке 
правило для визначення кількості інформації: якщо маємо N  рівномож- 
ливих випадків, то кількість інформації (/) визначається з формули 
N  = 2і .

Наприклад, нехай кулька знаходиться в одній із чотирьох скриньок. 
Тобто маємо 4 рівноможливих випадки (А = 4). Тоді, за формулою Хартлі, 
4 = 2і. Звідси 1 = 2. Отже, повідомлення про те, в якій саме скриньці зна
ходиться кулька, містить 2 біти інформації.

Для нерівноможливих випадків американський учений, один із 
творців теорії інформації, Клод Шенон (1916-2001), запропонував знач
но складнішу формулу, в якій використовуються поняття ймовірності й 
логарифма (що таке логарифм, ви дізнаєтеся в наступних класах при ви
вченні математики).

Зауважимо, що досить часто довжину двійкового коду повідомлення 
ототожнюють з кількістю інформації, що несе це повідомлення. Це прин
ципово неправильно. Адже повідомлення може бути закодоване, але не 
нести інформацію. Довге повідомлення може нести значно менше інфор
мації, ніж коротке. Можна повторити одне й те саме повідомлення кіль
ка разів підряд: інформації від цього не стане більше, а довжина двійко
вого коду збільшиться. Можна навіть закодувати абсолютно безглузде 
повідомлення, наприклад «Бамбарбія кергуду», яке має довжину свого 
двійкового коду, але не несе ніякої інформації.

п> Перевірте себе

1°. Що таке повідомлення? Наведіть приклади.
2°. Назвіть види повідомлень за способом їх подання. Наведіть приклади.

‘'Розділ 1

16



З®. Наведіть приклади подання одного й того самого повідомлення різними 
способами.

4°. Назвіть види повідомлень за способом їх сприйняття. Наведіть приклади.
5®. Поясніть, що таке інформація.
6*. Чи отримуєте ви інформацію при повторному читанні худож 

нього твору, повторному перегляді кінофільму?
7®. Поясніть, що таке шум. Наведіть приклади.
8®. Наведіть приклади повідомлень, які для одних людей несуть інфор

мацію, а для інших -  шум.
9*. Наведіть приклади повідомлень, які раніше несли для вас інформацію, 

а потім -  шум.
10*. Наведіть приклади повідомлень, які раніше несли для вас шум, 

а потім -  інформацію.
11®. Поясніть, що таке повідомлення з інформаційною надлишковістю. На

ведіть приклади.
12*. Поясніть різницю між повідомленням та інформацією.
ІЗ®. Які процеси називаються інформаційними? Наведіть приклади.
14®. Опишіть кожний з інформаційних процесів. Наведіть приклади.
15®. Розкажіть, як ви використовуєте кожний з інформаційних процесів.
16°. Що таке кодування повідомлень? Наведіть приклади.
17®. Наведіть приклади кодування повідомлень, які використовуються в ма

тематиці, фізиці, хімії, біології, географії, інших науках, спорті, навко
лишньому світі.

18°. Що таке двійкове кодування повідомлень?
19°. Що таке 1 біт? Чому дорівнює 1 байт, 1 кілобайт, 1 мегабайт,

1 гігабайт, 1 терабайт?

Виконайте завдання

1°. Визначте, яким способом подають повідомлення:
а) диктор телебачення;
б) матрос-сигнальник на флоті;
в) покажчики в парку відпочинку;
г) горніст у дитячому таборі відпочинку;
д) учитель батькам.

2°. Визначте, яким способом подають повідомлення:
а) шкільний дзвоник;
б) таблички з номерами кабінетів у школі;
в) розмітка пішохідного переходу на вулиці;
г) міліціонер-регулювальник;
д) чергова на залізничному вокзалі.

З®. Розподіліть повідомлення за способом подання (результат подайте у ви
гляді таблиці):
а) лист до редакції журналу;
б) позначка пішохідного переходу;
в) дзвінок у театрі;
г) формула залежності відстані від швидкості та часу;
д) балетний спектакль;
е) автомобільні поворотні сигнали; 
є) відеофільм про екскурсію;
ж) діаграма видобутку вугілля в Україні за останні 3 роки;
з) гавкання собаки;
и) розповідь учителя;
і) реклама циркової вистави.

4®. Розподіліть повідомлення за способом їх сприйняття (результат подайте 
у вигляді таблиці):
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Фозуил 1

8* .

10* .

а)

м яка іграшка; 
теплий пісок; 
пахуче сіно.

а) солодка цукерка; д)
б) гучна музика; е)
в) блакитне небо; є)
г) твердий горіх;
Дайте відповідь на запитання, використовуючи різні способи подання 
повідомлень.
а) Котра година? б) Як пройти до бібліотеки?
Визначте, про які інформаційні процеси йдеться:
а) ви пишете твір; г) вранці вас будить будильник;
б) ви дивитесь кінофільм; д) лікар ставить діагноз хворому.
в) ви читаєте листа;
Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про отримання та пере
давання повідомлень тваринами і рослинами.
Назвіть причини, за яких кожне з наступних повідомлень несе для вас шум:
а) Василь не вивчив урок;
б) 2 + 3 = 6;
в) наслідком постулатів СТВ є перетворення Лоренца;
г) рахунок матчу 2 : 0 .
Укажіть, які процеси відносяться до зберігання повідомлень; переда
вання повідомлень; опрацювання повідомлень; захисту повідомлень:

мислення; 
фотографування; 
ведення конспекту уроку; 
показ пантоміми; 
надсилання листа; 
ведення щоденника.

а) зйомка кінофільму; і)
б) телефонна розмова; ї)
в) ксерокопіювання; й)
г) відповідь учня; к)
д) написання листа; л)
е) встановлення паролів; м)
є) шифрування повідомлень;
ж) написання контрольної роботи;
з) підведення підсумків семестру;
и) створення резервних копій даних;
Деякий пристрій отримує два числа, опрацьовує їх і видає результат. 
Сформулюйте правило опрацювання чисел:

б)
№ І

чи сло
II

чи сло
Р е з у л ь 

т ат

1 3 5 8
2 12 10 22
3 -2 2 0
4 4 зо 34
5 3 0 3

Л* І
чи сло

II
чи сло

Р е з у л ь 
т ат

1 1 2 і
2 2 3 8
3 -2 . 2 4
4 4 3 64
5 3 0 1

&  11*. 

Л  12*.

Фв$13
14*.

4 15*.

Складіть кросворд, в якому б використовувалися слова інформація, 
повідомлення, зір, жест, смак, телевізор, світлофор.
Підготуйте повідомлення, як ви здійснюєте інформаційні процеси у 
своїй навчальній діяльності; як їх здійснюють ваші батьки.
. Напишіть невеликий твір-фантазію «Інформаційні процеси майбутнього». 
Заповніть пропуски:
а) 5 байтів = _____ бітів; в) 10 Кбайт = _____ бітів;
б) 100 байтів = _____ бітів; г) 32 біти = _____ байтів.
Заповніть пропуски:
а) 2 байти = _____ бітів; в) 2 Кбайт = _____ байтів;
б) 10 байтів = _____ бітів; г) 512 бітів = _____ байтів.
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іФ 16*.

17*.

18*.

^  19*.

$^?20*

„  21*. 
(и 22*.

{$ 23*. 

$  24*.

Визначте, чому наближено дорівнює довжина двійкового коду, якщо за
кодувати текст однієї сторінки вашого зошита з української мови, 
використовуючи таблицю кодування \Уіш1о\У8—1251.
Визначте, чому дорівнює довжина двійкового коду запису перших 100 на
туральних чисел, якщо використовувати таблицю кодування КОІ8—и. 
Один із методів кодування повідомлень, відомий ще зі стародавніх часів, 
носить ім’я Юлія Цезаря (І ст. до н. е.). З використанням цього методу 
слово інформатика буде закодоване як крчсупгхйнг. Визначте метод ко
дування Юлія Цезаря і закодуйте, використовуючи цей метод, слово 
калькулятор.
В одному рядку деякого тексту розміщується в середньому 60 символів, а 
на одній сторінці -  40 рядків. Скільки закодованих сторінок цього текс
ту можна взяти, щоб довжина двійкового коду не перевищила 
80 Гбайт, якщо для кодування використати таблицю ипісойе?
. Чому дорівнює довжина двійкового коду повідомлень: Інформатика; 
Ура!; Почалися канікули!!! у системі кодування КОІ8—Ш  
Наведіть приклади, де вам траплялися закодовані повідомлення. 
Закодуйте слова інформація, біт, кілобайт, повідомлення за допомогою 
ребусів, шарад.
Знайдіть повідомлення, що в різних народів символізують різні квіти, 
рослини, кольори.
Знайдіть повідомлення про наступні після 1 Тбайт одиниці вимірюван
ня довжини двійкового коду.

1.2. Інформаційні технології та інформаційні системи. 
Інформатика

1. Які ви знаєте інформаційні процеси? Наведіть приклади використан
ня інформаційних процесів у науці, техніці, виробництві, навчальній 
діяльності.

2. Опишіть технологію, за якою ви готуєте чай.
3. Охарактеризуйте кожний із цих предметів: стіл, книга, м ’яч.
4. Як перейти вулицю на регульованому і нерегульованому перехресті?
5. На яких уроках ви користувалися інструкціями? Якими саме?

Інформаційні технології та сфери їх застосування
З курсу трудового навчання ви знаєте, що технологія (грец. тє'/уф.оуоз -  

передача майстерності) -  це сукупність методів, засобів, визначеної 
послідовності дій і способів їх виконання, за допомогою яких можна мак
симально ефективно з наявних матеріалів отримати потрібний виріб.

Е
Інформаційна технологія (ІТ) -  це сукупність засобів і ме

тодів, які використовуються для реалізації інформаційних про
цесів: збирання, зберігання, передавання, опрацювання і захис
ту повідомлень.

Мета застосування інформаційних технологій -  створення та опра
цювання інформаційних ресурсів, до яких відносяться програми, доку
менти, графічні зображення, аудіо- і відеодані та ін.

Останнім часом широкого застосування набули інформаційно-ко
мунікаційні технології (ІКТ) -  інформаційні технології з використанням 
комп’ютерів, комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку. Викорис-
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тання ІКТ забезпечує високу швидкість опрацювання даних, їх швидкий 
пошук, надійне зберігання і захист, доступ до джерел даних незалежно 
від місця їх розташування тощо.

У наш час інформаційно-комунікаційні технології знаходять своє засто
сування в науці, промисловості, торгівлі, управлінні, банківській системі, 
освіті, медицині, транспорті, зв’язку, сільському господарстві, системі 
соціального забезпечення та інших галузях народного господарства.

Одне з багатьох застосувань комп’ютерів у науковій сфері -  це прове
дення так званих «комп’ютерних експериментів». Адже проведення 
багатьох наукових експериментів пов’язано з великими труднощами -  
матеріальними, технічними, енергетичними тощо. Наприклад, щоб ви
вчити процеси, що відбуваються при розщепленні атомних ядер, 
потрібно будувати атомні реактори, а цей процес довгий, складний, 
небезпечний і вимагає великих витрат коштів. У багатьох випадках ство
рити відповідні реальні умови експерименту взагалі неможливо, наприк
лад, неможливо керувати процесами, які відбуваються в якійсь далекій 
галактиці. У таких випадках явище вивчають за його інформаційною мо
деллю з використанням комп’ютерної техніки і відповідного програмно
го забезпечення.

Важливу роль відіграє комп’ютер на виробництві. Моделювання і кон
струювання виробів за допомогою комп’ютера значно скорочує термін їх 
розробки, підвищує їх ефективність і якість, знижує вартість. Наприк
лад, якщо до застосування комп’ютера в проектуванні від моменту 
виникнення ідеї створення нової моделі автомобіля до її передачі на кон
веєр проходило 5-6  років, то тепер цей час становить менше ніж 1 рік.

У діловій сфері комп’ютер використовується для зберігання і опрацю
вання різноманітних даних: текстів, таблиць, баз даних, малюнків і фо
тографій, мультимедійних (лат. multi -  багато, media -  засоби пред
ставлення) даних. Важко сьогодні назвати таку установу, де б не вико
ристовували ІКТ. Картотеки в бібліотеках і поліклініках, виконані на 
основі комп’ютерної бази даних, у багато разів надійніші й зручніші в ро
боті, ніж традиційні паперові. Бухгалтер сьогодні використовує 
комп’ютер і за кілька хвилин отримує результати, на які раніше йому бу
ли потрібні години або дні. Банкір, не виходячи зі свого кабінету, має 
змогу слідкувати за станом справ на біржі, простим натисненням на 
клавіші перевести на будь-який рахунок певну суму грошей.

У сфері освіти основні завдання ІКТ -  забезпечити різноманітні форми 
проведення занять, здійснити індивідуальний підхід до навчання. Існує 
велика кількість навчальних, контролюючих, розвивальних, ігрових та 
інших програм з різних предметів. Рівень їх складності й ефективності 
різний. Найпростіші з них використовують для перевірки знань 
і вмінь учнів з окремих питань, наприклад таблиці множення. Таку про
граму може скласти навіть учень-старшокласник. Більш складні програ
ми допомагають учителю керувати процесом навчання, перевіряють, 
наскільки якісно засвоєно викладений матеріал, і якщо його засвоєно не 
дуже добре, пропонують опрацювати цю частину матеріалу ще раз або по
вернутися до вивчення попереднього матеріалу.

ІКТ дають змогу швидко обмінятися електронними листами з друзя
ми, які живуть в іншому місці, поговорити з ними і навіть побачити їх, 
знайти потрібні дані, підготувати реферат, виконати достатньо складні

Фоздм, 1
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обчислення, оформити звіт про виконану роботу, послухати музику, по
дивитися відеофільм, замовити товари і послуги тощо.

Основними напрямами застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій є:
• виконання громіздких обчислень та обчислень з високою точністю;
• створення комп’ютерних моделей об’єктів і проведення комп’ютерних 

експериментів;
• забезпечення функціонування автоматизованих систем управління;
• забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних;
• забезпечення швидкого обміну даними;
• керування промисловою та побутовою технікою з використанням 

вбудованих комп’ютерів;
• підтримка вивчення шкільних предметів;
• організація дистанційного навчання учнів, студентів, фахівців, що 

особливо корисне для віддалених малих населених пунктів, для людей 
з обмеженими можливостями

тощо.
Вивчаючи курс інформатики, ви ознайомитеся з такими інформацій

но-комунікаційними технологіями:
• опрацювання текстів;
• опрацювання графічних зображень;
• опрацювання числових даних;
• опрацювання звуку;
• опрацювання відеозображень;
• упорядкованого зберігання, опрацювання і пошуку даних;
• створення комп’ютерних програм;
• роботи в комп’ютерних мережах
і деякими іншими та навчитеся використовувати їх у своїй повсякденній 
діяльності.

Етапи розвитку інформаційних технологій
В історії людства відбулося кілька інформаційних революцій, які були 

пов’язані з докорінною зміною інформаційних технологій. Ці революції 
зумовили певні етапи розвитку інформаційних технологій (табл. 1.4).

Інформація. Інформаційні процеси та системи

Таблиця 1.4. Етапи розвитку інформаційних технологій

Н ом ер
ет ап у

Н а зв а
ет а п у Ч асовий ін т е р ва л П р и к л а д и  н о с іїв  д а н и х , за со б ів  

п ер ед а ва н н я  т а о п р а ц ю ва н н я  дан и х

і Етап руч
них тех
нологій

Від стародавніх 
часів до середини 
XV ст.

Носи даних -  глиняні дощечки, па
піруси, береста, палиці із заруб
ками, картини.
Засоби передавання -  сигнальні 
вогнища, барабанний бій, персо
нальні посланці, голубина пошта, 
перші поштові служби для пере
давання державних документів. 
Засоби опрацювання -  мозок і паль
ці людини, ручні обчислювальні 
прилади
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ФоздЬл 1
Продовження таблиці 1.4

Н омер
ет апу

Н а зв а
ет а п у Ч асовий  ін т е р ва л П р и к л а д и  н ос іїв  д а н и х , за со б ів  

п е р ед а в а н н я  т а о п р а ц ю ва н н я  да н и х

и Етап меха
нічних 
технологій

Від середини 
XV ст. до середини 
XIX ст.

Носії даних -  книги, газети, жур
нали, фотопластини.
Засоби передавання -  поштові 
служби.
Засоби опрацювання -  друкарські 
машинки, фотоапарати, механічні 
обчислювальні прилади

ш Етап елек
тричних 
технологій

Від середини 
XIX ст. до 40-х 
років XX ст.

Носії даних -  платівки, кіноплівки, 
магнітні плівки.
Засоби передавання -  телефон, 
телеграф, радіо.
Засоби опрацювання -  фонографи, 
грамофони, електричні друкарські 
машинки, електромеханічні обчис
лювальні прилади, магнітофони, 
ротапринти

IV Етап елек
тронних 
технологій

Від 40-х років 
XX ст. до наших 
днів

Носії даних — магнітні й оптичні 
диски,електронні мікросхеми. 
Засоби передавання -  телебачення, 
комп’ютерні мережі, засоби мобіль
ного зв’язку.
Засоби опрацювання -  електронні 
калькулятори, комп’ютери

Першим засобом зберігання повідомлень стародавніми людьми була 
людська пам’ять.

Коли обсяг даних, якими користувалися люди, значно збільшився, 
стало складніше їх запам’ятовувати. Це спричинило появу писемності -  
більш ефективного засобу зберігання повідомлень. Можливо, спочатку 
люди використовували зарубки на дереві, якими, наприклад, позначався 
шлях до місця полювання, або наскельні малюнки, які відображали ва
гомі, з точки зору стародавньої людини, події в її житті (рис. 1.10).

Згодом для зберігання повідомлень почали використовувати палиці із 
зарубками. На стародавньому єгипетському барельєфі ХНІ ст. до н. е. збе-

Рис. 1.10. Стародавні засоби зберігання повідомлень
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РИС. 1.11. 
Іван Федоров

реглося зображення бога Тота, який за допомогою зарубок на пальмовій 
гілці карбує термін правління фараона.

В інших стародавніх народів для зберігання повідомлень використову
вали мотузки з вузликами. З тих далеких часів прийшло до нас 
прислів’я: «Зав’яжи вузлик на пам’ять».

З розвитком писемності з ’явилися папіруси і рукописи на інших 
носіях, за допомогою яких зберігалися та передавалися з покоління в по
коління різноманітні повідомлення. Стародавні рукописні книжки 
зберігали в спеціальних місцях, і користувалися ними тільки писемні 
люди, яких тоді було мало. Ці книжки містили відомості про історичні 
події, секрети майстерності різних професій, філософські праці про 
устрій Всесвіту, релігійні трактати і багато іншого.

З появою книгодрукарства ці та інші повідомлення 
стали доступними для більш широкого кола людей.
Найстаріше з відомих на сьогодні друкованих видань 
«Алмазна Сутра» випущене в Китаї у 868 р. Перше в 
Європі друковане видання здійснив німецький ремісник 
Йоганн Гутенберг (1394-1468), його перша друкована 
книга -  Біблія вийшла в 1445 р. Засновником книгодру
кування в Україні та Росії став Іван Федоров 
(1510-1583) (рис. 1.11). У 1564 р. він випустив у Москві 
«Апостол», у 1574 р. у Львові -  першу слов’янську 
«Азбуку» і нове видання «Апостола», а в 1581 р. в Ост
розі першу слов’янську Біблію (рис. 1.12).

Попередниками сучасних газет прийнято вважати 
повідомлення про останні новини в місті, що вивішу
валися на площах та доставлялися політикам і поваж
ним громадянам у Стародавньому Римі. Перші газети, 
схожі на сучасні, з ’явилися в кінці XVI -  на початку 
XVII ст. в Німеччині, Англії, Нідерландах, Франції,
Росії. Як і сьогодні, вони містили останні новини і ко
ментарі. Назва газета пішла від італійської дрібної 
монети цаггеНа, яку платили за рукописний аркуш у 
Венеції. Перший журнал був випущений в Англії в 
1731 р. Він називався «Журнал для джентльменів».

Перша фотографія була зроблена в 1822 р. фран
цузьким інженером Жозефом Нієпсом (1765-1833).
На жаль, вона не збереглася. А найстарішою з тих, що 
збереглися, є фотографія «Вид з вікна», зроблена 
Нієпсом у 1826 р. (рис. 1.13). Щоб зображен- 
ня закріпилося на спеціальній олов’яній 
пластинці, камера «дивилася» на об’єкт фо
тографування протягом 8 год при яскравому 
сонячному освітленні.

Перший кінофільм був знятий у Франції 
братами Луї та Оґюстом Люм’єрами у 1888 р.
Але офіційно датою народження кінемато
графа вважається 28 грудня 1895 р., коли в 
Парижі вперше відбувся публічний показ ко
роткометражних кінофільмів «Сінематогра-

Рис. 1.12. 
Острозька біблія

Рис. 1.13. Фотографія 
«Вид з вікна»
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фа братів Люм’єр». В Україні перші кінофільми почали знімати на почат
ку XX ст.

У 1877 р. американський учений, інженер і винахідник Томас Едісон 
(1847-1931) створив перший прилад для механічного запису і відтворен
ня звуку -  фонограф. Для запису звуку використовувався спеціальний 
циліндр, покритий воском. А в 1888 р. німецький інженер Еміль Берлі- 
нер (1851-1929) запропонував використовувати як носій звуку цинковий 
диск, покритий тонким шаром воску, і апарат для відтворення звуку 
з цього диска -  грамофон.

Принцип магнітного запису звуку був уперше запропонований у 1896 р. 
данським інженером Вальдемаром Поульсеном (1869-1942). Його при
лад телеграфон записував звук на сталевий дріт. А магнітна стрічка по
чала використовуватися для запису звуку на початку 1920-х років. 
У 1950-х роках на магнітні стрічки почали записувати не тільки звук, а й 
відеозображення. Тоді ж з’являється й інший принцип магнітного запи
су -  цифровий.

Лазерні (оптичні) диски почали використовувати на початку 1980-х 
років.

У стародавні часи повідомлення передавалися від однієї людини до 
іншої під час усної розмови, а також за допомогою спеціальних послан
ців, які передавали важливі повідомлення на великі відстані.

Усім відома легенда про давньогрецького воїна, який приніс до Афін 
звістку про перемогу грецького війська над персами під селищем Мара
фон і впав замертво від втоми. Ця подія відбулася у 490 р. до н. е., і саме 
на честь мужності та витривалості цього воїна було започатковано на 
Олімпійських іграх змагання з бігу на марафонську дистанцію завдовж
ки 42 км 195 м (відстань, яку, за легендою, пробіг цей воїн). Перемога на 
цій дистанції є однією з найпочесніших.

Стародавні воїни сповіщали про появу військ ворога спеціальними ба
гаттями або звуками барабанів (рис. 1.14). Звуки дзвонів ще в давні часи 
сповіщали про радісні та сумні події.

З розвитком писемності повідомлення почали передавати в письмовій 
формі. Доставляли листи і повідомлення друзі та знайомі, спеціальні по
сланці, поштова служба. Крім звичайної пошти, існувала так звана голу
бина пошта, в якій повідомлення прив’язували спеціально навченим го
лубам.

Лише в середині XIX ст. з’явилися такі засоби передавання повідом
лень, як телеграф і телефон. Перший електромагнітний телеграф створив

Рис. 1.14. Стародавні засоби передавання повідомлень
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у 1832 р. російський інженер Павло Шилінг (1786-1837), а перший теле
фон був створений у 1861 р. німецьким винахідником Йоганном Рейсом.

Перші повідомлення за допомогою радіохвиль надіслав у 1893 р. аме
риканський фізик і інженер Нікола Тесла (1856-1943). У Росії перший 
радіоприймач сконструював і застосував у 1895 р. Олександр Попов 
(1859-1906) (рис. 1.15). В Україні радіозв’язок використовується 
з 1902 р., а регулярні радіопередачі розпочалися з

ний Борис Розінг (1869-1933). Але перші регулярні 
телевізійні передачі розпочалися лише з 1926 р. в 
СІЛА, там же в 1928 р. в ефір вийшли перші кольорові 
передачі. В Україні перші регулярні телевізійні передачі 
розпочалися в 1951 р., а кольорові -  у 1967 р.

Перша мережа, що з’єднала комп’ютери Каліфор
нійського університету в Лос-Анджелесі і Стенфордсько- 
го дослідного інституту (США) для обміну даними, по- Рис. 1.15. 
чала використовуватися в 1969 р. Вона отримала наз- Олександр Попов 
ву ARPANet (англ. Advanced Research Project Agency 
Network -  мережа Агентства перспективних дослідницьких проектів).

Уперше ідею використання штучних космічних супутників Землі для 
організації глобальної системи зв’язку висловив у жовтні 1945 р. 
англійський учений, винахідник і письменник-фантаст Артур Кларк. 
Перші практичні дослідження в галузі супутникового зв’язку розпочали
ся у другій половині 50-х років XX ст. у Радянському Союзі та США. 
А 6 квітня 1965 р. було запущено перший комерційний супутник зв’язку 
Early Bird (англ. early bird -  рання пташка).

Першим засобом опрацювання повідомлень був мозок людини. З роз
витком діяльності людини з’явилася потреба в спеціальних пристроях 
для опрацювання числових повідомлень, тобто обчислювальні пристрої. 
З історією розвитку обчислювальних пристроїв ви детально ознайомите
ся у наступному розділі.

Історія захисту повідомлень розпочинається із самого початку розвит
ку людства. Адже й у найдавніші часи існували важливі повідомлення 
(місця для вдалого полювання і рибальства, кількість воїнів тощо), які не 
повинні були бути відомими всім. Особливо засоби захисту повідомлень 
почали розвиватися у стародавні часи з виникненням писемності, тобто з 
початком передавання письмових повідомлень. Ці засоби захисту розви
валися у двох напрямах, які існують і в наш час: кодування (шифруван
ня) і тайнопис.

Історично тайнопис з ’явився першим. У стародавні часи для тайнопи
су використовували глиняні дощечки, покриті додатковим шаром воску, 
який ховав написані повідомлення. Відомий спосіб тайнопису в Старо
давній Греції, коли голили голову раба, на голові писали спеціальними 
речовинами повідомлення, чекали, поки волосся відросте, після чого над
силали цього раба за потрібного адресою для передачі повідомлення.

Використовували також спеціальні чорнила, які робили повідомлення 
невидимими у звичайних умовах і проявлялися тільки в спеціальних 
умовах, наприклад при нагріванні. . . - .....................

Першу телевізійну систему, яка передавала й прий
мала зображення, створив у 1907 р. російський уче-

1924 р.
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Технічний прогрес удосконалив методи тайнопису. Були створені 
спеціальні технічні засоби, які дали змогу передавати повідомлення за 
допомогою радіосигналу в спеціально стиснутому виді у конкретну точку 
земної кулі, створювати надмікрофотографії розміром з крапку тексту, 
які містять сотні документів. У наш час, час комп’ютерів і комп’ютерних 
мереж, повідомлення намагаються приховати за рахунок нестандартного 
форматування дисків, у великих текстових файлах, у потоці електрон
них сигналів.

Разом із тайнописом із стародавніх часів розвивалися й засоби коду
вання (шифрування) повідомлень. Шифровані повідомлення можна 
знайти в документах стародавніх Індії, Єгипту, Месопотамії. У них 
повідомлення шифрувалися, в основному, зміною порядку написання 
ієрогліфів за певним правилом. У Стародавній Греції широко використо
вувалася система шифрування «Квадрат Полібія» (Полібій (II ст. до н. е.) -  
давньогрецький історик і державний діяч). За цією системою кожна літе
ра алфавіту розміщується в квадраті 5 на 5 і в шифрованому повідомленні 
замінюється на пару чисел -  її координати в цьому квадраті. У Старо
давньому Римі відомим був спосіб кодування Юлія Цезаря, який полягав 
у заміні кожної літери алфавіту на літеру, яка зміщена в алфавіті на 3 по
зиції вперед.

У середні віки використовували спосіб заміни літер алфавіту різно
манітними значками, а в епоху Відродження -  допоміжні тексти (інші 
алфавіти, заздалегідь обумовлені книжки тощо). Саме в епоху Відро
дження почали друкуватися спеціальні наукові трактати з теорії коду
вання і декодування, а також створювалися спеціальні групи людей, які 
розробляли нові системи шифрування і намагалися розшифрувати отри
мані зашифровані повідомлення.

У ХУІІ-ХУШ ст. вагомий внесок у розвиток теорії 
шифрування зробили відомі вчені: француз Блез Пас
каль (1623-1662) (рис. 1.16), англієць Ісаак Ньютон 
(1642-1727), німці Готфрід Лейбніц (1646-1716) 
і Леонард Ейлер (1707-1783), які почали використо
вувати в шифруванні та дешифруванні математичні 
методи.

З появою в середині XX ст. комп’ютерів їх почали 
застосовувати для створення шифрованих повідомлень 
та їх розшифровування. Це, з одного боку, полегшило 
і прискорило процес шифрування і дешифрування, а з 
іншого, призвело до виникнення нових, більш склад
них систем кодування.

У наш час захист повідомлень здійснюють в офісах і банках, держав
них і приватних установах, військових частинах, практично скрізь, де 
використовують процеси передавання і зберігання повідомлень.

Поняття про інформаційну культуру 
та інформатичну компетентність
Друга половина XX ст. і початок XXI ст. характерні бурхливим роз

витком і широким використанням інформаційно-комунікаційних техно
логій. Тому сучасне інформаційне суспільство вимагає від його членів

сРозділ 1

Рис. 1.16. 
Блез Паскаль
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високого рівня інформаційної культури й інформатичної компетент
ності.

Інформація. Інформаційні процеси та системи

В
Інформаційна культура людини — це система знань, умінь 

•  і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інфор
маційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформа
ційну діяльність.

Інформаційна культура передбачає:
• знання основ теорії інформації;
• наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, 

передавання та захисту повідомлень;
• уміння аналізувати, класифікувати, оцінювати нові повідомлення, 

синтезувати нові знання;
• готовність не тільки отримувати нові знання, а й ділитися своїми;
• готовність сприймати різноманітні повідомлення, навіть такі, що 

ламають установлені і звичні стереотипи;
• високий рівень культури міжособистісного спілкування;
• уміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе перемо

женим у цій дискусії;
• знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуаль

ної власності, та готовність незаперечно дотримуватися їх
та ін.

Значною мірою розвитку інформаційної культури людини сприяє її 
інформатична компетентність.

Інформатична компетентність передбачає наявність у лю
дини знань, умінь і навичок у галузі інформатики і здатність 
розв’язувати необхідні (у тому числі й нові) теоретичні та прак
тичні задачі з використанням сучасних інформаційно-комуні
каційних технологій.

Кожен із вас має певний рівень інформатичної компетентності й інфор
маційної культури, оскільки протягом усього свого попереднього життя 
ви в тій чи іншій мірі використовували інформаційні технології. Але 
вимога сьогодення до кожного члена суспільства -  постійно підвищувати 
рівень своєї інформаційної культури та розвивати її протягом усього 
життя.

Інформаційні системи та їх  складові
Як уже зазначалося, для реалізації інформаційних процесів викорис

товуються різноманітні засоби, перелік яких залежить від конкретних 
потреб.

Розглянемо, як приклад, роботу метеорологічного центру. Він має роз
ширену мережу метеорологічних станцій, які через певний інтервал часу 
збирають дані про стан навколишнього середовища: температуру 
повітря, його вологість, напрям і силу вітру, наявність і вид опадів тощо. 
Ці дані передаються комп’ютерними, телефонними, телеграфними мере
жами чи за допомогою радіозв’язку і потрапляють до метеорологічного
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центру. Сюди ж каналами космічного зв ’язку 
надходять повідомлення від спеціалізованих метео
рологічних супутників Землі (рис. 1.17).

Дані про погоду з різних джерел упорядковують
ся, за потреби подаються в іншому виді, після чого 
фіксуються в базі даних, де вони і зберігаються упро
довж багатьох років. За спеціальною програмою 
дані опрацьовуються і передаються у вигляді про
гнозу погоди споживачам. Такими споживачами є, 
наприклад, засоби масової інформації, які регуляр
но повідомляють прогноз погоди своїм глядачам, 
слухачам або читачам.

Дуже важливо мати достовірний прогноз погоди організаторам по
льотів літаків, екіпажам морських і річкових суден, працівникам сіль
ського господарства, будівельникам, альпіністам тощо. У більшості ви
падків вони не можуть обмежитись стандартним прогнозом погоди на 
один день. їм потрібна більш детальна інформація, і вони звертаються до 
працівників метеослужби з додатковими запитами. Так, працівникам 
сільського господарства важливо знати більш тривалий прогноз погоди 
на кілька тижнів або місяців, аеропорт запитує стан погоди на всьому 
шляху перельоту літака і на різних висотах над рівнем моря. І працівни
ки метеорологічного центру задовольняють ці запити на основі більш де
тального опрацювання наявних даних про стан погоди, використовуючи 
моделювання майбутнього стану погоди.

Сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине 
ціле і призначені для реалізації інформаційних процесів, нази
вається інформаційною системою.

Розглянутий приклад дає змогу стверджувати, що для прогнозування 
погоди в метеорологічному центрі створена інформаційна система, 
оскільки взаємопов’язані між собою:
• складові, що забезпечують збирання даних з різних джерел, -  це метео

рологічні станції, метеорологічні повітряні зонди, метеорологічні су
путники Землі тощо;

• канали передавання даних -  радіо, телевізійні, телефонні, теле
графні, комп’ютерні мережі тощо;

• складові, що забезпечують упорядковане зберігання даних та їх опра
цювання, -  це система упорядкування і зберігання повідомлень: 
співробітники, обчислювальні пристрої, спеціальні програми, які на 
основі отриманих повідомлень створюють прогноз погоди;

• споживачі даних -  ними можуть бути мешканці окремого регіону, 
країни або всієї планети, моряки, льотчики, агрономи та інші. 
Узагальнену схему інформаційної системи подано на рисунку 1.18. 
Інформаційними системами, але вже з іншими завданнями, є система

керування польотами літаків, бібліотека, аналітичний центр соціоло
гічних досліджень, довідкова система залізничного вокзалу тощо.

У наш час невід’ємною частиною інформаційних систем стають при
строї, які автоматизують інформаційні процеси, особливо процеси опра
цювання даних. Такими пристроями, зокрема, є комп’ютери.

Рис. 1.17. Метеоро
логічний супутник
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Запити на отримання нових даних 

Рис. 1.18. Узагальнена схема інформаційної системи

Інформаційна система має апаратну та програмну складові.

Апаратна складова -  це комплекс технічних засобів, який включає 
пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведен
ня, засоби комунікацій.

Програмна складова -  це комплекс програм, які забезпечують ре
алізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.

Програми та інші види даних, з якими працює інформаційна система, 
утворюють інформаційну складову інформаційної системи.

Види інформаційних систем
Розглянемо різні види інформаційних систем.
За рівнем автоматизації інформаційні системи можна розподілити на

такі три види:
• ручні -  усі інформаційні процеси реалізуються людиною без застосу

вання будь-яких технічних засобів (у наш час такі інформаційні систе
ми майже не застосовуються);

• автоматизовані -  у реалізації інформаційних процесів беруть участь 
як людина, так і технічні засоби (у наш час такі інформаційні системи 
найпоширеніші, причому технічними засобами найчастіше є комп’ю
тери різної потужності);

• автоматичні -  реалізація інформаційних процесів відбувається без 
участі людини (людина бере участь у роботі такої інформаційної систе
ми лише на етапі її підготовки до роботи і на етапі аналізу отриманих 
результатів; у наш час такі системи ще малопоширені).
За рівнем аналізу даних інформаційні системи молена розподілити на

такі три види:
• системи опрацювання даних -  такі інформаційні системи виконують 

найпростіші операції по опрацюванню даних: упорядкування, пере
творення, пошук тощо, мають систему зберігання і пошуку даних -  
базу даних, але ніяк ці дані не аналізують;

• системи управління — такі інформаційні системи аналізують отримані 
дані, порівнюють їх із плановими, виявляють певні потреби виробни
цтва, відслідковують хід виконання проектів, за спеціальними алго
ритмами встановлюють тенденції (закономірності, перспективи) в ро
боті підприємств, організацій і цілих галузей господарства;

• системи підтримки прийняття рішень — такі інформаційні системи на 
основі аналізу отриманих даних узагальнюють їх і здійснюють прогно
зування майбутньої діяльності підприємств, організацій, галузей гос-
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^Розділ 1

Рис. 1.19. Види інформаційних систем

подарства тощо; вони забезпечують обґрунту
вання можливих рішень щодо керівництва 
тим чи іншим підрозділом, надають людям, які 
приймають управлінські рішення, варіанти 
рішень з прогнозами їх наслідків; при цьому 
використовуються бази узагальнених даних і 
бази знань про правила прийняття рішень.

Узагальнена схема видів інформаційних си
стем подана на рисунку 1.19.

Але які б можливості не мали «розумні» 
інформаційні системи, останнє слово в прийнят

ті рішень поки що залишається за людиною. Віктор Михайлович Глуш
ков (1923-1982) (рис. 1.20), один з найвідоміших українських учених у 
галузі інформаційних технологій, говорив: «Навряд чи можна сумніва
тися, що в майбутньому значна частина закономірностей навколишнього 
світу буде пізнаватися і використовуватися автоматичними помічниками 
людини. Але настільки ж  безсумнівно і те, що все найважливіше в проце
сах мислення та пізнання завжди належатиме людині».

Рис. 1.20. Віктор Глушков

Інформатика як наука і як галузь діяльності людини
Інформатику розглядають і як науку, і як галузь людської діяльності.

Інформатика — це наука про інформацію та автоматизацію 
інформаційних процесів.

Термін інформатика походить від французького слова informatique 
(фр. information -  інформація і automatique -  автоматика). Широко роз
повсюджений у світі також англомовний варіант цього терміна -  computer 
science (англ. computer -  комп’ютер, science -  наука).

Ви вже знаєте, що інформація та інформаційні процеси відігравали 
значну роль у житті людей починаючи зі стародавніх часів. Але як наука 
інформатика почала інтенсивно розвиватися лише у другій половині XX ст. 
Це пов’язано з появою та бурхливим розвитком комп’ютерів -  потужного 
засобу зберігання й опрацювання числових, текстових, графічних, звуко-
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вих і відеоданих. До того часу питання інформатики та 
інформаційних технологій відносилися до кібернетики 
(грец. хо(Зєруг|тхг| -  мистецтво управління) -  науки про 
загальні принципи управління в різних системах: 
технічних, біологічних, соціальних та інших. Вивчен
ня таких принципів приводило до необхідності побу
дови теорій про способи зберігання, передавання й 
опрацювання інформації.

Засновником кібернетики як науки, а відповідно й 
інформатики, вважають американського вченого Нор- 
берта Вінера (1894-1964) (рис. 1.21). Вагомий внесок у 
розвиток кібернетики та інформатики зробили амери
канський учений Клод Шеннон (1916-2001), укра
їнські вчені Віктор Глушков, який є засновником 
інформатики як науки в Україні, і Микола Амосов 
(1913-2002) (рис. 1.22), відомий своїми роботами в га
лузі штучного інтелекту.

Науку інформатика поділяють на теоретичну і 
прикладну. Теоретична інформатика -  це наука про 
математичні методи реалізації інформаційних про
цесів, а прикладна інформатика -  наука про проекту
вання комп’ютерів, комп’ютерних мереж, штучного 
інтелекту та ін.
1^1 Основними напрямами сучасної інформатики як науки є:

• теорія інформації -  наука про властивості інфор- 
мації та інформаційних процесів;

• теорія алгоритмів -  наука про методи побудови алгоритмів розв’язування 
різноманітних задач;

• математичне моделювання -  наука про методи обчислювальної і прикладної 
математики, їх застосування до досліджень у різних галузях людських знань;

• теорія штучного інтелекту -  наука про інформаційні системи, які моделюють 
способи мислення людини;

• системний аналіз -  наука про засоби і методи підготовки і прийняття рішень;
• біоінформатика -  наука про інформаційні процеси в біологічних системах;
• соціальна інформатика -  наука про інформаційні процеси в суспільстві;
• нейросистеми -  наука про теорію формальних нейронних мереж, викори

стання їх для навчання, принципи створення нейрокомп’ютерів;
• розробка обчислювальних систем -  наука про принципи створення нових 

обчислювальних машин, їх комплексів, нові принципи опрацювання даних;
• розробка програмного забезпечення -  наука про технології створення 

і використання мов програмування, програмних та інструментальних систем;
• комп’ютерна графіка -  наука про різноманітні технології опрацювання 

графічних зображень;
• телекомунікаційні системи і мережі -  наука про принципи побудови і вико

ристання телекомунікаційних систем і мереж;
інформатизація виробництва, науки, освіти, медицини, торгівлі, промисло
вості, сільського господарства та інших галузей людської діяльності -  наука про 
застосування інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності.

Інформація. Інформаційні процеси та системи

Рис. 1.21. 
Норберт Вінер

Рис. 1.22. Микола 
Амосов

Інформатикою називають також галузь діяльності людини, 
яка пов’язана з реалізацією інформаційних процесів з викорис
танням засобів обчислювальної техніки.

31



Інформатика як галузь діяльності людини складається з виробництва 
і ремонту обчислювальної техніки, створення програмного забезпечення, 
розробки сучасних технологій опрацювання даних, створення і застосу
вання сучасних засобів комунікації.

Від рівня розвитку інформатики залежить рівень зростання продук
тивності праці в інших галузях господарства, враховуючи величезну 
роль інформаційних технологій в сучасному суспільстві. Тому розвиток 
інформатики повинен відбуватися випереджальними темпами в порів
нянні з іншими галузями.

Очевидно, що інформатика як галузь діяльності людини тісно пов’яза
на з інформатикою як наукою і на практиці використовує її досягнення.

Базові поняття інформатики
Деякі базові поняття науки інформатика вам уже відомі. Це інфор

мація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні техно
логії та деякі інші.

Розглянемо ще два базові поняття інформатики, які часто використо
вуватимуться при вивченні нового матеріалу. Це об’єкт і алгоритм.

Об’єкти
Ми живемо у світі об’єктів: живих і неживих, реальних і уявних.

Фозуїл 1

| ф ; Об’єкти — це те, що ми розглядаємо як єдине ціле, яке 
І •  реально існує або виникає в нашій свідомості.

У класній кімнаті, в якій ви навчаєтесь, об’єктами є парти, стільці, 
дошка, крейда, вікна, шафа. Та й сама кімната теж є об’єктом. У квар
тирі, в якій ви живете, об’єктами є кожна з кімнат, кухня, ліжка, столи, 
крісла, комп’ютер, телевізор, квітки на підвіконні, улюблена кішка. 
В автобусі, яким ви їдете на тренування, об’єктами є сам автобус, кожен 
пасажир в ньому, водій, крісла, двигун.

Об’єктами є також Сонце і Місяць, річка Дніпро, лелека, соняшник на 
городі, велосипед, підручник з алгебри, комп’ютерна програма, комп’ю
терний малюнок. Усе це приклади реальних об’єктів, живих і неживих. 
Прикладами уявних об’єктів можуть бути міжгалактичний космічний 
корабель, робот-учитель, комп’ютер майбутнього.

Кожний об’єкт має властивості (інколи властивості об’єкта 
називають параметрами).

Наприклад, властивостями об’єкта учень є його прізвище, ім’я, по 
батькові, дата народження, вага, зріст, колір волосся, колір очей, адреса, 
за якою він проживає, номер мобільного телефону, школа і клас, в якому 
він навчається, оцінка з інформатики та інші (табл. 1.5).

Кожна властивість об’єкта має своє значення.
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Деякі об’єкти можуть самі виконувати дії. Так, об’єкт учень може хо
дити, їсти, відповідати урок, об’єкт дерево росте, об’єкт голуб літає. Над 
деякими об’єктами можуть виконувати дії інші об’єкти. Так, об’єкт



Інформація. Інформаційні процеси та системи
Таблиця 1.5. Приклади об’єктів, їх властивостей і значень 

цих властивостей
Назва

об’єкта Властивість Значення
властивості

Прізвище Петренко
Ім’я Дмитро
По батькові Іванович
Дата народження 12 січня 1994 року
Вага 62,235 кг
Зріст 1,71 м
Колір волосся Каштановий

Учень Колір очей Зелений
Адреса проживання м. Запоріжжя,

вул. Каштанова, 34, кв. 12
Номер мобільного телефону 8-099-3102156
Школа, в якій навчається № 100
Клас 9-А
Відвідує гурток з історії Так
Оцінка з інформатики 10
Ім’я Україна
Дата проголошення 
незалежності

24 серпня 1991 року

Країна Площа 603,7 тис. кв. км
Довжина кордону 7590 км
Кількість населення 47 млн
Кольори прапора Синій, жовтий
Наявність виходу до моря Так

людина може пофарбувати об’єкт аркуш паперу в інший колір, може 
змінити його розміри.

Щ У результаті дій об’єктів або над об’єктами значення їх власти
востей можуть змінюватися.

Об’єкти можна класифікувати, тобто розподіляти на групи за значен
нями певної властивості або групи властивостей. Наприклад, об’єкти 
трикутники можна класифікувати (розподілити на групи) за значення
ми властивості міра найбільшого кута: гострокутні, прямокутні, тупо
кутні.

Алгоритми
Люди щоденно користуються різноманітними правилами, інструкціями, 

рецептами тощо. Деякі з них настільки увійшли до нашого життя, що ми 
виконуємо їх, майже не замислюючись, як іноді кажуть, автоматично.

Наприклад, кожного ранку, коли потрібно йти до школи, ви встаєте у 
визначений час (наприклад, о 7 годині), робите зарядку, вмиваєтеся, 
снідаєте, одягаєте шкільну форму, берете шкільну сумку, яку склали 
ввечері, виходите з дому, йдете або їдете до школи.
2 Інформатика, 9 кл. 33



Тобто ви кожного разу виконуєте одну й ту саму послідовність дій, яку 
можна задати такою послідовністю команд (вказівок):

1. Встати о 7 годині. 5. Одягнути шкільну форму.
2. Зробити зарядку. 6 . Узяти шкільну сумку.
3. Умитися. 7. Вийти з дому.
4. Поснідати. 8 . Дістатися до школи.
Для того щоб визначити, скільки дійсних коренів має квадратне рів

няння, потрібно виконати таку послідовність команд:
1. Визначити коефіцієнти рівняння.
2. Обчислити дискримінант.
3. Якщо дискримінант менший від нуля, то повідомити, що дане рів

няння дійсних коренів не має, якщо ні, то якщо дискримінант дорівнює 
нулю, то повідомити, що рівняння має один дійсний корінь, якщо ні, то 
повідомити, що дане рівняння має два дійсні корені.

Такі послідовності команд (вказівок) називають алгоритмами.

Алгоритм  — це скінченна послідовність команд (вказівок), 
що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб до
сягти поставленої мети.

Кожна команда алгоритму є спонукальним речен
ням, що вказує, яку дію має виконати виконавець ал
горитму. Виконавцем алгоритму може бути людина, 
тварина, автоматичні пристрої, такі як робот, верстат 
з програмним керуванням, іграшка з дистанційним 
керуванням, комп’ютер тощо.

Множину всіх команд, які може виконувати даний 
виконавець, називають системою команд цього вико
навця. Розробляючи алгоритм, потрібно перш за все 
визначити, для якого виконавця він призначений, і 
використовувати в алгоритмі тільки ті команди, що 
входять до системи команд цього виконавця.

Слово алгоритм походить від імені видатного вче
ного середньовічного Сходу Мухаммеда бен-Муси аль- 

Хорезмі (783-850) (рис. 1.23), який у своїх наукових працях з математи
ки, астрономії та географії описав і використав індійську позиційну си
стему числення, а також сформулював у загальному вигляді правила ви
конання чотирьох основних арифметичних дій: додавання, віднімання, 
множення і ділення. Європейські вчені ознайомилися з його працями 
завдяки перекладу їх на латину. Під час перекладу його ім’я було подано 
як Algorithmus. Звідси й пішло слово алгоритм.

ФоздЬл 1

Рис. 1.23. 
Мухаммед аль- 

Хорезмі

І Перевірте себе 
1

2° .
З *.

4 *.

Які технології називають інформаційно-комунікаційними? Наведіть 
приклади їх застосування.
Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій.
Чи застосовуєте ви інформаційні технології в навчанні; у повсякденно
му житті? Якщо так, то поясніть які та як.
Яка роль ІКТ у сучасному суспільстві? Назвіть основні напрями застосу
вання ІКТ.
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5е. Назвіть і охарактеризуйте етапи розвитку інформаційних технологій.
6*. Поясніть висловлювання Н. Вінера: «Обчислювальна машина цінна рів

но настільки, наскільки цінна людина, що її використовує».
7°. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади.
8*. Які ви знаєте складові інформаційних систем? Поясніть їх призначення.
9*. Наведіть приклади інформаційних систем, які використовуються у 

вашій школі. Опишіть їх складові.
10*. Поясніть взаємодію складових інформаційної системи на основі схеми 

(рис. 1.18).
11е. Опишіть класифікацію інформаційних систем за рівнем автоматизації.
12*. Коротко охарактеризуйте основне призначення кожного з видів інфор

маційних систем за рівнем аналізу даних.
13*. Що таке інформатична компетентність?
14*. Що таке інформаційна культура?
15*. Що таке інформатика як наука і як галузь діяльності людини?
16°. Наведіть приклади об’єктів. Назвіть кілька властивостей кожного з 

них.
17°. Укажіть не менше трьох властивостей об’єктів: населений пункт, авто

мобіль, комп’ютер, класна дошка та назвіть по три значення кожної з них.
18°. Наведіть приклади речень, які є командами, і приклади речень, які не є 

командами.
19°. Що таке алгоритм; команда; система команд виконавця?
20*. Пригадайте алгоритми з математики і правила-алгоритми з української 

мови.

Виконайте завдання
1°. Назвіть носії повідомлень, які людство використовувало з давніх часів 

до наших днів. Упорядкуйте їх у хронологічній послідовності.
Щр 2*. Назвіть засоби передавання повідомлень, які людство використовувало 

з давніх часів до наших днів. Упорядкуйте їх  у хронологічній послідов- 
ності.

І® 3*. Знайдіть повідомлення про інформаційні революції. Стисло охарактери
зуйте їх значення для людства.

(; 4. Знайдіть повідомлення про вищі навчальні заклади вашого населеного
пункту, області, які готують фахівців із різних напрямів інформатики.
За якими спеціальностями там можна навчатися?

5*. Запропонуйте нові сфери застосування ІКТ у побуті. Обґрунтуйте свої 
пропозиції.

6*. Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами:
а) кулінарна книга;
б) регулювальник руху автомобільного транспорту;
в) датчик температури навколишнього середовища;
г) система продажу залізничних квитків у касах «Укрзалізниці»;
д) міська телефонна довідкова служба.
Відповідь обґрунтуйте.

7*. Опишіть роботу служби працевлаштування як інформаційної системи, 
н  8. Оцініть рівень інформаційної культури сучасного українського суспіль

ства.
9*. Наведіть приклади трьох об’єктів. Для кожного з них складіть таблицю: 

назва об’єкта, властивість, значення властивості. Додайте до цієї таб
лиці 4 -5  властивостей кожного з об’єктів.

(г'а 10°. Укажіть команди серед наведених речень: 
а'' Закрий вікно,
б) Котра година?

Інформація. Інформаційні процеси та системи
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в) 3 + 2 = 5.
г) Не заважай читати.
д) Якщо йде дощ, візьми парасольку.
е) Я живу в Києві.

11е. Складіть алгоритм приготування бутерброда із сиром.
12е. Складіть алгоритм приготування вашої улюбленої страви.
13е. Виконайте алгоритм:

1. Знайдіть суму чисел 1 і 3.
2. До отриманої суми додайте число 5.
3. До отриманої суми додайте число 7.
4. До отриманої суми додайте число 9.
5. До отриманої суми додайте число 11.
6. Повідомте результат виконання команди 5.

14е. Виконайте алгоритм:
1. Накресліть відрізок АВ.
2. Поставте ніжку циркуля в точку А.
3. Побудуйте коло, радіус якого дорівнює довжині відрізка АВ.
4. Поставте ніжку циркуля в точку В.
5. Побудуйте коло, радіус якого дорівнює довжині відрізка АВ.
6. Проведіть пряму через точки перетину побудованих кіл.
Як можна назвати даний алгоритм?

15е. Човняру потрібно перевезти в човні через річку вовка, козу і капусту. 
У човні, крім човняра, вміщується або тільки вовк, або тільки коза, або 
тільки капуста. На березі не можна залишати козу з вовком або козу з 
капустою. Складіть алгоритм перевезення. (Ця стародавня задача впер
ше зустрічається в математичних рукописах VIII ст.)

16е. Двом солдатам потрібно переправитися з одного берега річки на інший. 
Вони побачили двох хлопчиків на маленькому човні. У ньому можуть 
переправлятися або один солдат, або один чи двоє хлопчиків. Складіть 
алгоритм переправлення солдатів. (Після переправлення солдатів човен 
повинен залишитися у хлопчиків.)



" • типові складові апаратного забезпечення персонального комп’ютера;
• призначення, класифікацію та основні властивості складових комп’ю

тера, таких як:
♦ процесор, пам’ять;
♦ пристрої введення і виведення даних;
♦ мультимедійне обладнання;
♦ комунікаційні пристрої;

• основні етапи становлення і розвитку обчислювальних пристроїв;
• покоління електронно-обчислювальних машин;
• історію розвитку обчислювальної техніки в Україні;
• правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

2.1. Типова архітектура комп’ютера. Процесор.
Пам’ять

Які ви знаєте інформаційні процеси? У чому полягає кожний із них?
, % 2. Щ о таке інф ормац ійна систем а? Н азвіть її складові.

3 . Яка роль ко м п ’ю терів у сучасних інф орм ац ійних систем ах?
4. Назвіть одиниц і вим ірю вання д овж ини  д в ій ково го  коду.
5. Назвіть сучасні носії повідомлень.

Поняття про архітектуру і принципи функціонування 
комп’ютера
Ви вже знаєте, що в сучасних 

інформаційних системах для ре
алізації інформаційних процесів 
широко використовуються комп’ю
тери. Комп’ютери дають змогу 
автоматизувати операції зі збиран
ня, передавання, опрацювання, збе
рігання і захисту повідомлень.

На рисунку 2.1 подано зовнішній 
вигляд типового сучасного комп’ю
тера, призначеного для одночасної 
роботи з ним одного користувача.
Такі комп’ютери називають персо- (X) Клавіатура (4) Системний блок 
нальними комп’ютерами (ПК).

До складу ПК, зображеного на 
рисунку 2 . 1 , входять:
• системний блок з розміщеними в 

ньому:

Звукові
колонки

Маніпулятор
«миша»

(З) Монітор

Рис. 2.1. Персональний комп’ютер
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♦ процесором -  пристроєм для керування роботою комп’ютера й опра

цювання даних;
♦ пам’яттю -  пристроєм для запам’ятовування даних 
та деякими іншими пристроями;

• клавіатура і маніпулятор «миша» -  пристрої для введення даних;
• монітор і звукові колонки -  пристрої для виведення даних.

Роботу комп’ютера можна проілюструвати за допомогою схеми, пода
ної на рисунку 2 .2 .

Вхідні дані

, Результати

Рис. 2.2. Схема роботи  ко м п ’ю тера

За допомогою пристроїв введення дані і програми їх опрацювання по
трапляють у пам’ять комп’ютера. З пам’яті комп’ютера дані надсилають
ся до процесора (англ. Central Processing Unit -  CPU -  модуль централь
ного процесора). Опрацювання даних здійснює арифметично-логічний 
пристрій. Керує процесами опрацювання даних, їх збереженням і переда
ванням пристрій керування.

Представлення результатів опрацювання даних у виді, зручному для 
певного користувача, реалізують 
пристрої виведення даних.

Дана схема описує логічну орга
нізацію роботи комп’ютера, яку на
зивають архітектурою комп’ютера.
Сучасна архітектура комп’ютерів 
базується на принципах, які вперше 
були сформульовані британським 
ученим Чарльзом Беббіджем 
(1791-1871) (рис. 2.3), а потім роз
винені й обґрунтовані американ
ським ученим Джоном фон Нейма- 
ном (1903-1957) (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Чарльз 
Беббідж

Рис. 2.4. Д ж он  
фон Нейман

С ф орм улю єм о  
ко м п ’ютерів.

ко р о тко  по ясни м о  принц ипи  ф ункц іонування сучасних

Принцип двійкового кодування полягає в тому, що всі дані подаю ться
у ВИГЛЯДІ Д В ІЙ К О В И Х  К О Д ІВ .

Принцип програмного керування полягає в тому, що всі операц ії з  о пра ц ю 
вання даних зд ійсню ю ться в ідпов ідно  до програм  і ці програм и розм іщ ую ться в 
п а м ’яті ком п ’ютера.

Принцип адресності полягає в такій  орган ізац ії па м ’яті ко м п ’ю тера, за  якої 
процесор  м оже безпосередньо  звернутись  до даних, розм іщ ених у будь-якій  час
тині па м ’яті. Д о  то го  ж  кож на м ін імальна частина па м ’яті (комірка пам’яті) має 
унікальне ім ’я -  адресу.
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Принцип однорідності пам’яті полягає в тому, що всі дані, у  том у числі й 
програми, збер ігаю ться  в одном у і том у  сам ом у за п а м ’ятовую чом у пристро ї.

З часом  пр и нц и пи  побуд ови  к о м п ’ю тера  розвивал ися , набували нового  
змісту, доповню валися. Так, в ході розр обки  ко м п ’ю терів у кінці 7 0 -х  років  XX ст. 
і особливо п ід  час створення перш ого  персонального  ко м п ’ю тера корпорац ії 
ІВМ, так званого  ІВМ РС (1981 р.), був сф орм ульований магістрально-модуль
ний принцип, який передбачає, що:
• дані між окремими пристроями ком п ’ютера передаються по єдиній магістралі -  

системній шині, в якій виділяють три окремі шини: шину даних, шину команд 
і шину адрес,

• комп’ютер складається з окремих блоків -  модулів, кожний з яких виконує певні 
функції. Це дає зм огу звести модернізацію або ремонт ком п ’ютера до заміни окре
мих модулів. Так, можна замінити процесор, блоки пам ’яті, монітор на аналогічні 
або на пристрої з покращеними значеннями властивостей.
Ком п ’ю тери, які працю ю ть на основі зазначених принцип ів , м аю ть так звану 

ф оннейманівську архітектуру.

Процесор
Процесор комп’ютера є його основним 

пристроєм (рис. 2.5). До складу сучасного 
процесора входять, як зазначалося вище, 
арифметично-логічний пристрій і пристрій 
керування.

Процесори для персональних комп’ютерів 
класифікують за розрядністю, кількістю рис 2  5  Процесор
ядер, тактовою частотою та іншими власти- АМЮ РИепот Х4
востями (табл. 2 .1 ).

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Таблиця 2.1. Основні властивості процесорів

Властивість Що характеризує
Одиниці
вимірю
вання

Значення 
в сучасних 
процесорах

Розрядність Кількість двійкових роз
рядів, що можуть одно
часно опрацьовуватися 
процесором

Біт 32 і 64 біти

Тактова частота Частота керуючих сигна
лів, які узгоджують ро
боту пристроїв процесора

Герц 3 ГГц (3-Ю9 Гц) 
і більше

Швидкість опра
цювання даних 
(швидкодія)

Середня кількість опе
рацій, які виконуються 
за одиницю часу

Кількість 
операцій 
за секунду

8 мільярдів опе
рацій за секунду 
і більше

Кеш-пам’ять Ємність кеш-пам’яті пер
шого і другого рівня

Байт I рівня -  32 Кбайт
II рівня -  6 Мбайт

Кількість ядер Кількість однакових за 
структурою процесорів, 
що об’єднані в одну 
мікросхему

Одиниці Від 1 до 4

Процесор вставляється в спеціальне місце -  сокет (англ, socket -  гніздо, 
розетка) на системній (материнській) платі (рис. 2 .6 ), яка, у свою чергу, 
розміщується в системному блоці.
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@  Місце (сокет) для встановлення процесора

(2) Слоти для встановлення блоків мікросхем оперативної пам’яті

(3 )  Мікросхема постійної пам’яті

Рис. 2.6. С истем на (м атеринська) плата

Ф

(D

який

ш

П ерш ий м ікр опр оц есо р  Intel 4004  (рис. 2 .7) був створений ф ірмою  Intel 
у 1971 р. і почав ш ироко  використовуватись  у калькуляторах. П роцесор  був 
4 -р озр яд н и й  і м іг виконувати  45 команд.
1974 р. була створена  модель 8 -р о зр яд н о го  м ікропроц есора  Intel 8080, 
став основою  для розр обки  перш их персональних ко м п ’ю терів (ко м п ’ю 

тер  A lta ir  8800  ко м п а н ії M ITS). Він виконував  понад  
250 команд.

Удосконалений 16-розрядний м ікропроцесор  Intel 8086 
з ’явився у 1978 р. Ставш и базою  для створення перш ого  
персонального  ко м п ’ю тера ф ірми IBM, ці м ікр о пр о ц е со 
ри набули ш и р око го  розповсю д ж ення і започаткували 
80x86  сер ію  (80286, 80386, 80486) м ікропроц есор ів  ко р 
порації Intel. Цю сер ію  продовж или у 1993 р. процесори  
типу  Pentium  (початкова  назва Intel 80586). У 1999 р. для 
нед орогих  ко м п ’ю терів було розпочато  випуск пр оц е 
со р ів  C e le ron . У 2000  р. вперш е з ’явився  п р о ц е со р  
Pentium  4. З 2006 р. розпочато  виробництво  ба гатоядер 
них процесор ів  Intel CORE.

С еред  ф ір м -в и р о б н и к ів  м ікр о п р о ц е со р ів , та ки х  як 
AM D, VIA Technology, Transm eta, IBM, M oto ro la  та інш их, тільки AM D склала гідну 
конкуренц ію  л ідеру -  Intel. М оделі м ікропроцесор ів  AM D -  спочатку  К5 та К6, потім  
Athlon, Duron і Sem pron, а зараз Phenom  -  з  усп іхом  конкурую ть  з  р ізним и  типам и 
м ікропроц есор ів  ф ірми Intel для персональних ко м п ’ютерів.

Рис. 2.7. М ікр о пр о 
цесор  Intel 4004

Для порівняння наводим о таблицю  значень основних властивостей перш ого  
і сучасного  м ікропроц есор ів  (табл. 2.2).
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Таблиця 2.2. Значення властивостей першого 
і сучасного мікропроцесорів

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Властивості ІШеІ 4004 
(1971 рік)

Соте 2 Ех ігете  
0X9650 (2008 рік)

Кількість нап івпровідникових 
елементів, які входять до складу 
процесора

2300 820 000 000

Площа м ікропроцесора 12 м м 2 214 м м 2

Тактова частота 0,75 МГц 3000 МГц
Ш видкодія (в м ільйонах операц ій  
за секунду) 0 ,06 8100

Розрядність 4 64
Кількість ядер 1 4

Пам’ять комп’ютера
Однією з основних складових комп’ютера є його пам’ять. Вона призна

чена для збереження даних. Її поділяють на внутрішню та зовнішню 
(рис. 2 .8 ).

Пам’ять поділяють також на енергозалежну (всі види внутрішньої 
пам’яті, крім постійної) і енергонезалежну (всі виді зовнішньої пам’яті 
та постійна пам’ять). Дані з енергозалежної пам’яті зникають при вимк
ненні живлення комп’ютера.

Основними властивостями пам’яті є:
• ємність — максимальна довжина двійкового коду, який можна роз

містити в пам’яті, наприклад 320 Гбайт;
• швидкість зчитування і запису даних -  довжина двійкового коду, яку 

можна зчитати (записати) за одиницю часу, наприклад 120 Кбайт за 
секунду.
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Внутрішня пам’ять
До внутрішньої пам’яті відноситься постійна, оперативна і кеш- 

пам’ять.
Постійну пам’ять скорочено позначають ПЗП -  постійний запам’ято

вуючий пристрій або ROM (англ. Read Only Memory -  пам’ять тільки для 
читання). Ця пам’ять невелика за ємністю (кілька сотень кілобайтів) і 
містить програму тестування пристроїв комп’ютера при ввімкненні -  
POST (англ. Power-On Self Test -  самоперевірка при ввімкненні енергії) 
та базову систему введення-виведення -  BIOS (англ. Basic Input/Output 
System). Особливістю постійної пам’яті є те, що дані, які в ній містяться, 
не зникають при вимкненні живлення комп’ютера. Постійна пам’ять ви
готовляється у вигляді спеціальної мікросхеми, яку розміщують на си
стемній платі (див. рис. 2 .6 , 3).

Фозділ Я

ливістю оагаторазового перепрограмування. з а  потреои користувач може 
зам інити  м ікросхем у постійно ї п а м ’яті або виконати її перепрограм ування.

Оперативну пам’ять (рис. 2.9) скорочено позначають ОЗП -  оператив
ний запам’ятовуючий пристрій або RAM (англ. Random Access Memory -  
пам’ять з довільним доступом) і також розміщують на системній платі 
(див. рис. 2.6, 2). Вона розділена на окремі комірки, кожна з яких має 
унікальне ім’я (адресу). Процесор у будь-який момент часу може зверну
тися до будь-якої комірки оперативної пам’яті для зчитування або запи
су даних.

- к Дан і в постійну  па м ’ять заносяться у процесі її виготовлення. Р озр ізняю ть 
м ікросхем и постійно ї па м ’яті без можливості перепрограмування і з  мож-

Рис. 2.9. Блок м ікросхем  оперативно ї па м ’яті

Ємність оперативної пам’яті становить від кількох сотень мегабайтів 
до кількох гігабайтів. Для сучасної оперативної пам’яті швидкість 
обміну даними між нею і процесором -  понад 1 0  гігабітів за секунду.

У сучасних комп’ютерах процесор досить швидко опрацьовує дані, але 
відносно довго чекає на надходження нових даних з оперативної пам’яті. 
Для підвищення швидкості обміну даними між процесором і оператив
ною пам’яттю використовують кеш-пам’ять (англ. cache memory -  
пам’ять про запас). У ній робиться своєрідний запас даних, до яких може 
звернутися процесор під час подальшої роботи. Вона має значно більшу 
швидкість обміну даними з процесором порівняно з оперативною пам’ят
тю. Розрізняють кеш-пам’ять першого рівня (ємність 32 кілобайти), 
другого рівня (ємність 6  мегабайтів і більше) і третього рівня (ємність 
більше 8  мегабайтів). Кеш-пам’ять першого і другого рівня розміщують у 
складі мікросхеми процесора, третього рівня, як правило, -  на системній 
платі.
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Зовнішня пам’ять
Зовнішня пам’ять призначена для довготривалого зберігання даних. 

Кожний вид зовнішньої пам’яті характеризується (табл. 2.3):
• носієм даних;
• пристроєм для зчитування і запису;
• способом запису.

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Таблиця 2.3. Носії та способи запису даних у пристроях 
зовнішньої пам’яті

Носій Спосіб запису Пристрій

Жорсткий магнітний 
диск Магнітний Накопичувач на жорстких 

магнітних дисках (вінчестер)
Гнучкий магнітний 
диск Магнітний Накопичувач на гнучких магнітних 

дисках(дисковод)

Магнітна стрічка Магнітний Накопичувач на магнітних стрічках 
(стример)

Компакт-диск (CD, 
CD-R, CD-RW) Оптичний Пристрій для роботи з компакт- 

дисками (СИ-ИОМ, CD-RW)
DVD диск (DVD-ROM, 
DVD-R, DVD-RW та 
інші)

Оптичний Пристрій для роботи з DVD дисками

HD DVD Оптичний Пристрій для роботи з НБ БУБ 
дисками

BD Оптичний Пристрій для роботи з Віи-гау 
дисками

Флеш-мікросхема Електронний Флеш-накопичувач

Пристрої зовнішньої пам’яті відносяться до пристроїв, що здійснюють 
як уведення, так і виведення даних.

Пам’ять на жорстких магнітних дисках є основним видом зовнішньої 
пам’яті в сучасних комп’ютерах. Вона реалізована за допомогою 
магнітного способу запису і зчитування даних. Носієм даних є жорсткий 
(як правило, металевий) диск з нанесеним на нього шаром речовини, яка 
має магнітні властивості. Зчитування та запис даних здійснює спеціаль
ний пристрій -  накопичувач на жорстких магнітних дисках, скорочено 
НЖМД або HDD (англ. Hard Disc Drive -  накопичувач на жорсткому дис
ку) (рис. 2 . 1 0 ).

У НЖМД на одній осі розміщують, як правило, відразу кілька маг
нітних дисків. До кожної з поверхонь дисків підходить своя магнітна 
головка. Усі головки об’єднані в єдиний блок.

Накопичувач має електричний двигун, який забезпечує рівномірне 
обертання магнітних дисків, і систему переміщення блока магнітних го
ловок запису/зчитування від краю диска до його центра і в зворотному 
напрямі. Увесь пристрій поміщають у закритий корпус.

Для збільшення швидкості обміну даними між пристроями зовніш
ньої пам’яті й оперативною пам’яттю комп’ютера використовують кеш- 
пам’ять, яку розміщують на платі керування пристрою.
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сРозділ Я
(Т) Пристрій переміщення 

(позиціювання) 
блока головок

(2) Головка 
запису/зчитування

(3) Вісь обертання 
магнітних дисків

(4) Поверхня жорсткого 
диска

(5) Три жорсткі магнітні 
диски на одній осі

Рис. 2.10. Внутр іш ня будова НЖМД
Основні властивості сучасних Н Ж М Д :

• ємність -  300 Гбайт і більше;
• швидкість обертання дисків -  5400, 7200 і більше обертів за хвилину;
• ємність кеш-пам’яті -  8  Мбайт і більше.

S П ерш ий пристр ій  для збер ігання  даних на ж ор стки х  м агн ітних дисках  був 
р о зр о б л е н и й  ко р п о р а ц іє ю  IBM (англ. International Business Machines 
Corporation -  м іжнародна корпорац ія  маш ин для б ізнесу) у 1956 р. п ід  ке р ів 

ництвом  Рейнольда Д ж онса . М одель, що була використана  в ко м п ’ютері RAMAC 
350, називалася IBM 350 D isk File, мала 50 д и ск ів  д іам етром  24 дю йм и  і єм н ість  
близько  5 Мбайт. П ристр ій  був р озм іром  як велика шафа для одягу і мав вартість 
близько  50 тис. доларів.

С еред наступних моделей ж ор стки х  д и ск ів  виробництва  IBM ш и р око го  р о з 
повсю дження набула модель з маркуванням  3 0 /3 0  (1973 р.), що зб іглося з м ар ку 
ванням руш ниці «вінчестер». За аналогією  ж орстк і м агн ітн і д и ски  стали називати
ся «вінчестерами». Назва прижилася, і навіть у науковій л ітератур і доволі часто 
використовую ть  терм ін  «вінчестер» для позначення пристро їв  для збереж ення 
даних на ж орстких  м агн ітних дисках.

Пам’ять на гнучких магнітних дисках також реалізована за допомогою 
магнітного способу запису і зчитування даних. Носієм даних є гнучкий 
пластиковий диск, покритий шаром речовини з магнітними властивостя
ми. Він поміщений усередину пластикового футляра. Гнучкий магніт
ний диск разом з футляром називають дискетою 
(рис. 2.11). Використовують дискети з диском діамет
ра 3,5 дюйма (позначається 3,5", 1" » 2,54 см) і єм
ністю 1,44 Мбайт. Існують дискети і з більшою єм
ністю, але вони не набули широкого розповсюдження.

Зчитування і запис даних на дискети здійснює на- 
копичувач на гнучких магнітних дисках (НГМД), або 
дисковод. Принцип його дії аналогічний до принципу 
дії НЖМД, основною відмінністю є використання 
змінних носіїв -  дискет. Рис. 2.11. Дискета

П а м ’ять на магнітних стрічках  реалізована, як і попередн і два види, за  д о 
пом огою  м агн ітного  спо соб у  запису, збер ігання і зчитування даних. Н осієм  
даних є м агн ітна  стр ічка , яка пом іщ ена в ж орсткий  футляр -  касету. Ємність 

становить від 4 до 40 Гбайт і більше.
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Пристроєм зчитування і запису  даних з  м агн ітних стр ічок є стрим ер  (англ. 
streamer -  довга  вузька стр ічка ). Й ого найчастіш е використовую ть  для створення 
резервних коп ій  даних.

Пам’ять на оптичних дисках реалізована за допомогою лазерної техно
логії запису і зчитування даних. На оптичному диску від центра до 
зовнішнього краю по спіралі записуються дані у вигляді послідовності 
темних і світлих ділянок. Під час зчитування даних аналізується інтен
сивність відбитого від поверхні диска променя лазера.

Носіями даних є оптичні диски таких основних типів:
• CD (англ. Compact Disc -  компакт-диск);
• DVD (англ. Digital Video Disc -  цифровий відеодиск, в іншому варіанті -  

англ. Digital Versatile Disc -  цифровий універсальний диск);
• BD (англ. Blu-ray Disc -  синьопроменевий диск).

Ємність більшості CD дисків -  640-800 Мбайт. Але ця ємність не дає 
змоги розміщувати на них, наприклад, високоякісні відеофільми. Для 
збільшення ємності оптичних дисків збільшили щільність запису 
(рис. 2.12). Так з’явився інший тип оптичних дисків -  DVD, який може 
використовувати для збереження даних кілька шарів з обох сторін 
і мати ємність до 20 Гбайт, а потім і BD диски, які дають змогу записати 
до 100 Гбайт (використовується 4 шари для збереження даних, по два з 
кожної сторони диска).

Апаратне забезпечення інформаційних систем

CD: 0,7 Гбайт DVD: 4,7 Гбайт B D :25 Гбайт

О С— > о С Э  о с
°< = >  О г-------------- .о  < -3  0 ° с
=>0 С э о с г з о с з о с

__^  ^ 0,1 мкм

Рис. 2.12. Розміри місця, що займає один біт даних 
на оптичних дисках різних типів

Залежно від можливості запису і перезапису даних оптичні диски 
поділяються на кілька видів (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Види оптичних дисків
Оптичні диски Можливість запису 

і перезаписуCD DVD BD
CD DVD-ROM BD-ROM Зміна вмісту диска неможлива
CD-R DVD-R,

DVD-R+,
DVD-R-

BD-R Можна записати дані за один або кілька 
разів, видалення неможливе (англ. 
Recordable -  можливість запису)

CD-RW DVD-RW-,
DVD-RW+,
DVD-RAM

BD-RE Можна багато разів записувати та вида
ляти дані (англ. R ew ritable  -  можли
вість перезапису)
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Для роботи з оптичними дисками використовують два види пристроїв: 
одні можуть забезпечувати тільки зчитування даних, інші -  зчитування, 
запис і перезапис даних.

а О сновною  властив істю  пристро їв  для роботи  з оптичним и д искам и  є швид
кість зчитування та запису даних. Для перш их пристро їв  вона становила 
150 Кбайт за  секунду. У сучасних пристроях ця ш видкість  більша в 4 2 -6 4  ра 

зи. Н апис на пристро ї або в йо го  докум ентац ії у вигляді, наприклад, 52х означає, 
що пристр ій  м оже забезпечувати  обм ін  даним и зі ш видкістю , яка більш а за  ш вид 
кість перш их пристро їв  у 52 рази, що становить близько  7800 Кбайт за  секунду.

Для DVD пристро їв  початкова ш видкість  (1х) зчитування та запи су  даних ста 
новить 1,32 М байт за  секунду.

Флеш-пам’ять (рис. 2.13) (англ, flash -  спа
лах) свою назву отримала за дуже високу, порів
няно з іншими видами зовнішньої пам’яті, 
швидкість запису/зчитування даних (3-10 Мбайт 
за секунду). Цей вид пам’яті реалізований на 
напівпровідникових (електронних) елементах, 
які здатні зберігати дані протягом тривалого ча
су за відсутності живлення.

Пристрої флеш-пам’яті дають змогу зберіга
ти значні обсяги даних (до 32 Гбайт і більше).

Пам’ять на основі флеш-технології широко 
використовується у переносних пристроях -  
цифрових фото- і відеокамерах, цифрових 
плеерах, диктофонах, кишенькових комп’юте
рах, мобільних телефонах тощо.

Останнім часом набувають все більшого роз
повсюдження, особливо в мобільних комп’ютерах, 
так звані флеш-диски (рис. 2.14) -  пристрої, які 
використовують флеш-технологію запису і зчи
тування даних. Вони мають ємність 64 Гбайт і 
більше. Ці пристрої забезпечують більшу швид

кість зчитування та запису даних (45-60 Мбайт за секунду), ніж жорсткі 
диски (10-15 Мбайт за секунду), але поки що мають значно більшу 
вартість. Планується, що в подальшому ці диски замінять жорсткі.

• і Перевірте себе
1°. Назвіть пристрої, що входять до складу персонального комп’ютера. По

ясніть їх призначення.
2°. Що таке архітектура комп’ютера?

»  3е. Опишіть роботу комп’ютера, використовуючи схему на рисунку 2.2.
4*. Назвіть принципи функціонування сучасних комп’ютерів, 

ї?' 5*. Поясніть принципи організації роботи комп’ютера за фон Нейманом.
6°. Назвіть складові процесора.
7°. Назвіть основні властивості процесорів.
8°. Яку розрядність і тактову частоту мають сучасні процесори?
9°. Опишіть властивості сучасних процесорів.

10°. Назвіть види пам’яті комп’ютера.
11*. Які програми розміщують у постійній пам’яті? Яке їх  призна

чення?

Фоздол Я

Рис. 2.13. П ристрої 
ф леш -пам ’яті

Рис. 2 .14. Ф л е ш -д и ск
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12*. Назвіть види внутрішньої пам’яті та охарактеризуйте кожний з них.
ІЗ*. Поясніть, чому оперативну пам’ять називають пам’яттю з довільним 

доступом.
14*. Назвіть види зовнішньої пам’яті та охарактеризуйте кожний з них.
15*. Опишіть будову жорсткого диска.
16°. Які види пам’яті використовують електронний спосіб зберігання даних; 

магнітний спосіб зберігання даних?
17*. Яка ємність сучасних Віи-гау дисків? Для запису даних якого типу во

ни, в основному, використовуються?
18°. Які пристрої пам’яті зберігають дані тільки до вимкнення комп’ютера?
19*. Яка пам’ять називається енергонезалежною? Поясніть відмінність 

між енергозалежною і енергонезалежною пам’яттю. Наведіть при
клади.

% Виконайте завдання

Апаратне забезпечення інформаційних систем

1 *.

1$  2*. 

Ф з*.

4*.

Знайдіть потрібну інформацію і складіть порівняльну таблицю значень 
властивостей останніх моделей процесорів Intel та AMD для персональ
них комп’ютерів.
За каталогами або ціновими пропозиціями комп’ютерних магазинів 
визначте значення властивостей процесорів, які доступні на ринку 
комп’ютерів вашого регіону.
Проаналізуйте таблицю 2.2. Чи справджується прогноз Мура про по
двоєння кількості напівпровідникових елементів у складі мікросхем за 
один рік?
Складіть порівняльну таблицю зовнішньої та внутрішньої пам’яті 
комп’ютера за ємністю та способами запису.
Упорядкуйте відомі вам носії даних за спаданням їх ємності.
Поставте позначки у відповідних клітинках таблиці.

Вид пам’яті
Типи пам’яті

Внутрішня Зовнішня Енерго-
залежна

Енерго-
незалежна

Оперативна пам’ять
Пам’ять на жорстких 
магнітних дисках
Постійна пам’ять
Пам’ять на оптичних 
дисках
Кеш-пам’ять
Пам’ять на гнучких 
магнітних дисках
Пам’ять на магнітних 
стрічках
Флеш-пам’ять

7*. Підготуйте схему класифікації видів пам’яті за тривалістю зберігання 
даних.

8*. Підготуйте повідомлення на тему: «Що стримує широке використання 
флеш-дисків у персональних комп’ютерах?».
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2.2. Пристрої введення-виведення даних. Правила техніки 
безпеки під час роботи з комп’ютером

1 . Які пристро ї входять до складу ко м п ’ю тера?
* 2. Для чого  призначен і пристро ї введення і пристро ї виведення?

3 . Назвіть кілька способ ів  отрим ання повідомлення про відправлення 
потр ібно го  потяга.

4. Які засоби  з в ’язку  ви знаєте?

Фоздм Я

Пристрої введення
Як ви вже знаєте, до складу комп’ютерів входять пристрої введення та 

виведення даних. До пристроїв введення відносяться: клавіатура; мані
пулятори «миша», «трекбол», «джойстик», «тачпед» та інші; сканер; 
мікрофон; графічний планшет; цифрові фото- та відеокамери; чутливий 
(сенсорний) екран; електронна дошка та інші пристрої.

Клавіатура призначена для введення символьних даних і команд.

На клавіші треба натискати різко, без удару, не затримуючи 
!_• палець на клавіші після натиснення.

Клавіші клавіатури (рис. 2.15) можна розподілити на 5 груп:
1. Функціональні клавіші.
2. Алфавітно-цифрові клавіші.
3. Клавіші спеціального призначення.
4. Клавіші керування курсором і клавіші редагування.
5. Додаткова цифрова група клавіш.

•  ® ® ______ ©

П  [‘ І- Г1 Iя ] [" ЬІ І" ] І Г [ ■] 54*4 
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Рис. 2 .15. Клавіатура персонального  ко м п ’ю тера

Група функціональних клавіш  П —П 2  (рис. 2.15, 1) -  дванадцять 
клавіш, кожна з яких постійного призначення не має. У різних програ
мах за ними можуть «закріплюватися» різні команди. Наприклад, у біль
шості програм клавіша П  призначена для виклику довідкової інфор
мації.

Група алфавітно-цифрових клавіш  (рис. 2.15, 2) призначена для вве
дення літер, розділових знаків, цифр та окремих спеціальних символів. 
В Україні, як правило, використовується клавіатура з нанесеними літе
рами англійського, українського і російського алфавітів. Оскільки одні й 
ті самі клавіші призначені для введення як англійських літер, так і літер
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української (російської) абетки, то передбачено переключення мови вве
дення. Воно може здійснюватися за допомогою натиснення сполучення 
клавіш, наприклад Alt + Shift або Ctrl + Shift.

Позначення сполучень клавіш типу Alt + Shift тут і далі озна
чає, що потрібно натиснути спочатку першу клавішу (Alt) і, не 
відпускаючи її, натиснути другу клавішу (Shift). Після цього 
обидві клавіші слід відпустити.

Клавіша Пропуск теж відноситься до групи алфавітно-цифрових. Це 
найбільша клавіша на клавіатурі, і призначена вона для введення симво
лу пропуск.

Група клавіш спеціального призначення (рис. 2.15, 3). Більшість із цих 
клавіш розміщена навколо групи алфавітно-цифрових клавіш.

Натиснення клавіші Enter (англ. enter -  увійти) приводить до виконан
ня певної команди. Інколи вона має інше призначення. Наприклад, при 
введенні тексту -  завершення одного абзацу і перехід до нового. На 
клавіатурі можуть бути розміщені дві клавіші Enter. Одна -  праворуч від 
алфавітно-цифрової групи, друга -  в додатковій цифровій групі. Вони 
рівноправні.

Натиснення клавіші Esc (англ. escape -  втеча, втікати) приводить до 
виходу з певного режиму роботи. Розміщується у верхньому лівому куті 
клавіатури.

При натисненні клавіші Tab (англ. tabulator -  той, що складає таб
лиці, табулятор) курсор переміщується в наступне фіксоване положення, 
де потрібно ввести дані. Курсор (англ. cursor -  вказівник) -  це спеціаль
на позначка на екрані монітора у вигляді риски (інколи прямокутника), 
яка, як правило, миготить і вказує на місце введення наступного символа.

Клавіша Caps Lock (англ. caps lock -  закріплення верхівок) -  призначе
на для ввімкнення або вимкнення режиму введення великих літер. 
Увімкнення цього режиму не впливає на введення цифр і розділових 
знаків. При ввімкненому режимі Caps Lock світиться відповідний індика
тор над додатковою цифровою групою клавіш (див. рис. 2.15, 6 ).

Клавіші Shift (англ. shift -  зміна, зсув) призначені для тимчасової 
зміни режиму введення символів (зміни регістру). Якщо режим Caps 
Lock вимкнено, то натиснення, наприклад, сполучення Shift + А приведе 
до введення великої літери А, а якщо режим Caps Lock увімкнено -  до 
введення малої літери а.

Незалежно від встановленого режиму Caps Lock, натиснення клавіші 
Shift у сполученні з цифровими клавішами, клавішами розділових 
знаків та інших спеціальних символів приведе до введення символів, зоб
ражених у верхній частині клавіші (так званий верхній регістр). Наприк
лад, щоб увести знак оклику, потрібно натиснути Shift + 1, а для введен
ня 1, яка позначена на цій самій клавіші, Shift натискати не потрібно.

Для зручності введення даних на клавіатурі є дві клавіші Shift, зліва і 
справа від клавіші Пропуск.

За клавішами Ctrl (англ. control -  управління) і Alt (англ. alter -  зміню
вати) постійні функції не закріплені. Вони використовуються в сполу
ченні з іншими клавішами для введення команд. Клавіші розміщуються 
поруч з клавішами Shift у нижньому ряду клавіатури.

Апаратне забезпечення інформаційних систем
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Клавіша Backspace (англ, back -  назад, space -  проміжок, інтервал) у 
різних програмах має різне призначення. Наприклад, при роботі з текс
том натиснення на цю клавішу спричинить знищення символа ліворуч 
від курсора.

Клавіша Print Screen (англ, print screen -  друк екрана) використо
вується для введення в пам’ять комп’ютера копії зображення екрана 
монітора в момент натиснення цієї клавіші.

Клавіша Scroll Lock (англ, scroll lock -  блокування прокрутки) -  вклю
чає або виключає режим прокрутки зображення екрана. При ввімкнено
му режимі Scroll Lock світиться відповідний індикатор над додатковою 
цифровою групою клавіш.

Призначення клавіші Pause (англ, pause -  пауза) -  призупинити вико
нання команди, програми, операції. Натиснення клавіші призупиняє 
дію, але не відміняє її. Для продовження роботи в одних програмах 
потрібно натиснути будь-яку клавішу, в інших -  повторно натиснути 
Pause.

Клавіші Windows Ш використовують для відкриття меню операційної 
системи Windows.

Клавішу Меню §  використовують для відкриття контекстного меню 
об’єктів. Контекстне меню -  це меню, що містить перелік команд, 
виконання яких можливе над даним об’єктом.

Група клавіш керування курсором і клавіші редагування (рис. 2.15, 4) -  
це десять клавіш, розміщених двома блоками. Один блок -  чотири кла
віші покрокового переміщення курсора з нанесеними стрілками: вгору, 
вниз, вправо та вліво. Другий -  шість клавіш, з яких чотири (Home, End, 
Page Up, Page Down) -  клавіші керування курсором, а дві (Delete, Insert) -  
клавіші редагування.

За допомогою клавіш Н оте (англ, home -  додому) та End (англ, end -  
кінець, закінчення) здійснюється переміщення курсора на початкову або 
кінцеву позицію рядка, списку тощо. При натисненні клавіші Page Up 
(англ, page up -  сторінка вгору) курсор переміщується на сторінку вгору, 
a Page Down (англ, page down -  сторінка вниз) -  на сторінку вниз. Під 
сторінкою розуміють вміст вікна прикладної програми.

Клавіша Delete (англ, delete -  видаляти, знищувати) використовуєть
ся для знищення об’єкта. Під час роботи з текстом натиснення клавіші 
знищує символ праворуч від курсора.

Клавіша Insert (англ, insert -  вставка) переключає режими вставки та 
заміни під час редагування тексту.

Остання група клавіш -  додаткова цифрова (рис. 2.15, 5). З цієї гру
пи тільки клавіша Num Lock (англ, number -  число, lock -  блокувати), 
так би мовити, єдина у своєму роді, всі інші -  дублюють клавіші, що вже 
є на клавіатурі.

Більшість з них має подвійне призначення. В одному режимі (режим 
Num Lock вимкнений, індикатор Num Lock не світиться) -  це клавіші ке
рування курсором і клавіші редагування, в іншому (режим Num Lock 
увімкнений, індикатор Num Lock світиться) -  цифрові клавіші. Пере
ключення з одного режиму на інший здійснює клавіша Num Lock. Деякі 
клавіші ( / , * ,  — , + та Enter) не змінюють свого призначення від зміни ре
жимів Num Lock.

^Розділ Я
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Апаратне забезпечення інформаційних сис
Розміщення клавіш даної групи в цифровому режимі імітує клавіату

ру калькулятора і для людей, які постійно працювали з ним, є зручним 
інструментом для введення числових даних і проведення обчислень.

На клавіатурах різних моделей положення клавіш, їх вигляд і 
розміщення може бути різним. Деякі з розглянутих клавіш мо
жуть бути відсутні, і можуть бути наявними додаткові клавіші.

Перші ко м п ’ю тери не мали клавіатури. Д ан і вводи
лися за  д о п о м о го ю  п е ре м и кач ів , пе р ф о стр ічо к 
(рис. 2 .16) або перф окарт. Уперш е пристр ій , схо 

жий на друкарську  маш инку, який  м ож на вважати пр ото 
типом сучасної алф авітно-циф рової клавіатури, було ви 
користано в ко м п ’ ютері Whirlwind (англ. whirlwind -  ви 
хор), розробленому в М ассачусетськом у технологічном у 
інституті (1951 р.).

Маніпулятор «миша» (рис. 2.17) (далі -  миша) 
використовується для введення даних і команд.
Маніпулятор разом зі шнуром з ’єднання нагадує 
мишу.

Миша -  це коробочка з двома або більшою 
кількістю кнопок. Основними є ліва і права кноп
ки. Переміщення миші по поверхні приводить до 
переміщення вказівника на екрані монітора. Цей вказівник має вигляд 
стрілки або інший: '{̂ 5 » 4  » І тощо.

Більшість моделей цього маніпулятора має спеціальне коліщатко для 
прокручування зображення на екрані. Існують механічні, оптичні та ла
зерні миші.

Ідея створення пристрою  для керування роботою  ко м п ’ю тера, який  ми 
тепер називаєм о м иш ею , належить ам ериканськом у вченом у Д а гу  Енгель- 
барту (нар. 1925 р.). У середин і 6 0 -х  років  XX ст. він спроектував цей 

пристрій (рис. 2 .18), а перш а дем онстрац ія  маніпулятора відбулася в 1968 р.

Рис. 2.16. Перфо
стрічка в систем і 
введення даних 

ко м п ’ютера Магк-1

Маніпулятор «трекбол» (англ. track- перем іщ ення, b a ll-  куля, м ’яч) схожий 
на перевернуту м иш у (рис. 2 .19). У трекбол і перем іщ ується не сам  м ан іпу
лятор, а долоня або вказівний  палець обертає  кулю. В інш ом у даний 

пристрій нічим не в ідр ізняється від миш і, тільки більш а куля дає  зм о гу  точніш е
визначати позиц ію  вказівника  на екрані.

У портативних ко м п ’ютерах ш ироко використовую ться 
м аніпулятори ти пу  «тачпед» (рис. 2 .20) (англ. touch -

( ї)  Ліва кнопка
(2) Коліщатко 

прокручування
(3) Права кнопка

Рис. 2.17. Маніпулятор 
«миша»

Рис. 2 .18. Перш а миш а Рис. 2.19. 
Трекбол



^Розділ Я
дотик, pad  -  площ адка, подуш ечка). Перем іщ ення 
пальця по поверхні тачпеда приводить до перем іщ ен
ня вказівника  на екрані монітора. О дноразове коротко 
часне натиснення на площ адку тачпеда аналогічне о д 
норазовом у натисненню  лівої кнопки  миш і, а подвійне 
натиснення -  подв ійном у клацанню  лівої кнопки  миші.
Л іва  і права кнопки  тачпеда виконую ть ті сам і ф ункції, 
щ о й відповідн і кнопки  миш і.

*“■ Джойстик (англ. joystick -  ручка керування) ви- 
р: користовується  в ігрових програм ах і ко м п ’ю тер 

них тренаж ерах (рис. 2 .21). Він має ручку, зм іна  
нахилу яко ї приводить  до зм іни  положення о б ’єкт ів  на 
екрані. У дж ойстиках  враховується не тільки кут нахи
лу, а й ш видкість  зм іни  положення. Вони можуть мати 
додатков і кнопки  керування.

Виготовляю ться д ж ой сти ки  р ізних  моделей і, за 
лежно від видів ко м п ’ю терних ігор  або тренаж ерів, для 
яких вони призначен і, можуть мати вигляд штурвала літака, керм а автомобіля в 
ком плекті з  педалями, ігро во го  пульта (G am e P ad ) та інш ий.

(Т) Чутлива до дотиків 
площадка

(2) Кнопки керування 

Рис. 2.20. Тачпед

Для введення графічних даних у комп’ютер використовуються скане
ри (англ. scanner -  той, що відслідковує). На малюнок, фотографію або 
інший документ від спеціального пристрою направляється потік світла. 
Пристрій аналізує інтенсивність і колір відбитого світла та перетворює ці 
дані в електронну форму подання зображення.

Сканувати можна й текстовий документ, але в результаті буде отрима
но графічне зображення. Це зображення можна перетворити в текст, ви
користавши для цього спеціальні програми.

Сканери поділяють на ручні, настільні та проекційні.

Ручні сканери (рис. 2 .22) маю ть малі габарити і зручні для введення неве
ликих за розм ірам и зображ ень і ф рагм ентів  тексту. При скануванні о б ’єкт 
залиш ається нерухомим , а перем іщ ую ть сам сканер . Такі типи  сканер ів  ш и

роко використовую ться з портативним и ко м п ’ю терами (ноутбукам и), у магазинах 
для сканування ш трих-код ів , наклеєних на товари, тощ о.

С еред настільних сканер ів  найпош ирен іш і планшетні (рис. 2 .23). У них 
о б ’єкт, що сканується, нерухомо розм іщ ується  на спец іальном у скл і. Сканування 
відбувається під час автом атичного  перем іщ ення м ехан ізм у зчитування.

Крім  планш етних, є настільні сканери , в яких о б ’є кт  сканування протягується 
відносно нерухом ого  м ехан ізм у зчитування.

Основні властивості настільних сканерів відображені в таблиці 2.5.



Апаратне забезпечення інформаційних систем
Таблиця 2.5. Основні властивості настільних сканерів

Власт и
віст ь Щ о х а р а к т е р и зу є О ди н и ц і ви м ір ю в а н н я

З н а ч ен н я  
в суч а сн и х  
с к а н ер а х

Формат Розмір робочої області для 
сканування об’єктів

мм 210 мм 
на 297 мм 
(формат А4)

Роздільна
здатність

Здатність розпізнавати 
певну кількість точок на 
одному дюймі зображення

Точок на один дюйм -  
dpi (англ. dot per inch -  
точок на дюйм)

2400 
і більше

Кількість
кольорів

Кількість відтінків кольо
рів, яку може розпізнати 
сканер

Одиниці Понад 
16 млн

Z >  Ручне введення граф ічних даних зд ійсню ю ть за  
Л  д о пом огою  спец іального  пристрою  -  графічного 
^  планшета, або дигітайзера (рис. 2 .24) (англ. 
digitizer -  пристр ій  для оциф ровування -  подання даних 
у дв ійковом у код і). Граф ічний планш ет складається 
з двох основних частин -  основи  з чутливою  поверхнею  
і спеціального ко м п 'ю те р н о го  олівця -  стилуса (лат. 
stylus -  стерж ень для письм а  (рис. 2 .25)).

Якщо перем іщ увати стилус по основі, то  на екрані 
монітора м ож на  о тр и м а ти  граф ічне  зо б р а ж е н н я .
Більшість граф ічних планш етів відсл ідковую ть не тільки 
переміщення стилуса, а й силу натиснення, що дає зм о гу  отрим увати  лін ії р ізно ї 
товщини.

Рис. 2 .24. Графічний 
планш ет

Під час роботи з чутливим (сенсорним) екраном (рис. 2.26) введення 
даних і команд здійснюється дотиком пальця або стилуса до певних 
ділянок поверхні екрана. Екран «відчуває», в якому місці відбувся до
тик, і передає відповідний сигнал комп’ютеру. Найбільшого розповсю
дження сенсорні екрани набули в довідникових пристроях туристичних 
фірм, міського та міжміського транспорту, в банкоматах, кишенькових 
персональних комп’ютерах.

Електронна (мультимедійна) дошка (рис. 2.27) використовується під 
час проведення навчальних занять, ділових семінарів, презентацій, кон-

Рис. 2.25. Ж інка  
зі стилусом і блокнотом 
з табличок, покритих 

воском (фреска з  Помпеї)
Рис. 2 .26. С енсорний 

екран
Рис. 2 .27. Електронна 

дош ка
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ференцій. Зображення з комп’ютера мультимедійним проектором проек
тується на її поверхню. Можна робити помітки в зображенні, що проек
тується на поверхню дошки, малювати схеми, зберігати внесені зміни в 
пам’яті комп’ютера, керувати роботою програм за допомогою спеціаль
них маркерів або руки та інше.

Фоздм Я

Пристрої виведення
До пристроїв виведення відносяться: монітори; принтери і плотери; 

звукові колонки та головні телефони (навушники); мультимедійні про
ектори та інші.

Монітором (англ. monitor -  спостерігати, стежити) називають при
стрій, призначений для виведення на екран текстових і графічних даних. 
Зображення на екрані монітора утворюється з окремих елементів зобра
ження -  пікселів (англ. picture element -  елемент зображення), які інко
ли називають точками зображення.

Перші ко м п ’ю тери не мали м он ітор ів  і для виведення даних використовува 
ли перф окарти , перф остр ічки  та р ізн і друкую чі пристро ї. О дним  з  перш их 
ко м п ’ю терів, у яком у застосували м он ітор  для в ізуал ізац ії даних рад іолока

торів, був ко м п ’ю тер W h ir lw in d .

Серед сучасних моніторів найбільш розповсюдженими є монітори на 
рідких кристалах (рис. 2.28) (англ. LCD -  Liquid Crystal Display -  дис
плей на рідких кристалах). Рідкі кристали -  це речовини, які мають 
властивості і рідини, і кристалічних тіл.

Монітори на електронно-променевій трубці (англ. CRT -  Cathode Ray 
Tube -  катодно-променева трубка) на сьогоднішній день практично не ви
пускаються, але ще досить часто використовуються в організаціях і нав
чальних закладах.

Плазмові монітори (англ. PDP -  Plasma Display Panel -  плазмова 
дисплейна панель) використовуються для створення великих інфор
маційних екранів. Вони забезпечують високу яскравість і контрастність 
зображення.

Крім цих видів моніторів, в останні роки почали активно використову
вати монітори на органічних світлодіодах (в портативних пристроях, 
які вимагають зниженого споживання енергії) і монітори на основі так 
званих електронних чорнил (наприклад, 
у пристроях типу «електронна книга»)
(рис. 2.29).

Рис. 2 .28. LCD м онітор

Рис. 2 .29. М онітор 
на електронних 

чорнилах
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Основні властивості моніторів наведені в таблиці 2.6.

Апаратне забезпечення інформаційних

Таблиця 2.6. Основні властивості моніторів

В ласт ивіст ь Щ о х а р а к т е р и зу є О диниц і
в и м ір ю в а н н я

З н а ч ен н я  
в суч а сн и х  
м о н іт о р а х

Розмір екрана Довжина діагоналі екрана 
монітора Дюйм Від 17" до 24"

Роздільна
здатність

Це кількість точок екран
ного зображення по гори
зонталі та по вертикалі

Кількість
точок
(пікселів)

Від 800 на 600 
до 2048 на 1536

Кількість
кольорів

Кількість відтінків 
кольорів, яку може 
відтворити монітор

Одиниці Понад 16 млн

Величина
зерна

Відстань між сусідніми 
точками зображення мм 0,20-0 ,45  мм

Рис. 2 .30. 
В ідеоадаптер

Відображення даних на екрані монітора забез
печує спеціальний пристрій, що називається відео
адаптер, або відеокарта (рис. 2.30). Його виго
товляють у вигляді окремої плати або розміщують 
у складі однієї з мікросхем материнської плати.
Основним пристроєм відеоадаптера є спеціальний 
графічний процесор (англ. GPU -  Graphics 
Processor Unit -  графічний процесор), який забез
печує опрацювання даних для відображення їх на 
екрані монітора, звільняючи процесор від вико
нання цих операцій. Для забезпечення швидкого 
опрацювання даних, що виводяться на екран 
монітора, використовується відеопам’ять. Це може бути окремий блок 
пам’яті на платі відеоадаптера або частина оперативної пам’яті.

Основними характеристиками відеоадаптера є швидкодія графічного 
процесора, яка залежить від частоти його роботи (для сучасних графіч
них процесорів складає понад 800 МГц), ємність відеопам’яті (256 Мбайт 
і більше) та система під’єднання до материнської плати.

Пристрої друку призначені для виведення тексту, графічних зображень 
на тверду поверхню (папір, картон, плівку тощо). їх поділяють на дві групи: 
принтери (англ. print -  друкувати) і плотери (англ. plot -  план, креслення).

Сучасні пристрої друку мають свою систему опрацювання даних і ке
рування апаратурою друку, власний процесор, пам’ять.

Принтери, залежно від методів отримання зображення, розподіляють 
на такі групи (рис. 2.31):
* ударні (матричні) -  ті, що створюють на паперовому носії зображення 

символів або графіки за допомогою окремих точок, які наносяться з 
використанням спеціальних ударних механізмів та фарбуючої 
стрічки;

• безударні (струменеві, лазерні, світлодіодні, термічні) -  ті, що форму
ють зображення з крапель чорнила, частинок порошку або шляхом 
нагрівання спеціального паперу чи фарби.



Фоздм Я

Рис. 2 .32. М атричний 
принтер

Матричні принтери (рис. 2.32) з ’явилися у 1971 р. і наприкінці 70-х 
років XX ст. стали основними на ринку принтерів.

Суттєвими недоліками матричних принтерів, 
що зумовлюють зменшення їх випуску і вико
ристання, є низька якість друку, відносно мала 
швидкість друку, неможливість якісно переда
вати відтінки кольорів, високий рівень шуму.

Разом з тим, матричні принтери надійні й 
економічні, невибагливі до якості паперу та 
дають змогу за допомогою копіювального па
перу отримати одразу кілька копій. Тому до 
цього часу вони широко використовуються 
при друкуванні квитків (наприклад, у заліз
ничних касах), квитанцій, чеків, тобто там, де 
друкується тільки текст і вимоги до його 
якості незначні.

Принцип дії струменевих принтерів 
(рис. 2.33) полягає в створенні зображення за 
допомогою дуже малих крапель спеціальних 
чорнил, що виштовхуються з друкуючої го
ловки на поверхню паперу або плівки.

За швидкістю та якістю друку струменеві 
принтери не поступаються лазерним, а вар
тість кольорового друку на них нижча. Голов
ними їх недоліками є швидке вигоряння біль
шості чорнил під дією світла та їх низька 
стійкість до вологи.

Лазерні принтери (рис. 2.34) широко роз
повсюджені на сучасному ринку комп’ютерної 
техніки. У них використовується принцип дії 
на основі електризації малих частинок порош
коподібної фарби (тонера), за допомогою якої і 
створюється зображення на поверхні паперу 
або плівки. У процесі створення зображення 
використовується лазер (англ. Light Amplifi- 

Рис. 2 .34. Л азерний  cation by Stimulated Emission of Radiation - 
принтер підсилення світла в результаті вимушеного

Рис. 2.33. С трум еневий 
принтер
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.випромінювання) -  пристрій для генерації світлового променя. Лазерні 
принтери бувають монохромні та кольорові.

Основними перевагами лазерного друку є: стійкість отриманих 
зображень до вологи та прямого сонячного проміння, висока якість, 
порівняно низька вартість друкованої сторінки (особливо для монохром
ного друку), висока швидкість, низький рівень шуму, висока надійність 
всієї системи.

Серед недоліків слід назвати більшу, ніж для інших принтерів, 
вартість самих пристроїв, особливо кольорових.

Наведемо порівняльну таблицю властивостей принтерів, призначених 
для використання в побуті та в невеликих організаціях (табл. 2.7).

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Таблиця 2.7. Значення властивостей принтерів

Тип
принт ера

В ла ст и во ст і п р и н т ер ів

Ш ви д к іст ь д р у к у  ( ст о р ін о к  за  х в и л и н у ) Р о зд іл ь н а  
зд а т н іст ь  

(т о ч о к  н а  д ю й м )
М о н о х р о м н и й

реж им
К о л ьо р о ви й

реж им
Матричний 1-2 - 180
Струменевий 15-25 10-20 4800 на 1200
Лазерний 15-25 8-10 1200 на 600

х Термічні принтери  -  це м онохром н і принтери, що вико- 
5  ристовую ться для друку  етикеток, ярликів, чеків, ш трих- 

кодів на складах або в м агазинах, б ілетів для тра н спо р т
них ком пан ій , чеків у переносних касових апаратах тощ о 
(рис. 2.35). В основі їх роботи лежить властивість спеціальних 
сортів паперу  (те р м о п а п ір ) зм ін ю ва ти  св ій  ко л ір  п ід  час 
нагрівання. П е ре ва гою  цих п р и н те р ів  є малі р о зм ір и , 
мобільність -  м ож лив ість  працю вати від автоном них джерел 
живлення, висока  ш видкість  і низька  вартість друку, а серед  
недоліків -  низька  якість  друку.

Плотери (графобудівники) також  м ожуть виводити на 
тверді носії текстов і або графічні дані (рис. 2.36). Але в основно
му вони призначені для роботи з  граф ікою. Використовую ться 
для друку креслень, ескізів , плакатів та інших зображень вели
ких розмірів, як правило, більших ніж 297x420 мм (ф ормат АЗ).

Принципи, щ о лягли в основу конструкц ій  сучасних пло 
терів, мало чим в ідр ізняю ться від принцип ів  роботи  принтерів. 
Найрозповсюдженішими є плотери, які викор и стову
ють струменеву технологію .

Останнім часом широко використовується 
комп’ютерне мультимедійне обладнання, яке 
дає змогу відтворювати звук, відео, графічні 
об’єкти. До цього обладнання відносять звукові 
колонки (рис. 2.37), мікрофони, навушники (го
ловні телефони) (рис. 2.38), мультимедійні про
ектори (рис. 2.39) тощо.

Основними властивостями пристроїв відтво
рення та введення звуку є ширина діапазону зву
ку (в межах від 20 Гц до 20 КГц) та потужність.

Рис. 2.35. 
Термічний 

принтер  для 
д р уку  етикеток

Рис. 2.36. Плотер
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Рис. 2.37. 
Звукові колонки

Рис. 2.38. 
Н авуш ники

Рис. 2 .39. М ультимедійний 
проектор

Серед звукових колонок також розрізняють колонки з додатковим підси
лювачем звуку і без нього.

Для відтворення зображень на великі екрани використовують мульти
медійні проектори. Основними властивостямгі цих пристроїв є роздільна 
здатність (від 800 на 640 точок), контрастність та інтенсивність світлово
го потоку (від 1000 ANSI лм).

Комунікаційні пристрої
Для передачі даних від одного комп’ютера до інших використовують 

комунікаційні пристрої. Одним з таких пристроїв є модем (англ. modula
tor та demodulator -  пристрій для модуляції і демодуляції сигналу). Він 
використовується для приєднання комп’ютерів до мереж, якими здій
снюється передача даних. Модем забезпечує перетворення електричного 
сигналу комп’ютера в сигнал, який може бути переданий певною мере
жею, а також здійснює зворотне перетворення сигналів. Відповідно до 
мережі, якою здійснюється передача даних, розрізняють модеми для те
лефонних, кабельних, телевізійних, електричних, радіомереж тощо.

За своїм  розм іщ енням  м одем и буваю ть внутрішніми і зовнішніми. Внут
ріш ній м одем  (рис. 2 .40) -  це електронна  плата, що вставляється в один із 
слотів на м атеринській  платі.

Зовн іш ній  м одем  (рис. 2 .41) -  це о крем ий  пристр ій  з  автоном ною  системою 
живлення, що п ід ’єднується до ко м п ’ ютера.

Основною властивістю модему є швидкість передавання даних -  кіль
кість бітів, переданих за одну секунду. Сучасні модеми передають дані те
лефонними мережами зі швидкістю 56 Кбіт за секунду і більше. Модеми 
для інших мереж можуть забезпечувати обмін даними зі швидкістю до 
10 Гбіт за секунду.

При приєднанні до комп’ютерних мереж в установах, навчальних за
кладах, у багатоквартирних будинках і навіть для облаштування домаш-

ґ /с ^ /Г І » С  М К  * Mut ferf .

Рис. 2.40. Внутр іш ній 
модем

Рис. 2.41. Зовніш ній  
м одем

Рис. 2.42. Плата 
ко м п ’ю терно ї мережі
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ньої мережі, крім модемів, можуть використовуватися плати комп’ютер
них мереж (рис. 2.42), які ще називають адаптерами комп’ютерних 
мереж. Основною властивістю плати комп’ютерної мережі є швидкість 
передавання даних. Використовують плати зі швидкістю передавання 
даних 10, 100, 1000 і 10 000 Мбіт за секунду.

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій на

сичений різноманітною електронною технікою, яка живиться від елект
ричної мережі з напругою змінного струму 220 В. Це потребує дотриман
ня додаткових правил безпеки під час проведення навчальних занять і 
позаурочних заходів.

До початку роботи:
• з дозволу вчителя займіть своє робоче місце за комп’ютером, налаш

туйте висоту стола, стільця, підставки для ніг, кут нахилу монітора 
так, щоб (рис. 2.43):
♦ середина екрана монітора знаходилася трохи нижче горизонтальної 

лінії зору;
♦ відстань від очей до поверхні екрана становила 40-80 см, залежно 

від розмірів об’єктів на екрані;
♦ лінія від очей до центра екрана монітора була перпендикулярна до 

площини екрана;
♦ пальці рук вільно лежали на клавіатурі;
♦ руки утворювали в ліктьовому суглобі кут, близький до 90°;
♦ клавіатура лежала на поверхні стола або на спеціальній полиці на 

відстані 10-30 см від краю і була нахилена під кутом 5-15°;
♦ спина опиралася на спинку стільця;
♦ ноги опиралися на підлогу або на спеціальну підставку;

• наведіть лад на робочому столі, приберіть з нього предмети, які не 
потрібні для роботи;

• перевірте чистоту своїх рук, за потреби вимийте їх і витріть насухо;
• за потреби з дозволу вчителя і тільки спеціальною серветкою протріть 

екран монітора, клавіатуру, килимок і мишу;
• перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень 

комп’ютерного обладнання;
• з дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер.

Під час роботи:
• тримайте робоче місце охайним, не розміщуй

те на ньому сторонніх речей;
• витримуйте правильну поставу -  не нахиляй

теся близько до поверхні екрана, не згинайте
ся, тримайте руки без напруження;

• після 15—20 хв роботи або при відчутті втоми 
виконайте комплекс вправ для очей і для знят
тя м’язового напруження;

• не намагайтеся самостійно усунути перебої в рИс. 2.43. Постава
роботі комп’ютера, при їх виникненні негайно під час роботи
покличте вчителя; з комп’ютером

Апаратне забезпечення інформаційних систем
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• не торкайтеся задніх стінок монітора та системного блока, не чіпайте 

дротів живлення;
• акуратно вставляйте і виймайте змінні носії;
• не торкайтеся екрана монітора руками (це забруднює його і порушує 

антиблікове покриття);
• категорично забороняється знімати кришки корпусів пристроїв 

комп’ютера, самостійно, без дозволу вчителя, приєднувати і від’єдну
вати пристрої комп’ютера.
Після закінчення роботи:

• приберіть своє робоче місце;
• з дозволу вчителя вимкніть комп’ютер або закінчіть сеанс роботи.

Перевірте себе
1°.
2°.
3 ° .
4*.

5*.

W  6 е.
7°.

12°.
13*.

14*.
15°.
16°.
17*.
18*.

Ф  19°. 
20° .  
21°. 
22* .

23°.
24°.

Які ви знаєте пристрої введення даних?
Для чого призначена клавіатура? Назвіть групи клавіш на клавіатурі. 
Як увести з клавіатури: літеру «А», цифру «5», знак «!»?
Для чого призначені клавіші Shift і Caps Lock? У чому відмінність їхньо
го використання?
Для чого призначені клавіші Backspace і Delete? У чому відмінність 
їхнього використання?
Чим відрізняється маніпулятор «миша» від маніпулятора «трекбол»? 
Для чого використовують сканер? Які типи сканерів ви знаєте?
Назвіть і поясніть основні характеристики сканерів.
За допомогою яких пристроїв уводять малюнки?
Наведіть приклади використання графічних планшетів.
За допомогою яких пристроїв комп’ютера можна побачити результат 
опрацювання даних?
Назвіть види моніторів.
На які властивості слід звернути увагу, купуючи новий монітор? По
ясніть чому.
Як запобігти негативному впливу монітора на зір?
Використовуючи які пристрої, можна вивести текст на аркуш паперу? 
Які види принтерів ви знаєте?
Наведіть класифікацію сучасних друкуючих пристроїв.
Що таке роздільна здатність? Для яких пристроїв важлива ця влас
тивість?
Для чого призначені плотери? Де вони використовуються?
Назвіть основні властивості друкуючих пристроїв.
Для чого призначені модеми?
Назвіть основну властивість модемів. Які значення цієї властивості ма
ють сучасні модеми?
Назвіть пристрої, які відносять до мультимедійного обладнання. 
Назвіть і поясніть правила безпечної роботи з комп’ютером.

%  Виконайте завдання
1*. Проаналізуйте, наприклад, за прайс-листами, як змінюється ціна ска

нерів залежно від зміни значень їх основних властивостей. Підберіть 
л. найкращу модель за співвідношенням «ціна -  якість».

2е. Порівняйте значення властивостей сучасних струменевих і лазерних 
кольорових принтерів. Які переваги і недоліки цих пристроїв? Резуль
тати порівняння оформіть у вигляді таблиці.
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З*. Лазерний принтер вартістю 650 грн. дає змогу надрукувати 2000 сто
рінок текстового документа без заміни картриджа. Вартість нового карт
риджа -  350 грн. Струменевий принтер вартістю 400 грн. дає змогу 
надрукувати 250 текстових сторінок без заміни картриджа. Вартість но
вого картриджа для цього принтера -  170 грн. Обчисліть і обґрунтуйте 
економічну доцільність придбання для потреб школи струменевого або 
лазерного принтера, якщо в школі за рік друкується 20 тисяч сторінок 
текстових документів.

. Які технології друкуючих пристроїв мають найкращі перспективи роз
витку? Обґрунтуйте свою відповідь.
Чому, незважаючи на низьку якість друку, шум і невисоку швидкість, 
матричні принтери не знімають з виробництва, а ціна деяких їх моделей 
вища за ціну струменевих принтерів?
Знайдіть інформацію про сучасне мультимедійне обладнання: відео- 
презентори, типи інтерактивних дошок, засоби віртуальної реальності. 
Підготуйте повідомлення про можливість їхнього використання в 
школі.

5*

6.

Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Ознайомтеся з правилами розміщення пальців рук для введення символів з 
клавіатури.

Для швидкого введення текстів і чисел з клавіатури слід правильно розмісти
ти пальці рук. Для освоєння друку десятьма пальцями пропонується таке 
закріплення клавіш за пальцями лівої та правої руки (рис. 2.44).

Рис. 2.44. Розм іщ ення пальців рук для введення сим вол ів 
з  клавіатури

На клавіатурі є базові клавіші -  це клавіші з літерами А та О. На них нанесені 
спеціальні виступи у вигляді рисок або точок. Це допомагає швидко знайти ці 
клавіші, не дивлячись на клавіатуру. Основна позиція рук -  Ф_І_В_А (ліва ру
ка) та 0_Л_Д_Ж  (права рука). Великі пальці знаходяться над клавішею про-
пуск.

Э е ^ е п  Р Ь А Ы Е Т - и А
h ttp ://w w w .ex .u a /v iew / 1 6 8 6 7 9 2 4
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Ф о зд м  Я
Вказівні пальці натискають:

• лівої руки -  клавіші з літерами K, Е, А, П, М, И та з цифрами 4, 5;
• правої руки -  клавіші з літерами Н , Г , P , О, Т , Б та з цифрами 6, 7.

Середні пальці натискають:
• лівої руки -  клавіші з літерами У, В, С та з цифрою 3;
• правої руки -  клавіші з літерами Ш, Л, Б та з цифрою 8.

Підмізинні (безіменні) пальці натискають:
• лівої руки -  клавіші з літерами Ц, І, Ч та з цифрою 2;
• правої руки -  клавіші з літерами Щ, Д, Ю та з цифрою 9.

Мізинці натискають:
• лівої руки -  клавіші з літерами Й, Ф, Я, Ë та з цифрою 1;
• правої руки -  клавіші з літерами З, X, ї, Ж, Є, з цифрою 0 та із символами -, 

= , крапка .
Великі пальці натискають клавішу пропуск.
2. Виконайте вправи з клавіатурним тренажером P O L I (Тема 2 \P O L I.exe ):

•  виберіть режим «Використання клавіш  основної позиції» і введіть запропоно
вані символи натисканням на клавіші вказівними пальцями обох рук;

•  виберіть режим «Використання кл авіш  для вказівних пальців» і введіть за
пропоновані символи натисканням на клавіші вказівними пальцями та мізин
цями обох рук;

•  виберіть режим «Використання клавіш  для середніх та підм ізинних пальців»
і введіть запропоновані символи натисканням на клавіші середніми і 
підмізинними пальцями обох рук;

•  виберіть режим «Використання клавіш  для мізинців» і введіть запропоновані 
символи натисканням на клавіші мізинцями обох рук;

•  виберіть режим «Введення великих літер» і введіть запропоновані великі 
літери натисканням на клавіші пальцями обох рук;

•  виберіть режим «Введення розділових знаків  і  спеціальних символів» і 
введіть запропоновані розділові знаки і спеціальні символи, використовуючи 
пальці обох рук;

•  виберіть режим «Введення тексту з використанням р ізних алфавітів» і
введіть запропонований текст з використанням символів різних алфавітів, ви
користовуючи пальці обох рук.
Деякі режими передбачають виконання вправ, розділених на частини. Вико

найте вправи кожної з частин.
3. Після завершення виконання вправ уведіть своє прізвище. Зверніть увагу 

на середню швидкість введення символів, яку зафіксував клавіатурний 
тренажер.

Звертайте увагу не стільки на швидкість, скільки на правильність 
введення символів. Намагайтеся використовувати для друку всі пальці 
рук, а не тільки вказівні, не дивитися на клавіатуру при введенні 
символів.

Сайти виробників моніторів:
• http://www.samsung.com/ua
• http://www.sony.com
• http://www.viewsonic.com
• http://www.lg.com
• http://www.philips.ua

Сайти виробників принтерів:
• http://www.hp.ua
• http://www.canon.com.ua
• http://www.lexmark.ua
• http://www.samsung.com/ua
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2.3. Основні етапи становлення і розвитку обчислювальної 
техніки. Покоління ЕОМ

Апаратне забезпечення інформаційних систем

№1. Які засоби  обчислення, що використовувалися в попередн і віки, ви 
знаєте? Я кими ви користуєтеся  зараз?

2. Щ о  вам відом о про видатних учених Л еонардо да Вінчі, Блеза Паскаля, 
Готфріда Лейбн іца?

3. Як використовую ть ко м п ’ю тери в побуті; на виробництві; у  сф ері обслу
говування?

Від зарубок до механічних пристроїв обчислення
Найпершими засобами опрацювання числових повідомлень були 

пальці. Про це свідчать, наприклад, римські цифри (І, V, X). У старо
давній слов’янській нумерації одиниці називалися «перстами», тобто 
пальцями, а назва цифри 5 походить від слова «п’ясть» (кисть руки).

■ д  Пальцева лічба використовувалась д осить  довго , що п ідтвердж ується, на- 
м  приклад, трактатом  ірландського  м атем атика Беди Д осточтим о го  (VIII ст.), 
— в я ко м у  викл ад ен і с п о с о б и  подання  на пальцях р ізн и х  чисел  до 
1 мільйона. Пальцеве подання чисел іноді використовується  і в наші дні. На р ізних 
біржах пропозиц ії, запити  та ціни о голош ую ться м аклерам и на пальцях, без ж о д 
ного слова. У баскетбол і судді показую ть ном ери гравц ів, які поруш или правила, 
також за д о пом о гою  пальців.

Значним кроком уперед у розвитку засобів 
обчислювання стало створення абака у V ст. 
до н. е. у Стародавній Греції (рис. 2.45). Ідею 
такого пристрою греки запозичили у старо
давніх вавилонян. Абак являв собою дошку з 
паралельними вертикальними заглибленими 
відрізками, на які клались якісь предмети, 
найчастіше камінці. Кожний такий відрізок 
було поділено на дві частини: більшу та мен- рис 2  4 5  Абак
шу. На більшу клали від одного до чотирьох
предметів, а на меншу -  один чи два. Значення, які приписували 
камінцям на різних лініях, були різні, залежно від того, для яких конк
ретних обчислень використовувався абак.

У римського історика Полібія є такі слова: «Побажає обліковець, 
і коштуватиме камінець один халк, а побажає -  так і цілий талант» 
(і халк, і талант -  грошові одиниці Стародавнього Риму).

Найчастіше лічба проводилася п’ятірками, а камінці на меншій час
тині відрізка позначали кількість таких п ’ятірок.

Пізніше замість камінців почали використовувати морську гальку. 
Галька латиною -  calculus. Звідси пішли слова: calculatore (лат.), calcu
late (англ.) -  обчислювати, лічити, а також слово української мови каль
кулятор.

З часом абак набув широкого розповсюдження в багатьох країнах, які 
внесли до його конструкції свої вдосконалення. Китайці помістили абак у 
дерев’яну рамку, а камінці замінили на кісточки від фруктів, які нанизува
ли на нитки всередині цієї рамки. Замість горизонтальної лінії, яка розділя
ла на абаці відрізки на дві частини, зробили внутрішню перегородку.
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Рис. 2 .46. Абак ацтеків

У Північній Америці приблизно в 
Х -Х І ст. пристрій типу абака використо
вували ацтеки, представники давньої 
цивілізації на території сучасної Мекси
ки. Вони його називали «перойиайг- 
іїгіп». Через каркас були протягнуті нит
ки, на які нанизувалися зерна кукуруд
зи. На одному полі розміщувалось по три 
зерна, на другому -  по чотири (рис. 2.46). 

Для роботи з таким абаком використовувалась 
спеціальна система лічби.

У Росії та в Україні абаки з’явилися тільки у 
XVI ст. за часів царя Івана IV Грозного. Назива
лися вони счёты (рос. счёты -  рахівниця) (рис. 
2.47). У них лічба велась не п’ятірками, а десят
ками. Саме такі рахівниці використовувались у 
подальшому в багатьох країнах світу.

Абаки, а потім рахівниці, були єдиним засо
бом обчислення до середини XVII ст. Ними про
довжували досить широко користуватися майже 
до кінця XX ст.

Активні дії щодо вдосконалення обчислю
вальних пристроїв розпочалися тільки в XVII ст. 
з розвитком промисловості, торгівлі, будівницт
ва, військової справи.

У 1642 р. французький математик, фізик, 
інженер і філософ Блез Паскаль подав на роз
гляд королівської ради свій механічний обчис
лювальний пристрій (рис. 2.48).

Основу цього пристрою складали зубчасті 
коліщатка, які були поділені на 10 частин і з ’єднані так, щоб обертання 
одного з них на 10 поділок наступне коліщатко повертало на 1 по
ділку.

Рис. 2 .47. Рахівниця

Рис. 2.48. 
О бчислю вальний 
пристр ій  Паскаля

Паскаль вперше створив обчислювальний пристрій з ме
ханічним перенесенням одиниці до наступного розряду при дода
ванні.

Принцип використання зубчастих коліщаток при перенесенні одиниці 
до наступного розряду продовжує використовуватися і в наші дні в різно
манітних пристроях (електричних та газових лічильниках, спідомет
рах тощо). На честь Паскаля була названа одна з мов програмування -  
Равсаі.

У середині XX ст. історики знайшли документ, який свідчив, що не 
Паскалю належить пріоритет ідеї створення механічного обчислювально
го пристрою з автоматичним перенесенням одиниці до наступного розря
ду. У 1623 р. німецький математик, астроном та інженер Вільгельм Шик- 
кард (1592-1635) (рис. 2.49) у листі до Йоганна Кеплера, відомого 
німецького астронома та математика, повідомляв про свій проект такого 
обчислювального пристрою. Також серед неопублікованих рукописів
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Рис. 2.49. 
В ільгельм 
Ш и ккар д

Рис. 2 .50. А риф м ом етр  
Л ейбн іца

видатного італійського художника, математика, інже
нера і філософа Леонардо да Вінчі (1452-1519) знайде
но ескіз 13-розрядного пристрою для додавання з колі
щатками, що мали 1 0  зубців.

Але ідеї Леонардо да Вінчі та Шиккарда так і зали
шилися ідеями. Заслуга ж Паскаля полягає в тому, що 
він був першим, кому вдалося за своїми проектами 
створити діючий механічний обчислювальний при
стрій. У наш час збереглися 8  екземплярів обчислю
вальних пристроїв, зроблених самим Паскалем у різні 
роки.

У подальшому ідеї Шиккарда і Паскаля були розви
нуті та вдосконалені багатьма математиками та інже
нерами. Серед них треба відзначити німецького вченого Готфріда Лейб
ніца, який створив перший у світі арифмометр -  механічний обчислю
вальний пристрій, що виконував усі чотири арифметичні дії (рис. 2.50).

Згодом у вчених з’явилась ідея створення та
кого обчислювального пристрою, який би сам ке
рував обертанням «лічильних коліщаток», тобто 
виконував би обчислення без безпосередньої 
участі людини. Людині залишалося виконати 
всю підготовчу роботу, ввести до пристрою не
обхідні початкові дані та порядок обчислень, а 
сам процес обчислень і отримання результатів 
виконувався б автоматично.

Проект першого такого пристрою був запропо
нований у 1834 р. англійським математиком та 
інженером Чарльзом Беббіджем. Він назвав свій 
прилад аналітична машина. Створенню цієї ма
шини Беббідж присвятив усі наступні роки свого 
життя.

Згідно з проектом Беббіджа аналітична маши
на (рис. 2.51) мала такі складові частини:

1 . «Склад» для зберігання чисел (у сучасній 
термінології -  пам’ять).

2. «Млин» для виконання арифметичних опе
рацій над числами (у сучасній термінології -  
арифметичний пристрій).

3. Пристрій, який керує послідовністю вико
нання арифметичних операцій (у сучасній тер
мінології -  пристрій керування).

4. Пристрій для введення початкових (вхід
них) даних.

5. Пристрій виведення результатів.
Ада Лавлейс (1815-1852) (рис. 2.52), дочка відомого англійського по

ета Джорджа Байрона, працювала разом з Беббіджем над створенням 
проекту аналітичної машини та його реалізацією. Вона вперше описа
ла основні принципи розробки програм для обчислювальних машин. 
У зв’язку з цим Ада Лавлейс вважається першим у світі програмістом і на 
її честь названо одну із сучасних мов програмування Ada.

Рис. 2 .51. В ідновлений 
ф рагм ент аналітичної 
м аш ини Ч. Беббіджа
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Рис. 2.52. Ада 
Л авлейс

Особлива роль у машині Беббіджа відводилася 
пристрою керування. У нього закладалася послідов
ність команд (програма), згідно з якою відбувалася 
вся робота обчислювальної машини. Ця програма ма
ла бути складена людиною і спеціальним чином зако
дована на перфокартах.

Ідея використання тонких картонних карток з ді
рочками (перфокарт) (рис. 2.53) належить французь
кому винахідникові Жозефу Жаккарду (1752-1834). 
Він у 1802 р. створив ткацький верстат, в якому візеру
нок тканини задавався набором перфокарт з пробити
ми на них у певних місцях дірочками.

Виведення результатів обчислень в аналітичній ма
шині передбачалося кількома способами: друкування 
результатів за допомогою механічного преса або виго
товлення перфокарт, на яких результати кодувалися 
за допомогою отворів.

І хоча Беббідж зробив понад 200 креслень різних 
вузлів своєї машини та понад ЗО варіантів її загальної 
компоновки, створити реально діючу обчислювальну 
машину йому не вдалося. Але його проект став осно
вою для розробки та створення сучасних електронних 
обчислювальних машин, перша з яких з’явилася май
же через 100 років після появи проекту Чарльза Беб
біджа.

Діючу модель самої аналітичної машини Беббіджа за його оригіналь
ними кресленнями створили на початку 1990-х років співробітники Лон
донського музею науки.

Рис. 2.53. Одні 
з  перш их 

перф окарт

Від електромеханічних обчислювальних пристроїв 
до електронних
До кінця XIX ст. пристрої для обчислень були ручними або механічни

ми. І тільки в кінці XIX ст. американський вчений Герман Голлеріт
(1860-1929) запропонував новий 
пристрій, робота якого базувалась 
на використанні електричного стру
му, — табулятор (рис. 2.54). Він був 
призначений для опрацювання да
них перепису населення. Дані про 
конкретну людину не записувались 
на аркуші паперу, а відмічались 
отворами у строго визначених міс
цях персональної перфокарти.

Система Голлеріта виграла кон
курс на опрацювання результатів 
перепису населення СІЛА у 1890 р. 
Успіх табулятора був величезним. 
Якщо дані попереднього перепису 

Рис. 2 .54. Герман Голлеріт населення опрацьовували 500 спів-
за своїм табулятором  робітників спеціального агентства
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протягом 7 років, то Голлеріт із 43 співробітниками на 43 машинах вико
нав опрацювання даних за 2,5 роки.

Заснована Голлерітом у 1896 р. фірма з випуску табуляторів, зазнав
ши низку реорганізацій і зміну власників, з 14 лютого 1924 р. стала нази
ватись IBM Corporation.

До середини XX ст. розроблялися різноманітні конструкції ме
ханічних і електромеханічних обчислювальних пристроїв. Вони давали 
змогу значно прискорити процес обчислення.

Середина XX ст. була відзначена кількома факторами, що вплинули 
на розвиток обчислювальної техніки. Одним з таких факторів стали до
сягнення науки, що вивели її на якісно новий рівень, іншим -  політична 
конфронтація у світі, що призвела до розв’язання Другої світової війни. 
Підтримуючи розвиток науки і нових технологій, украй необхідних для 
отримання перемоги над супротивником, уряди виділяли значні кошти і 
на розвиток обчислювальної техніки. У науковців і військових значно 
зросли вимоги до швидкості та якості обчислень.

У цей час учені та конструктори різних країн створили якісно нові об
числювальні машини, в яких, як правило, використовувалися електрич
ні пристрої. Так, у Німеччині в 1938 р. Конрад Цузе (1910-1995) створив 
першу обчислювальну машину на електромеханічних реле, яку назвав 
Z1. У ній використовувалося двійкове кодування.

У СІЛА в 1939 р. Джон Вінсент Атанасов (1903-1995) разом зі своїм 
асистентом Кліфордом Беррі (1918-1963) створили перший комп’ютер 
на електронних лампах з використанням двійкового кодування -  
ABC (англ. A ta n a so ff Berry Computer) (рис. 2.55). Трохи пізніше 
(1939-1944 рр.), також у СІЛА, Говард Ейкен (1900-1973) у спів
робітництві з IBM створив обчислювальну машину Mark-І на електро
магнітних реле з автоматичним керуванням послідовністю операцій.

На початку 1940-х років в умовах цілковитої таємності вчені Великої 
Британії створили обчислювальну машину Colossus-І, призначену для 
дешифрування радіограм фашистської Німеччини. Від інших машин то
го часу її відрізняло те, що програма, за якою вона працювала, зберігала
ся в пам’яті. У розробці цієї машини брав участь видатний англійський 
математик Алан Тюринг (1912-1954).

У 1943-1946 рр. у СІЛА Джон Моучлі (1907-1980) і Преспер Еккерт 
(1919-1995) створили ENIAC (англ. Electronic Numerical Integrator and 
Calculator -  електронний цифровий інтегратор і обчислювач) -  електронну

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Рис. 2.55. К о м п ’ю тер AB C  Рис. 2 .56. М аш ина ENIAC
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обчислювальну машину (ЕОМ), що містила 18 000 електронних ламп, ва
жила ЗО тонн і виконувала п’ять тисяч операцій за секунду (рис. 2.56). 
Після завершення цього проекту вони відразу почали роботу над новим 
комп’ютером на замовлення військового відомства СІЛА -  EDVAC (англ. 
Electronic Discrete Variable Automatic Computer -  електронний дискретно 
змінний автоматичний обчислювач). До розробки був залучений відомий 
американський математик Джон фон Нейман, який у статті «Попередня 
доповідь про машину EDVAC» сформулював основні принципи побудови 
універсальної обчислювальної машини. Незважаючи на те що ці ідеї бу
ли розроблені Еккертом і Моучлі, вони стали відомі всьому світові як 
«принципи фон Неймана».

Перший комп’ютер, в якому реалізовані на практиці принципи фон 
Неймана, був створений у 1949 р. у Великій Британії у Кембриджському 
університеті Морісом Вілксом (народився 1913 р.). Він отримав назву 
EDSAC (англ. Electronic Delay Storage Automatic Calculator -  автоматич
ний обчислювач на електронних лініях затримки).

Покоління ЕОМ
EDVAC і EDSAC завершили перехід у конструкціях обчислювальних 

машин від пристроїв на основі електричних реле до пристроїв на основі 
електронних ламп. У подальшому електронні обчислювальні машини у 
своєму розвитку пройшли кілька етапів, які дістали назву покоління 
ЕОМ.

Перехід від одного покоління до іншого характеризується якісною 
зміною значень основних властивостей ЕОМ, до яких відносять елемент
ну базу, програмне забезпечення, швидкодію, ємність оперативної і 
зовнішньої пам’яті, використання периферійних пристроїв і носіїв даних 
тощо.

ЕОМ першого покоління (1940-ві -  середина 1950-х років) використову
валися для виконання громіздких обчислень. Можна сказати, що це були 
швидкодіючі потужні автоматичні арифмометри. Як елементна база в 
них використовувалися електронні лампи (рис. 2.57), десятки тисяч 
яких споживали дуже багато електроенергії, виділяли багато теплоти і 
займали багато місця. Крім того, надійність цієї елементної бази була 
низькою: кожні кілька хвилин виходила з ладу принаймні одна лампа. 
Швидкодія цих машин була близько 20 тисяч операцій за секунду, а 
ємність внутрішньої пам’яті -  до 50 Кбайт. Але навіть ці ЕОМ працюва
ли у 600 тисяч разів швидше, ніж електричні арифмометри на базі різних 
реле. Обмін даними із зовнішніми пристроями (накопичувачами на пер

фокартах, перфострічках, а пізніше -  на 
магнітних стрічках) відбувався вкрай повільно. 
Програми для цих ЕОМ писалися «мовою нулів 
і одиниць» (мовою машинних кодів). Це було 
неймовірно складною і копіткою роботою, при
чому для кожного типу ЕОМ така мова була 
своя.

Приклади ЕОМ першого покоління:
• у СРСР: МЗСМ, БЗСМ-1, М-1, Стрела, 

Минск-1, Урал-1, М-20, Сетунь, БЗСМ-2, 
Раздан;

ФоздЬл Я

Рис. 2 .57. Електронні 
лампи
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• в інших країнах: EDVAC, EDSAC, Whirlwind І,
EVIDAC, IBM 701.
ЕОМ другого покоління з ’явилися в кінці 

1950-х років. Це було зумовлено насамперед по
явою напівпровідників і створенням на їх основі 
транзисторів (рис. 2.58), які замінили елект
ронні лампи. ЕОМ на транзисторній елементній 
базі докорінно змінили більшість уявлень про 
можливості та роботу ЕОМ. Значно зросла їх 
надійність, вони могли вже працювати упродовж
кількох діб без перерви. Скоротилися витрати електроенергії, зменшилися 
розміри окремих пристроїв і всієї машини в цілому.

Швидкодія ЕОМ другого покоління досягла 100 тисяч операцій за се
кунду, ємність внутрішньої пам’яті зросла до 300 Кбайт. Складнішою 
стала архітектура ЕОМ, з ’явилися дисплеї та накопичувані на магнітних 
дисках. У написанні програм стався перехід від мов машинних кодів до 
мов програмування низького рівня, які були універсальнішими. Це ро
било програмування простішим і доступнішим. З ’явилися перші опе
раційні системи, які дали змогу автоматизувати процеси обміну даними 
між пристроями ЕОМ, спростили обмін даними між самою ЕОМ і корис
тувачем. Стрімко розширилося коло задач (математичних, статистич
них, логічних та інших), для розв’язування яких почали використовува
ти ЕОМ.

Приклади ЕОМ другого покоління:
, уСРСР: М-40, Урал-11, -14, -16, Минск -2, -22, БЗСМ-6 , М-222, МИР-1, 

Наири, Рута-110;
• в інших країнах: Atlas Guidance Computer, NEAC 2201, Atlas, IBM 

1401, IBM 7090, PDP-1.
Період 1960-х років характеризується

появою промислової технології створення 
інтегральних схем  (ІС) (рис. 2.59) та їх ши
роким застосуванням в електронній техніці.
Інтегральні схеми були покладені в основу 
ЕОМ третього покоління, які почали з ’явля
тися в середині 1960-х років. Швидкодія цих 
машин підвищилася до 1 0  мільйонів опе
рацій за секунду, а ємність внутрішньої 
пам’яті розширилася до декількох мега
байтів.

Для машин третього покоління характер
на поява мов програмування високого рівня.
За своєю структурою вони наблизилися до звичайної людської мови. Це 
спростило процес написання програм і спричинило появу великої кіль
кості різноманітних прикладних програм. Машини третього покоління 
почали активно використовувати для опрацювання графічних і звукових 
даних.

Приклади ЕОМ третього покоління:
. у СРСР: Днепр-2, EC-1010, EC-1050, ЕС-1060, МИР-2, Наири-2;
• в інших країнах: IBM System/360, IBM System/370, ILLIAC IV.

Апаратне забезпечення інформаційних систем
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Рис. 2 .59 . Інтегральні схеми

Рис. 2 .58. Транзистори
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Загальний якісний стрибок у розвитку науки і техніки відбувся на
прикінці 1970-х -  на початку 1980-х років. Він став основою створення 
нових машин, можливості та сфери застосування яких значно розшири
лися. Це спричинило появу четвертого покоління ЕОМ, які служать лю
дям і сьогодні. Елементною базою машин цього покоління стали великі 
інтегральні схеми (ВІС) і надвеликі інтегральні схеми (НВІС), тобто 
мікросхеми з високою щільністю малих елементів. Різко зменшилися 
розміри ЕОМ, швидкодія зросла до сотень мільйонів операцій за секунду, 
а ємність внутрішньої пам’яті -  до десятків і сотень мегабайтів.

Удосконалюються також зовнішні пристрої, значно розширюється їх 
коло. З ’являються перші персональні комп’ютери, розроблені фірмами: 
M IT S  (англ. Micro Instrumentation and Telemetry Systems -  системи 
мікроінструментів і телеметрії) -  комп’ютер A lta ir 8800 (1975 р.); Apple 
Computer Company -  комп’ютер Apple (1976 p.); IBM  -  комп’ютер 
IBM  PC (1981 p.). Широке розповсюдження персональних комп’ю
терів значно розширює коло задач, що розв’язуються за допомогою ЕОМ. 
З ’являються такі елементи штучного інтелекту, як розпізнавання 
символів і звуків, синтез мови. Комп’ютери стають доступними широко
му колу користувачів і використовуються в різних сферах діяльності 
людини.

Приклади ЕОМ четвертого покоління:
• у СРСР: ЕС-1015, -1066, СМ-1420, -1700, Эльбрус, персональні -

Электроника МС 0501, Электроника-85, Искра-226, Пошук;
• в інших країнах: IBM System/З70 Extended Architecture, IBM RISC

System/6000, AS/400, CYBER 205, Cray-2, персональні -  IBM PC,
Apple II, Apple Macintosh, BlueGene.
В останні роки комп’ютерний світ розвивається шляхом удосконален

ня апаратної і програмної складової комп’ютерів. Широке розповсюд
ження отримали персональні комп’ютери, а в останні п’ять років -  
мобільні персональні комп’ютери. Для ілюстрації цих тенденцій наведе
мо порівняльну характерне- <у персональних комп’ютерів, які випуска
лися у 2000 та 2009 роках (табл. 2.8).

ФоздЬл Я

Таблиця 2.8. Значення основних властивостей персональних
комп’ютерів

В л а ст и віст ь 2 0 0 0  p in 2 0 0 9  р ік

Розрядність процесора 32 64
Тактова частота процесора 500 МГц 3,2 ГГц
Кількість ядер 1 4
Ємність оперативної пам’яті 64 Мбайт 2 Гбайт
Ємність жорсткого диска 10 Гбайт 300 Гбайт
Тип пристрою для роботи 3 
оптичними дисками

CD-ROM DVD-RW

Основний змінний носій, його 
ємність

Дискета, 1,44 Мбайт Флеш-накопичувач, 
16 Гбайт

Тип монітора, розмір його 
екрана

CRT, 15" LCD, 19”
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У найближчі роки розвиток комп’ютерів продовжиться шляхом 
підвищення їх швидкодії, збільшення ємності пам’яті та зменшення їх 
розмірів. Простішим буде підключення до мережі Інтернет, воно стане 
повністю бездротовим, і користувач не втручатиметься в процес налаго
дження зв’язку. Завдяки використанню флеш-технологій вміст опера
тивної пам’яті не зникатиме при вимкненні комп’ютера і не потрібно 
буде затрачати час на підготовку комп’ютера до роботи, а, включивши 
комп’ютер, одразу можна буде продовжити незавершену роботу. Реальним 
стане голосове введення текстових даних, спілкування з комп’ютером 
стане природнішим і простішим.

Історія розвитку обчислювальної техніки в Україні
У 1951 р. в Києві під керівництвом Сергія Олексійовича Лебедева 

(1902-1973) (рис. 2.60) було введено в дію універсальну ЕОМ з програ
мою, що зберігала в пам’яті, -  малу електронно-обчис
лювальну машину -  МЭСМ (рос. М алая Электронная 
Счётная Машина). Це була перша ЕОМ у континен
тальній Європі. Вона мала такі характеристики:
• загальна кількість електронних ламп -  близько 

6000;
• система числення -  двійкова;
• кількість розрядів -  16 для кодування числа і один 

для кодування знака;
• ємність запам’ятовуючого пристрою -  31 число 

і 63 команди;
• швидкодія -  близько 3000 операцій за хвилину;
• уведення даних за допомогою перфокарт або ште

керного комутатора.
Перші програми для цієї ЕОМ були написані Кате

риною Логвинівною Ющенко (1919-2001) (рис. 2.61).
Ще через два роки вже в Москві Лебедев розробляє 

БЭСМ -  велику електронно-обчислювальну машину 
(рос. Большая Электронная Счётная Машина), най
потужнішу на той час у континентальній Європі.
У Києві розробку обчислювальних машин було про
довжено в Інституті кібернетики, який очолив видат
ний учений В. М. Глушков.

Під його керівництвом завершено розробку ЕОМ 
Киев (1959 р., безпосередні розробники Б. В. Гнеден
ко, Л. М. Дашевський, К. Л. Ющенко), створено серію 
універсальних ЕОМ Днепр (1961 р., головний
конструктор Б. М. Малиновський), ЕОМ для інженер
них розрахунків Промінь (1963 р.), серії ЕОМ для 
інженерних розрахунків МИР (1960-ті роки) та цілого ряду ЕОМ для 
військових цілей. За визначні досягнення в розвитку інформатики 
в 1996 р. Міжнародна комп’ютерна громада (IEEE Computer Society) 
нагородила В. М. Глушкова медаллю «Піонер комп’ютерної техніки».

Класифікація сучасної комп’ютерної техніки
Для уявлення про р ізном ан ітн ість  сучасних ко м п ’ю терних систем  наве

дем о їх класиф ікац ію  за  призначенням  і ш видкод ією :

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Рис. 2.60. Сергій 
Лебедев

Рис. 2.61. 
Катерина Ющенко
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• суперкомп’ютери та мейнфрейми (англ. Mainframe -  великий ком п ’ютер) -  ба
гатопроцесорні ком п’ютерні системи, які призначені для розв ’язування задач, що 
потребують великих обсягів обчислень. Використовуються для проведення склад
них обчислень в аеродинаміці, метеорології, фізиці високих енергій, під час прове
дення фундаментальних експериментів тощо. Ш видкодія подібних ком п ’ютерів -  
сотні трильйонів операцій за секунду, оперативна пам ’ять досягає кількох десятків 
терабайтів. Прикладом є суперком п’ютер М іністерства енергетики США, назва
ний BlueGene/L (рис. 2.62), в якому використано 212 992 ядра і який виконує 
478,2 трильйонів операцій за секунду. Виготовляються подібні ком п ’ютери за 
індивідуальними замовленнями або малими партіями. За останні роки в Україні 
також  ство ре н о  кілька  с у п е р ко м п ’ю терів  для ф ундам ентальних наукових 
досл іджень. Н айпотужніш им и серед  них є суп е р ко м п ’ю тери Інституту кіберне
тики  ім. В. М. Глушкова НАН України та Національного техн ічного  університету 
України «Київський пол ітехнічний інститут»;

• середні комп’ютери -  р ізноплановий за значеннями властивостей клас 
комп’ютерів, які містять від двох до кількох сотень процесорів і використовуються 
як головні ком п ’ютери (сервери) підприємств, банків, установ, організацій і т. д. 
Швидкодія -  до кількох сотень мільярдів операцій за секунду, оперативна пам’ять -  
до кількох десятків гігабайтів;

•  персональні комп’ютери -  як правило, однопроцесорні комп'ю тери, призначені 
для забезпечення потреб окремого користувача. їх швидкодія та ємність опера
тивної пам ’яті подані в таблиці 2.8;

• портативні комп’ютери -  забезпечують мобільність користувача, тобто мож
ливість працювати з ком п ’ютером у різних місцях при відсутності постійного дже
рела живлення. Виділяють два основних класи портативних ком п ’ютерів:
* ноутбуки (рис. 2.63) за функціональністю не поступаються персональному 

ком п ’ютеру, мають окреме автономне джерело живлення, як правило, монітор 
на рідких кристалах і розш ирену комплектацію пристроїв для обміну даними, 
включаючи бездротові системи; спрощ ений вид ноутбуків отримав назву 
нетбук;

♦ кишенькові комп’ютери (рис. 2 .64) (типу Palm або Pocket PC) -  мають 
близькі до  записника  р озм іри  і для введення даних, як правило, використо 
вують інтерактивний екран і стилус. О станнім  часом нам ітилась тенденція 
інтеграц ії киш енькових ко м п ’ю терів і моб ільних телеф онів;

• вбудовані комп’ютери -  забезпечую ть  автом атизац ію  певних ф ункцій сучас
них пристроїв як побутового, так і пром ислового  призначення. Вони є складови
ми верстатів з автом атичним  управл інням , л ітаків, пром ислових роботів, авто
мобілів, високотехнологічних пральних маш ин, телев із ійних систем  тощ о.

Фозуіл Я
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Перевірте себе

1°. Наведіть приклади засобів опрацювання повідомлень у попередні віки.
2°. Назвіть видатних фахівців, які в різні часи працювали над створенням 

обчислювальних пристроїв.
3°. Які пристрої розробили: Блез Паскаль, Готфрід Лейбніц, Чарльз 

Беббідж, Герман Голлеріт? Для яких цілей вони використовувалися?
4*. Порівняйте принципи дії аналітичної машини Чарльза Беббіджа та 

принципи фон Неймана.
5*. Які обчислювальні машини були створені наприкінці 1930-х -  на почат

ку 1940-х років? Які технології в них були використані?
6е. Назвіть причини бурхливого розвитку обчислювальної техніки 

в 1940-х роках.
7°. Скільки поколінь ЕОМ ви знаєте? За значеннями яких властивостей 

можна віднести ту чи іншу ЕОМ до певного покоління?
8*. Опишіть основні напрями розвитку комп’ютерної техніки.
9°. Хто брав участь у розробці першої вітчизняної ЕОМ? Коли вона була 

створена?
10*. Опишіть роль українських учених у розвитку обчислювальної техніки.
11°. Які види портативних комп’ютерів ви знаєте?
12*. Чому портативні комп’ютери набувають останнім часом дедалі більшого 

розповсюдження?
13°. Де використовуються вбудовані комп’ютери?

Виконайте завдання

Апаратне забезпечення інформаційних систем

1 *.
2*.

З*. 
4*. 
5*. 

i f  f l  y' 6.

9°.

Складіть хронологічну таблицю створення засобів обчислення.
Складіть узагальнюючу таблицю значень властивостей ЕОМ (елементна 
база, швидкодія, програмне забезпечення, ємність внутрішньої пам’яті, 
зовнішні пристрої) для різних поколінь.
Складіть схему класифікації комп’ютерів за швидкодією.
Складіть схему класифікації комп’ютерів за їх призначенням. 
Намалюйте схему аналітичної машини Беббіджа. Поясніть її.
Знайдіть додаткову інформацію про засоби обчислення в попередні віки. 
Підготуйте повідомлення на цю тему.
Підготуйте реферат про розробників українських комп’ютерів. 
Напишіть міні-твір «Чи зможе комп’ютер повністю замінити людину? 
В яких галузях машина поки що поступається людині? ».
Опишіть, як змінилася праця письменника, композитора, музиканта, 
співака, дизайнера з появою персонального комп’ютера. Як вона може 
змінитися в майбутньому, враховуючи перспективи розвитку комп’ю
терів?

Малиновський Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в 
Україні. - К .:  Вид. дім «Академперіодика», 2001.
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. -  КҐ.: Фирма

«КИТ», ПТОО «А.С.К.», 1995.
Сайти віртуальних комп’ютерних музеїв:

• www.icfcst.kiev.ua/museum/museum.html -  «Золоті віхи в історії комп’ютер
ної науки і техніки в Україні» -  віртуальний комп’ютерний музей;

• http://museum .tc.cyb.univ.kiev.ua -  «В. М. Глушков -  засновник інформати
ки в Україні»;

1 www.computer-museum.ru -  Російський віртуальний комп’ютерний музей;
• http://vm oc.m useophile.com  -  Англомовний віртуальний комп’ютерний 

музей (The Virtual Museum of Computing).

http://www.icfcst.kiev.ua/museum/museum.html
http://museum.tc.cyb.univ.kiev.ua
http://www.computer-museum.ru
http://vmoc.museophile.com
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С И С І В У М
ПРОГРАМНЕ ЗДНЗПЕЧЕННЯ

У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
• класифікацію програмного забезпечення;
• операційні системи;
• об’єкти операційної системи ІЛ/іпсісшв і операції над ними;
• структуру розміщення даних на зовнішніх носіях;
• пошук потрібних даних у зовнішній пам’яті комп’ютера;
• установлення та видалення програм в операційній системі УЛйпсІомге;
• програми проведення дефрагментації та очищення дисків, віднов

лення попереднього стану операційної системи.

3.1. Операційні системи. Операційна система \/Уіпсіоуу5

1. Яке призначення п р о гр ам н о го  забезпечення?
2. Щ о  таке  постійна  п а м ’ять і для яких цілей вона призначена?
3 . Для чого  використовується  м аніпулятор «миша»?
4. Поясніть призначення клавіш  клавіатури.

Системне, службове і прикладне програмне
забезпечення
Під час вивчення попереднього розділу розглянуто апаратну складову 

інформаційної системи. А тепер ознайомимося з програмною складовою, 
яку ще називають програмним забезпеченням  (скорочено ПЗ). Тільки 
під керуванням програмного забезпечення комп’ютер здатний опрацьо
вувати різноманітні дані.

Сучасне програмне забезпечення різнопланове. Його можна розподі
лити на такі види (рис. 3.1):

Рис. 3.1. Класиф ікац ія про гр ам н о го  забезпечення
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Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою 
складових комп’ютера та обміном даними між ними, діагностування та 
усунення недоліків у роботі комп’ютера, автоматизації процесу обробки 
даних, організації обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Серед системного програмного забезпечення особливе місце займають 
операційні системи (скорочено ОС). Без операційної системи робота 
сучасного комп’ютера неможлива.

Операційна система -  це комплекс програм, що забезпечують:
• керування роботою пристроїв комп’ютера та обмін даними між ними;
• зберігання даних в оперативній пам’яті та на зовнішніх носіях;
• виконання інших програм;
'  розподіл ресурсів комп’ютера між окремими програмами, які пра

цюють одночасно;
'  організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Операційна система приховує від користувача складні подробиці 
роботи апаратного і програмного забезпечення. Це надає користувачу 
більше часу для творчої діяльності.

У сучасних комп’ютерах використовуються операційні системи 
Windows, Linux, Unix, MacOS, Netware, Palm OS та ін.

Службове програмне забезпечення -  це програми, які призначені для 
діагностування апаратної і програмної складових комп’ютера, роз
ширення можливостей ОС. За необхідності вони усувають недоліки та 
оптимізують роботу комп’ютера. Ці програми називають ут иліт ам и  
(англ. utility -  корисність). Такими програмами, наприклад, є: комплекс 
програм Norton Utilities, SiSoft Sandra, Dr. Hardware, антивірусні про
грами, програми-архіватори, файлові менеджери FAR manager, Total 
Commander та ін.

Системи програмування -  це комплекси програм, які призначені для 
створення нових програм з використанням мов програмування, наприк
лад Turbo Pascal 7.0, Delphi 2009, Borland C++ 3.1, Visual C#.NET 2008, 
Visual Basic 6.0 та ін.

Прикладне програмне забезпечення -  це програми, що призначені 
для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач 
розв’язує в ході своєї діяльності. їх поділяють на прикладні програми 
загального і спеціального призначення.

До прикладних програм загального призначення відносять програми, 
які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для 
опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, ство
рення презентацій тощо.

Прикладні програми спеціального призначення використовуються 
для реалізації завдань опрацювання даних у певній галузі діяльності, на 
конкретному підприємстві, в організації, фірмі або їх підрозділі. До 
такого типу програм відносять програми для створення відеоефектів 
при виробництві кінофільмів, креслень машин і механізмів у конструк
торських і проектних бюро, діагностування захворювань у медичних 
закладах, створення шкільного розкладу уроків тощо.

На рисунку 3.2 наведена схема роботи користувача з програмним за
безпеченням і апаратною складовою комп’ютера. Користувач працює з 
певною програмою. Операційна система здійснює запуск цієї програми

Системне програмне забезпечення
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Користувач Програмне забезпечення Апаратна складова
(англ, user) (англ, software) (англ, hardware)

У \__________ N t______________________ л______________________ х (__________/Ч

1

Службові програми (Я
Системи програмування ФНО
Прикладні програми 5ф

с«
X«

' яЕлектронні таблиці
Графічні редактори

cö
аф

Музичні редактори Xо
Текстові редактори

1
Рис. 3 .2. Схема роботи  користувача з програм ним  забезпеченням  і апаратною

складовою  ко м п ’ю тера

на виконання, забезпечує її правильне функціонування, введення даних, 
потрібних для роботи програми, із зовнішніх пристроїв (наприклад, з 
клавіатури), виведення результатів на екран монітора або принтер, їх 
зберігання на зовнішньому носії та ін.

Класифікація та складові операційних систем
Залежно від способу організації обміну даними між користувачем і 

комп’ютером розрізняють операційні системи з текстовим  (команд
ним ) і графічним інтерфейсом (англ, interface -  засоби узгодження).

В ОС з текстовим інтерфейсом обмін даними між користувачем і 
комп’ютером реалізується з використанням команд, які користувач 
уводить із клавіатури у вигляді тексту. До операційних систем з тексто
вим інтерфейсом відносяться MS DOS та окремі версії Unix і Linux, які не 
мають інтегрованих графічних оболонок.

В ОС з графічним інтерфейсом обмін даними між користувачем і ком
п’ютером реалізується з використанням маніпулятора або клавіатури. 
Цей вид інтерфейсу значно спрощує взаємодію користувача і комп’ютера. 
В основу цього виду інтерфейсу покладена ідеологія WIMP (англ. 
Windows, Icons, Menus, Pointer -  вікна, значки або піктограми, меню, 
вказівник). Її суть полягає в тому, що користувач працює з моделями 
об’єктів операційної системи -  значками, які відображаються у вікнах на 
екрані. Дії над об’єктами здійснюються командами меню, які виби
раються вказівником. Це робить «спілкування» з комп’ютером простимі 
зручним. До операційних систем з графічним інтерфейсом належать опе
раційні системи Windows, MacOS та ін.

За кількістю задач, що можуть виконуватись ОС одночасно, виділяють 
однозадачні (наприклад, MS DOS) та багатозадачні (наприклад, 
Windows ХР Professional) операційні системи.

Залежно від можлцвостей організації роботи комп’ютерної мережі 
та керування її ресурсами виділяють серверні операційні системи,
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наприклад Unix, Linux, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, 
Solaris, та операційні системи, що призначені для забезпечення потреб 
індивідуальних корист увачів, наприклад MS DOS, Windows 98, 
Windows XP Home Edition та ін. Деякі серверні операційні системи 
(наприклад, Unix, Linux) можуть використовуватися і в персональних 
комп’ютерах.

Основними складовими операційної системи є:
• базова система введення/виведення -  BIOS -  незалежний від кон

кретної версії операційної системи набір базових команд, які викорис
товуються для забезпечення обміну даними між пристроями;

• ядро операційної системи -  набір програм, які організовують вико
нання команд, розподіляють ресурси між пристроями і програмами, 
надають розширені можливості по керуванню пристроями комп’ютера 
та ін.;

• файлова система -  структура збереження даних на зовнішніх носіях 
і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою. Як 
правило, операційна система може працювати з кількома файловими 
системами;

• драйвери пристроїв (англ. driver -  водій, керуючий пристроєм) -  
програми, які забезпечують обмін даними між операційною системою 
і конкретною моделлю пристрою;

• інтерфейс користувача -  сукупність засобів, які забезпечують обмін 
даними між користувачем і ОС.

Для встановлення ОС на комп’ютері потрібно виконати спеціальну 
операцію, яка називається інсталяцією операційної системи. Під час 
інсталяції відбувається розміщення складових ОС на вибраному диску, 
налагодження її взаємодії з апаратною складовою комп’ютера. Диск, на 
який установлено операційну систему, називається системним.

Системне програмне забезпечення

ш

Завантаження операційної системи
Перші операційні системи повністю зберігалися в постійній пам ’яті. Однак 
з розширенням можливостей ОС, що привело до збільшення їх обсягу, зберігати 

всю операційну систему в постійній пам ’яті стало неможливо. Тому основну частину 
ОС стали зберігати у зовнішній пам ’яті, як правило, на жорстких магнітних дисках. 
А в постійній пам ’яті зберігається тільки базовий набір команд (ВіОБ). Він потрібний 
для обміну даними між пристроями ком п ’ютера, і без нього неможливо розпочати 
роботу ком п ’ютера.

У постійній пам ’яті також знаходиться програма, що забезпечує копіювання опера
ційної системи із зовнішньої пам ’яті в оперативну. Процес копіювання ОС в опера
тивну пам ’ять і передачі їй керування роботою ком п ’ютера називають завантажен
ням операційної системи.

При цьому в оперативну пам ’ять завантажується не вся операційна система, а о к
ремі її модулі. За необхідності потрібні складові операційної системи довантажуються 
в оперативну пам ’ять із зовнішньої.

Можна виділити кілька основних етапів автоматичної п ідготовки ком п ’ютера до ро
боти і завантаження операційної системи:
• при ввімкненні живлення із постійної пам ’яті зчитуються дані про конфігурацію 

ком п’ютера (склад апаратних засобів та значення їх властивостей) і програма 
стартової перевірки працездатності пристроїв ком п ’ютера;



Ф й з д ь л З
•  виконується перевірка працездатності пристроїв ком п’ютера (оперативної пам’яті, 

дискових накопичувачів, клавіатури та ін.). При виявленні перебоїв у роботі цих 
пристроїв виводиться відповідне повідомлення. Якщо помилки критичні для 
системи -  вона припиняє роботу, якщо ні -  процес підготовки ком п ’ютера до 
роботи продовжується;

•  з постійної пам ’яті зчитується і запускається на виконання програма початкового 
завантаження ОС, яка знаходить у зовнішній пам ’яті спеціальну програму -  заван
тажувач операційної систем и -  і запускає її на виконання;

•  завантажувач операційної системи здійснює копіювання із зовніш нього носія в 
оперативну пам ’ять потрібних складових операційної системи.
При успіш ному завантаженні ОС ком п ’ютер готовий до роботи.

Операційні системи сімейства Windows

k Операційна система Windows була розроблена співробітниками американської 
корпорації Microsoft (рис. 3.3). У середині 1990-х років випущені перші дві
операційні системи сімейства Windows: Windows NT 3.0 (1993 р.) і Windows 95 

(1995 р.). Наступними версіями цих систем були;
• Windows NT 4.0 (1996 р.);
• Windows 98 (1998 р.);
• Windows Millennium Edition 

(2000 р.);
• Windows 2000 (2000 p.);
• Windows XP (2002 p.);
• Windows Vista (2006 p.).

Згідно з Меморандумом про спів
працю між Міністерством освіти і 
науки України і Представництвом 
Microsoft в Україні, операційні систе
ми сімейства Windows визнані стандар
том операційних систем для освітніх 
установ України. Останніми роками в 
ніколи України постачаються на
вчальні комп’ютерні комплекси, на 
які встановлено ліцензійні версії опе- 
. 3.4) або Windows Vista з україномов-

Рис. 3.3. П рац івники Microsoft 
у перш і роки  існування корпорац ії. 

У ниж ньом у ряду засновники : 
крайн ій  зліва -  Біля Гейтс, 

крайн ій  справа -  Пол Аллен

раційних систем Windows ХР (рис
ним інтерфейсом користувача.

Наведемо значення деяких властивостей цих операційних систем:
• тип інтерфейсу -  графічний;
• багатозадачність -  багатозадачна;
• розрядність -  32 або 64 біти;
• підтримка режиму Plug and Play (англ. plug 

and play -  приєднуй і працюй) -  автома
тичного розпізнавання додаткових при
строїв, що підключаються до комп’ютера, -  
встановлено;

• наявність розвинених засобів міжкомп’ю- 
терного обміну даними -  встановлено;

• можливість установити індивідуальні зна
чення параметрів роботи операційної системи 
для кожного користувача -  встановлено.

Щ
Microsoft

Windows45
Рис. 3 .4 . Л оготип  ОС 

Windows ХР
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Основними об’єктами операційної системи ЛУіпФтв є: вікна, зовніш
ні запам’ятовуючі пристрої, папки, файли, ярлики. Кожному із цих 
об’єктів, крім вікон, відповідає значок (піктограма) з підписом.

Кожний об’єкт ЛУіпФтв має властивості. їх значення користувач 
може змінювати, виконуючи певні операції над цим об’єктом. До 
основних операцій над об’єктами відносять: створення, виділення, пе
рейменування, видалення, відкриття, переміщення, копіювання, пе
регляд і зміну значень властивостей.

Для виконання операцій над об’єктами в ОС \Vmdows найчастіше 
використовується маніпулятор «миша». У таблиці 3.1 наведено основні 
дії з мишею та алгоритми їх виконання.

Системне програмне забезпечення

Таблиця 3.1. Основні дії з використанням миші
_  7----------------------

Назва дії Алгоритм виконання

Указати на об’єкт Установити вказівник на об’єкт

Вибрати об’єкт
1. Установити вказівник на об’єкт.
2. Одноразово короткочасно натиснути (клац

нути) ліву кнопку миші

Відкрити контекстне меню 
об’єкта

1. Установити вказівник на об’єкт.
2. Клацнути праву кнопку миші

Перетягнути об’єкт 1. Установити вказівник на об’єкт або в потрібну 
точку екрана.

2. Натиснути і утримувати ліву кнопку миші.
3. Перемістити вказівник в іншу потрібну точку 

екрана.
4. Відпустити ліву кнопку.
(Виділення області екрана приводить до вибору 
об’єктів, які в ній розміщені.)

Виділити область екрана

Відкрити вікно об’єкта 1. Установити вказівник на об’єкт.
2. Двічі з короткою паузою клацнути ліву кноп

ку мишіДвічі клацнути

Зауважимо, що в таблиці описано алгоритми, коли головною кнопкою 
миші є ліва кнопка. Але можна призначити головною праву кнопку 
миші. Як правило, таке закріплення кнопок використовує шульга.

Початок роботи з \У теїсте
Після завантаження ЛУтсктв ХР на екрані монітора з’являється 

Робочий стіл, на якому можуть відображатися значки об’єктів операцій
ної системи (рис. 3.5). У нижній частині екрана розміщена Панель зав
дань, яку можна приховати або перемістити в інше місце екрана.
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Çbdgi/л  З

(Т) Значки об’єктів
операційної системи

(2) Область сповіщень
(3) Мовна панель

(4) Панель завдань
(б) Кнопки програм, що виконуються
(6) Панель інструментів Швидкий запуск
(7) Кнопка Пуск

Рис. 3.5. Робочий стіл і Панель завдань ОС Windows ХР

В операц ійн ій  систем і Windows Vista Панель завдань має дещ о інш ий в и 
гляд (рис. 3.6):

(Т) Кнопка Запуск (4) Мовна панель
(2) Панель інструментів Швидкий запуск (В) Кнопка ввімкнення

Бічної панелі Windows Vista
(3) Кнопка програми, що виконується (б) Область сповіщень

Рис. 3.6. Панель завдань ОС Windows Vista

Справа на Робочому столі м ож е бути в ідображ ена Бічна панель Windows 
Vista. Увім кнути і вим кнути  її в ідображ ення м ож на за  д о пом о гою  в ідпов ідно ї кно п 
ки на Панелі завдань.

На Панелі завдань знаходиться кнопка Пуск, вибір якої відкриває від
повідне меню операційної системи (рис. 3.7). Меню Пуск можна відкри
ти також натисненням клавіші Windows §03 або сполученням клавіш 
Ctrl + Esc. Щоб закрити меню, потрібно натиснути клавішу Esc або ви
брати будь-яку точку екрана поза межами меню.

Меню Пуск умовно поділене на кілька частин. Ліва частина містить 
команди для запуску програм, які встановлені в операційній системі. Ця 
область розділена горизонтальними лініями на три частини.
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У верхній розміщуються так звані 

закріплені елементи -  команди запус
ку програм, які часто використовують
ся. Користувач може змінити список 
закріплених елементів.

У середній частині розміщено спи
сок команд запуску програм, що 
використовувались останнім часом.
Він дає змогу швидше знову запустити 
ці програми.

У нижній частині знаходиться 
команда Усі програми, яка відкриває 
список програм, установлених у цій 
операційній системі.

Права частина меню Пуск теж роз
ділена на три частини, в яких розмі
щено команди:
• доступу до місць зберігання даних 

(наприклад, Мій комп’ютер);
• запуску програм, які встановлюють 

режими роботи операційної системи 
і пристроїв комп’ютера (наприклад, Панель керування);

• отримання довідки по роботі ОС, пошуку даних і запуску на виконан
ня програм (наприклад, Довідка та підтримка).
Нижній рядок меню Пуск містить команди Завершення сеансу та 

Вимкнути комп’ютер. їх вибір дає змогу завершити сеанс роботи користу
вача, перезавантажити операційну систему або коректно завершити ро
боту комп’ютера.

Панель Швидкий запуск (рис. 3.8) містить кнопки зі значками про
грам. Запуск програм здійснюється вибором відповідної кнопки,
наприклад вибір кнопки (£) запускає програму Проигрыватель
Windows Media (рос. проигрыватель -  програвач).

В Області сповіщень відображаються повідомлення про поточний час, 
стан виконання окремих програм тощо.

Інтериет
Internet Explorer

Електронна пошта
Outlod. Express

i s l  Microsoft Office Word 2003 

1 ®  Adobe Photoshop 7.0 

^  Пасьянс“Павук“

jSftwnRAR
Microsoft Office Excel 2003 

Архівація даних

Усі програми

_/  Мої документи

^  И<я останні документи * 

^  Мої малюнки
а

^  Моя музика 

Мій комп’ютер 

Мережие оточення

Панель керування 

Принтери й факси

Ч Ф ; Довідка та підтримка 

Зцайти

)  І̂ ікомегти...

Рис. 3.7. М еню  Пуск

Запуск програми. Завершення роботи програми
Розглянемо алгоритм запуску програми з використанням меню Пуск 

на прикладі програми WordPad (рис, 3.9):
1. Відкрити меню Пуск. 3. Вибрати команду Стандартні.
2. Вибрати команду Усі програми. 4. Вибрати команду WordPad.

У подальшому подібну послідовність дій щодо вибору команд меню або 
об’єктів записуватимемо так: Писк => Усі програми => Стандартні => 
\VordPad.

Для завершення роботи програми можна вибрати кнопку Закрити 
у правому верхньому куті вікна. ...................................

Завершення роботи комп’ютера с—'^ © 0
Для завершення роботи комп’ютера потрібно:
1. Закрити всі вікна програш. Рис. 3.8. Панель
2. Відкрити меню Пуск. Швидкий запуск



‘-Роздьл З

çÿ,\ Інтернет
g y / Internet Explorer

J Електронна пошт
1 ■■ '4 \ Microsoft Office Outlr

) Adobe Photoshop 7.

^  Мої документи

I Mcrosoft AnbSpyware 
I MKrosoft Office 
I WmRAR
І Автозавантаження

Adobe ImageReady 
і Adobe Photoshop 7.0 
і Internet Explorer 
> MSN Explorer 

Outlook Express 
, Windows Messenger 
Проигрыватель Windows Media 
Удалвгшъм помощник

■— ^ 
£3 Зв'язок ►
£3 Розваги »
ГД Службові ►
ГД Спеціальні иожтшості ►
У  Pent

Windows Movie Maker
£ n rïy ;
}  Адресна книга 

^  Блокнот
'І)  Знаконство с ХР
^  Калькулятор 

ЕО Командний рядок 
*0 Мастер совнестимости програнн 

| Провід»«
I ч ̂  Сгмхромімиія

Рис. 3 .10. Вимкнення 
ко м п ’ю тера

Рис. 3 .9. З апуск програм и  WordPad

3. Вибрати команду Вимкнути комп’ютер.
4. У вікні, що відкрилося, вибрати кнопку Вимкнення (рис. 3.10).
5. Дочекатись автоматичного вимкнення системного блока.
6 . Вимкнути монітор.
Якщо користувач планує через деякий час поновити роботу з ком

п’ютером, то він може його не вимикати, а перевести в режим Очіку
вання. Це режим збереження енергії, при якому зупиняється жорсткий 
диск, не подається сигнал на монітор тощо. Для виходу з режиму очі

кування потрібно натиснути довіль
ну клавішу на клавіатурі.

Вибір кнопки Перезавантажен
ня ініціює процес перезавантажен
ня операційної системи. Цю дію 
потрібно виконати при значних пе
ребоях у роботі операційної системи 
або після встановлення окремих 
програм.

Підключення Змінити користувача

О Вихід
Панель керування Блокування

Програми за промов Перезавантаження

Довідка та підтримка Сон

Режим глибокого сну

С а д е п т у Завери. ення роботи

CD ©  ©  @
(Т) Кнопка Вимкнення живлення 

(Завершення роботи)
© К  нопка Блокування
(З) Кнопка відкриття списку команд за

вершення або призупинення роботи 
(©Список команд завершення 

або призупинення роботи

Рис. 3 .11 . Кнопки  і с п и со к  ком анд  
заверш ення або призупинення 

роботи м еню  Запуск

В операц ійн ій  систем і Windows 
Vista вим кнення ко м п ’ю тера в ід 
бувається по-інш ом у. М еню  За

пуск у правій нижній частині має не дві 
кн о п ки  зав е р ш е н н я  р о б о ти , як у 
Windows ХР, а три (рис. 3 .11). Вибір 
кнопки  Вимкнення живлення (Завер
шення роботи) ^ 1  приводить до 
закриття всіх в ідкритих вікон і вимкнення 
к о м п ’ю тера . В о кр е м и х  випад ках  на
лаш тування  м еню  Запуск кн о п ка  
Вимкнення живлення має інш ий ви 
г л я д -  і- (ї виб ір  дає зм о гу  перейти
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в режим Сон. Виб ір  кнопки  Блокування ІШОІІ дозволяє заблокувати ко м п ’ютер 
на час перерви в роботі користувача без вим кнення ко м п ’ю тера. Для в ідкриття 
списку  ком анд  заверш ення чи призупинення роботи  з  ко м п ’ю тером  потр ібно 
вибрати кнопку  НІ

Перевірте себе
1° .
2е.
з*.

4°.
5*.

6° .
7*.

8*. 
»  9*.
'Г 10*. 

1 1 е.

12°.

ІЗ*.

14°.
15°.

16°.
17°.
18°.

19°.
20е .
21е.
22° .

Які види програм входять до програмного забезпечення комп’ютера? 
Охарактеризуйте призначення кожного виду програмного забезпечення. 
Поясніть різницю між системним, службовим і прикладним про
грамним забезпеченням.
Які функції виконує операційна система?
Опишіть роботу користувача з комп’ютером, використовуючи рису
нок 3.2. Яка роль операційної системи в цій роботі?
Як називається диск, на який установлено операційну систему?
Які види інтерфейсів операційних систем ви знаєте? Охарактеризуйте 
кожний з них.
Поясніть різницю між однозадачною і багатозадачною ОС.
Назвіть основні складові операційної системи та опишіть їх призначення. 
Опишіть хід завантаження операційної системи.
Назвіть відомі вам властивості операційної системи Windows ХР та їх 
значення.
З якими основними об’єктами працює операційна система Windows? 
Що означає абревіатура WIMP? Як реалізована технологія WIMP в ОС 
Windows?
Які дії виконуються з використанням миші?
Опишіть послідовність команд виконання основних дій з використан
ням миші.
Що відображається на Робочому столі?
Які об’єкти розміщуються на Панелі завдань?
Для чого призначена панель Швидкий запуск? Як запустити програму з 
використанням панелі Швидкий запуск?
Наведіть алгоритм запуску програм, використовуючи меню Пуск. 
Опишіть структуру меню Пуск.
Опишіть способи запуску програм.
Наведіть алгоритм завершення роботи комп’ютера.

Виконайте завдання

1°. Увімкніть комп’ютер, дочекайтеся завантаження операційної системи.
Переведіть комп’ютер у режим очікування.

2°. Відкрийте вікно об’єкта Мій комп’ютер, використовуючи мишу.
Закрийте це вікно вибором кнопки [£Д].

3°. Відкрийте контекстне меню Робочого стола. Закрийте меню вибором 
довільної точки за межами меню.

4°. Перемістіть об’єкт Кошик у правий верхній кут екрана. Відновіть його 
початкове положення.

5е. Запишіть умовний запис послідовності дій для запуску програми 
Блокнот, команда запуску якої входить до меню Стандартні.

6е. Запишіть умовний запис послідовності дій для запуску програми 
Проигрыватель Windows Media з меню Розваги, яке входить до меню 
Стандартні.

7*. Розмістіть значок програми Калькулятор на панелі Швидкий запуск, 
перетягнувши його з меню Стандартні при натиснутій клавіші Ctrl.
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Запустіть програму Калькулятор з меню Стандартні. Завершіть роботу 
цієї програми.
Визначте, які об’єкти поміщено в Область сповіщень вашого комп’юте
ра, використовуючи підказки, що спливають під час наведення вказів
ника на ці об’єкти.
Підготуйте повідомлення про розвиток інтерфейсів операційних систем. 
Порівняйте зовнішній вигляд 'і структуру Робочого стола та Панелі 
завдань в операційних системах Windows ХР та Windows Vista.

Перегляньте пункти Робочий стіл, Значки, Панель завдань, Меню кнопки 
«Пуск», Завершення сеансу розділу Начальные сведения (рос. начальные 
сведения -  початкові відомості) навчально-довідкової програми Знакомство с 

Windows ХР (рос. знакомство -  знайомство), яку можна запустити, виконавши 
Пуск => Усі програми => Стандартні => Знакомство с Windows ХР

3.2. Вікна та операції над ними

1. Назвіть основн і о б ’єкти  операц ійно ї систем и Windows.
2. О пиш іть структуру меню  Пуск.
3 . Як запустити  програм у на виконання та заверш ити її роботу?
4. Як в ідкрити контекстне  м еню  о б ’єкта?
5. Поясніть основн і положення ідеології граф ічного  інтерф ейсу WIMP.

З попереднього пункту вам відомо, що Windows належить до ОС 
з графічним інтерфейсом. Елементами графічного інтерфейсу є вікна, 
значки, меню, вказівник. Вікна є основними елементами графічного 
інтерфейсу операційної системи Windows. Про це свідчить і назва ОС, 
яка в перекладі з англійської означає вікна.

Вікна та їх елементи
За ідеологією WIMP об’єкти операційної системи відкриваються у вік

нах. Вікно -  це область, як правило, прямокутної форми, що займає весь 
екран або його частину. За призначенням розрізняють такі основні види 
вікон: програмні, діалогові та інформаційні.

П рограмним  називається вікно, що відкривається при запуску 
програми (рис. 3.12). При цьому на Панелі завдань з ’являється 
відповідна кнопка. Звертаємо вашу увагу, що до програмних також 
належать вікна, у яких відображається вміст папок і дисків. Це вікна 
програми Провідник.

Програмні вікна мають Рядок заголовка, Рядок меню, робочу область, 
можуть мати Панелі інструментів, підлеглі вікна, Рядок стану, смуги 
прокручування, лінійки та інші елементи.

Рядок заголовка містить назву вікна, кнопку Меню вікна та кнопки 
керування вікном: Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, 
Закрити (рис. 3.12, 3).

Зліва від назви вікна розміщена кнопка Меню вікна (рис. 3.12, 1). Її 
вибір відкриває меню, що містить команди керування вікном. Малюнок 
на цій кнопці для різних вікон різний.

Діалогові вікна (рис. 3.13) призначені для встановлення значень пара
метрів роботи програми або для виконання команд. Вони, як і програмні 
вікна, мають Рядок заголовка з назвою вікна та кнопками керування 
вікном.

Ф озділ З

8° .

9*.

G& 10*. 
АФ l i 
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(Т) Кнопка Меню вікна
(2) Рядок заголовка вікна

(6) Рядок стану
(7) Робоча область підлеглого вікна

Четверту інформаційну революцію вчені пов'язують із створенням електронно- 
обчислювальної машини (1940-і роки), а особливо -  персонального комп'ютера 
(кінець 1970-х-початок 1980-хроків). Це дало змогу вивести на якісно новий рівень 
всі інформаційні процеси, автоматизувати більшість з гак. ЕОМ стала активно 
внкорпстовуьаттіся в різних галузях людської діяльності. Людство вступило в еру 
інформаційного суспільства. Характерні ознаки такого суспільства:

-  інформаційні ресурси стають такими самими стратегічними ресурсами як і

© -
В»

Розрізняють мікросхеми постійної пам'яті без можливості перепрограмування 
можлив ісч ію багач юразового 
перепрограмування. За
погреби користувач може 
замінити мікросхеми постійної 
пам'яті або виконати операцію 

“ перепрограмування. При
ввімкненні комп'ютера вміст 
BIOS копіюється в оперативну

AnratrrÇü- .4  Ч  О  О  *  Сі ■

Рис. 2.9. Блок мікросхем оперативної пам'яті

J  4 -  J

(3) Кнопки керування вікном (8 ) Лінійки
(4) Кнопка закриття підлеглого вікна (9) Панель інструментів
(5) Смуги прокручування @  Рядок меню

Рис. 3 .12 . В ікно прикладної програм и Microsoft Word 2003

Рис. 3.13. Д іалогове  вікно

У таблиці 3.2 подані типові об’єкти (елементи керування) діалогових 
вікон, які можуть бути також об’єктами і програмних вікон. їх вико
ристання дає змогу виконувати операції над об’єктами, встановлювати 
значення властивостей певних об’єктів тощо.
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Фоздігл З
Таблиця 3.2. Об’єкти вікон (елементи керування)

Назва

Меню Файл

Кнопка

Пере
микач

Прапо
рець

Повзунок

Зображення Призначення

Правка ёигляд убране Cgpeic Для відкриття списку команд

Для виконання необхідної ко
манди, яке здійснюється вибо
ром відповідної кнопки.

Вибір кнопки з трьома крапка
ми в кінці її назви відкриває 
діалогове або інформаційне вікно

Поверхня

Суцільний колір 

( ' Малюнок текстури 

‘ Віабигтя

Й  Мої документи 

Й  Мій комп'ютер 

Й  Мережне оточення

Для встановлення одного з 
можливих режимів. Можна ви
брати тільки один перемикач з 
даної групи

Для встановлення або відміни 
вказаних режимів. Наявність 
позначки всередині квадрата 
означає, що даний режим вста
новлено. Можна вибрати або від
мінити вибір кожного прапорця

Рим*
Дрібний Великий

- з

Для зміни значення парамет
ра, яке відбувається в результаті 
переміщення повзунка

Смуги
прокру
чування

Для переміщення вмісту вік
на. Можливі такі варіанти пере
міщення:

1. На один крок у відповід
ному напрямі -  вибрати одну з 
кнопок зі стрілкою.

2. На віконну сторінку у відпо
відному напрямі -  вибрати місце 
між повзунком і кнопкою зі 
стрілкою.

3. Неперервне переміщення -  
утримувати натиснутою кнопку 
зі стрілкою.

4. Швидке переміщення -  
перетягнути повзунок.

Розмір повзунка обернено про
порційний обсягу даних у вікні

Поле Текст:
Для введення 

числових даних
текстових

Поле зі 
списком

Аг|
Arial Л
Arial Black
Arial Narrow
Arial Rounded MT Bold
AvantGardeBkBT V

Для введення текстових і 
числових даних або вибору еле
ментів списку
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Продовження таблиці 3.2

Системне програмне забезпечення

Н а зва Зображ ен н я П р и зн а ч ен н я

Поле зі 
списком, 

що
відкри
вається

Т ил обертання: Обертання V 
Нічого

Г ойаапка 
Хви/м
Перевороти

Д л я  введення текстових і чис
лових даних або вибору одного з 
елементів списку, щ о відкрива
ється вибором кнопки V

Л ічиль
ник

Інтервал; Ш) $ хе

Д ля встановлення зн ачення  
парам етра. В ибір  кноп к и  *■ 
збільш ує, а кнопки ^  -  зм ен 
ш ує значення на один крок. Зн а
чення параметра м ож на також  
увести в поле

Д ля відкриття вмісту одн ієї 3 
вкладок діалогового вікна. Для  
цього потрібно вибрати заголовок  
вкладки

Вкладка І Теми | Робочий стіл Заставка Оформлення Параметри

Інформаційні вікна (рис. 3.14) містять 
повідомлення для користувача. Наприк
лад, повідомлення про успішне завершен
ня операції, про помилку під час її вико
нання тощо. Інформаційні вікна, як і інші 
вікна, мають Рядок заголовка.

Інформаційні та діалогові вікна можуть 
мати не всі кнопки керування вікном.

Ш;іям9 отяа

Рис. 3 .14. Інф орм ац ійне вікно

Операції над вікнами
Вікна можна відкривати, закривати, переміщувати, змінювати їх роз

міри, згортати у кнопки на Панелі завдань або розгортати на весь екран.
Кнопка Згорнути Щ  призначена для згортання вікна. Після її вибору 

вікно зникає з екрана, але його кнопка залишається на Панелі завдань. 
Для відновлення згорнутого вікна потрібно вибрати його кнопку на 
Панелі завдань.

Вибір кнопки Розгорнути [Ш приводить до розгортання вікна на весь 
екран (повноекранний режим). При цьому кнопка змінює свій вигляд 
і назву -  Відновити після розгортання а . Вибір цієї кнопки повертає до 
віконного режиму. Якщо вибрати кнопку Закрити ЗІ то вікно закри
вається. При цьому воно зникає з екрана, а його кнопка -  з Панелі 
завдань.

\¥іп(1о\У8 дає змогу одночасно відкривати кілька вікон. Ці вікна 
можуть розміщуватися поруч або перекриватися. На рисунку 3.15 зобра
жено вікна двох програм, які займають частину екрана і частково пере
криваються.

Скільки б вікон не відкрив користувач, тільки одне з них є поточ
ним  -  те, в якому користувач може вводити дані, встановлювати потрібні
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Рис. 3 .15. Д ва  в ідкритих вікна

режими роботи тощо. Так, на рисунку 3.15 поточним є вікно Довідка: 
Word. Поточне вікно, як правило, розташовується поверх інших, його 
заголовок виділяється іншим кольором, а на Панелі завдань кнопка 
поточного вікна має вигляд натиснутої. Для того щоб зробити вікно 
поточним, треба вибрати кнопку потрібного вікна на Панелі завдань або 
будь-яку точку цього вікна. Зміна поточного вікна може також 
здійснюватися вибором клавіші Tab при натиснутій клавіші Alt.

Те, що користувач одночасно може працювати тільки з одним вікном 
(поточним), не означає,, що в інших вікнах виконання програм припи
няється. Якщо їх виконання не вимагає безпосереднього втручання корис
тувача, програми продовжують виконуватися. Наприклад, програвач му
зики може працювати в той час, коли користувач переглядає фотографії 
або вводить текст.

Під час роботи з кількома вікнами користувачу часто доводиться 
певним чином упорядковувати їх, змінюючи положення та розміри. Ці 
дії можливі лише над поточним вікном у віконному режимі.

Переміщення вікна на екрані можна здійснити його перетягуванням 
за Рядок заголовка. Зміну розмірів -  перетягуванням меж вікна: шири
ни -  бічних меж, а висоти — верхньої або нижньої (рис. 3.16). Перетягу
вання кута вікна дає змогу одночасно змінювати висоту і ширину вікна 
(рис. 3.17).

Рис. 3 .16. Зм іна 
висоти вікна 

перетягуванням  
нижньої межі

8 8

Рис. 3 .17. Зм іна 
розм ір ів  вікна 

перетягуванням  
кута

Рис. 3 .18 . В ікно Переключення 
між вікнами

D esig en  P L A N E T -U A
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Системне програмне забезпечення
Змінити взаємне розташування вікон (каскадом, згори донизу, зліва 

направо) можна за допомогою відповідних команд контекстного меню 
Панелі завдань.

В операц ійн ій  систем і Windows Vista на панелі Швидкий запуск є кнопка  
Переключення між вікнами ІйЯІ, виб ір  яко ї в ідкриває перелік в ідкритих

програм  у вигляді їх значків  (рис. 3 .18) або каскаду вікон. Переключення 
між вікнами зд ійсню ється  вибором  значка в ідпов ідного  вікна.

П е р е в ір те  себе

1°. Що є елементами графічного інтерфейсу \¥іпс1олте?
2*. Поясніть, що таке вікно в ОС Шііикта.
3°. В яких режимах можуть відкриватися вікна?
4°. Які види вікон ви знаєте?
5°. Для чого призначені діалогові й інформаційні вікна?
6*. Назвіть об’єкти діалогових вікон. Опишіть їх призначення та правила 

користування.
7°. Які кнопки керування вікнами ви знаєте? Назвіть їх призначення.
8е. Як змінити положення, розміри вікон?
9°. Яке вікно називають поточним, як його відрізнити від інших?

10°. Назвіть об’єкти вікна, позначені цифрами (рис. 3.19).
11*. Назвіть об’єкти вікна, позначені цифрами (рис. 3.20).

ГІДОМ»

Пол* і ми)
3fl»ea |19.1 j Справа: | l 9 . l — і —

Згори J191 ' ]  Знизу J1 ч '

Рис. 3 .19 Рис. 3 .20

В и ко н а й те  завдання

1°. Запустіть на виконання Проигрыватель Windows Media (П уск => Усі 
програми => П роигрыватель W indows Media) та:
а) визначте, в якому з режимів (повноекранному чи віконному) відкри

лося вікно програми, який вид цього вікна;
б) розмістіть вікно програми на 1 /4  частину екрана у верхньому лівому 

куті (для цього використайте переміщення вікна і зміну його роз
мірів);

в) укажіть елементи керування вікна програми Проигрыватель 
Windows Media;

г) закрийте вікно програми.
2*. Відкрийте, використовуючи меню Пуск, чотири вікна програми Internet 

Explorer (П уск =>Усі програми => Internet Explorer) і два вікна програ
ми Paint (П уск => Усі програми => Стандартні => Paint) та:
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а) установіть віконний режим відображення цих вікон;
б) розмістіть вікна у два рядки, змінюючи їхні розміри: у верхньому чо

тири вікна Internet Explorer, а в нижньому -  два вікна Paint;
в) розмістіть відкриті вікна каскадом, а потім зверху донизу, ви

користовуючи контекстне меню Панелі завдань;
г) закрийте усі вікна.

З*. Запустіть на виконання програму Таблиця символів (Пуск => Усі 
програми => Стандартні => Службові => Таблиця символів) та:
а) укажіть елементи керування вікном;
б) спробуйте змінити висоту і ширину вікна, перевести вікно в повноек- 

ранний режим. Чи вдалося вам виконати ці операції?
в) закрийте вікно програми.

4*. Відкрийте контекстне меню Робочого стола та:
а) виберіть команду Властивості;
б) виберіть вкладку Заставка;
в) виберіть у списку Заставка команду Об’ємний текст;
г) виберіть кнопку Параметри;
д) у вікні, що відкрилося, виберіть перемикач Текст;
е) уведіть у поле Текст слово інформатика;
є) виберіть у списку Тип обертання команду Хвилі;
ж) встановіть повзунок Розмір у середню позицію;
з) встановіть повзунок Швидкість обертання на третю позицію зліва;
и) зніміть позначку прапорця Показувати світлові відблиски; 
і) установіть позначку прапорця Особливе відбиття;
ї) виберіть кнопку ОК;
й) установіть лічильник Інтервал на значення 3 хв;
к) виберіть кнопку ОК.

5*. Відкрийте вікна Мої документи, Калькулятор, Paint і Блокнот та роз
містіть їх відповідно до зразка (рис. 3.21).

6 *. Визначте, розміри яких вікон програм з меню Стандартні не можна змі
нювати. Дослідіть, до яких меж можна зменшувати розміри інших вікон.

Рис. 3.21

Перегляньте пункт Вікна розд ілу Початкові відомості навчально-дов ідко
вої програм и  Знакомство с \Лїіпсіо\м5 ХР, яку м ожна запустити , виконавш и 
П уск => Усі програм и => Стандартні => Знаком ство с W indows ХР.



Системне програмне забезпечення

Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача
операційної системи

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть на виконання програму \Уогс1Рас1 (П уск => Усі програми => 
Стандартні =>№’огсІРа(1). Визначте, в якому з режимів (повноекранно- 
му чи віконному) відкрилося вікно програми. Який вид цього вікна? 
Відповідь запишіть у зошит.

2. Визначте назви позначених на рисунку 3.22 елементів вікна програми 
ЛУогйРасІ і запишіть їх під цими номерами у зошит.

3. Установіть віконний режим для цієї програми, якщо він не встановле
ний.

4. Перемістіть вікно ЛУогсІРасІ так, щоб його лівий верхній кут збігався з 
лівим верхнім кутом екрана.

© №™ jM_tnd.doc ИГог(№агі
[р а в ка  Вигляд Вставка Форпат

Т ігтз? Вотап ‘ 12 V Кириллический V  Ж  К  Ч Е 2  1
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який став основою для розробки перших персональних комп'ютерів (комп’ютер 
А1їаіг8800 компанії МГГЗ). Він виконував більше 250-ти команд.

Удосконалений 16-розрядний мікропроцесор з’явився в 1978 році Ставши 
базою для створення першого персонального комп'ютера фірми ІВМ, ці
мікропроцесори набули широкого розповсюдження і започаткували 80x86 серію

‘ ....... ......*_____ 1 1 _ І _________ ^ ....± і
отримати довідку, натисніть клавішу Р1. * 11

Рис. 3.22

5. Змініть розміри вікна так, щоб воно займало приблизно 1/4 частину ек
рана.

6. Згорніть вікно програми \УогйРа<і.
7. Запустіть на виконання програму Блокнот (П уск => Усі програми => 

Стандартні => Блокнот). Визначте, в якому з режимів відкрилося вік
но програми. Відповідь запишіть у зошит.

8. Установіть віконний режим для цієї програми, якщо він не встановле
ний. Який вид цього вікна? Відповідь запишіть у зошит.

9. Розмістіть вікно програми Блокнот на 1 /4  частину екрана у нижньому 
правому куті.

10. Згорніть вікно програми Блокнот.
11. Запустіть на виконання програму Калькулятор (П уск =>Усі програми => 

Стандартні => Калькулят ор). Який вид цього вікна? Визначте, в 
якому з режимів відкрилося вікно програми. Чи можна перейти в інший 
режим? Чи можна змінити розміри цього вікна? Відповідь запишіть 
у зошит.
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12. Згорніть вікно програми Калькулятор.
13. Установіть за допомогою контекстного меню Панелі завдань розміщен

ня вікон каскадом, згори донизу, зліва направо.
14. Зробіть поточним по черзі кожне з вікон вибором кнопки на Панелі 

завдань.
15. Закрийте усі відкриті раніше вікна.
16. Відкрийте контекстне меню Робочого стола. Виконайте такі дії:

1. Виберіть команду Властивості.
2. Виберіть вкладку Заставка.
3. Виберіть у списку Заставка команду 

Рухомий рядок.
4. Установіть, використовуючи відпо

відні елементи керування, значення 
властивостей відповідно до зразка 
(рис. 3.23).

5. Збережіть установлені налаштуван
ня послідовним натисненням кноп
ки ОК.

Фозд'м З

ІІарйМР»|<И ЗАПАСКИ ‘Ї'УКУММЬ І'КП/іК •

Рстлшцмим«
®  М центрі біт' Довільне

Колір Фону V

Текст: Віктор Г пушкові

Зразок____________

Шймвкіеть
Нижче

^  І Скасувати ]

і  Гпу/ішсли

Шрифт.-

Рис. 3 .23

3.3. Файлова система.
Диски, файли, папки, ярлики

1. Щ о треба  знати для ш вид ко го  пош уку потр ібно го  повідом лення серед  
інших?

2. Які способ и  впорядкування даних (назв книж ок, ном ерів  телеф онів 
тощ о) ви використовуєте?

3 . Які о б ’єкти  операц ійно ї систем и ІЛ /іп с іо ім б  ви знаєте?
4. Щ о  таке  ф айлова систем а?
5. Які носії використовую ться в ко м п ’ютері для збер ігання даних?

Поняття файлової системи
Як було зазначено раніше, інформаційні системи повинні забезпечува

ти збирання, передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. Для 
реалізації цих процесів треба вміти відрізняти одне повідомлення від 
іншого. Це можливо, якщо кожному з них надати унікальне ім’я та ви
значити місце для його зберігання.

У бібліотечній справі є поняття «одиниці зберігання». Такою одини
цею зберігання є книжка, журнал, газета тощо. Для того щоб можна було 
швидко знайти потрібний об’єкт, він при реєстрації отримує унікальний 
номер і в облікових документах фіксується місце його зберігання (назва 
книгосховища, номер стелажа, полиці тощо). Картка з даними про кож
ний об’єкт розміщується в каталозі. За даними цього каталогу і відбу
вається пошук потрібного об’єкта.

Аналогічний принцип зберігання даних використовується і в комп’ю
терах. Найменшою одиницею зберігання даних на зовнішніх носіях 
є файл. /

єдине ціле.
!

Файл — це впорядкована сукупність даних на зовнішньому 
носієві, що має ім’я та яку операційна система опрацьовує як
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Як уже зазначалося, структура зберігання даних на зовнішніх носіях 

і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою, нази
вається файловою системою.

У  Windows ХР і Windows Vista структура зберігання файлів на жор
стких магнітних дисках і спосіб їх найменування визначається файловою 
системою NTFS (англ. New Technology File System -  файлова система 
нової технології) або FAT32 (англ. File Allocation Table 32 -  32-бітна 
таблиця розміщення файлів). Файлова система NTFS має певні переваги 
перед файловою системою FAT32:
• максимальний розмір файлу становить 16 ексабайтів (16 • 2 60 байти), а 

у FAT32 -  4 гігабайти;
• максимальний розмір одного логічного диска становить 16 ексабайтів, 

а у FAT32 -  8  терабайтів;
• ведеться запис власників файлів (користувачів, які створювали даний

• перевіряються права користувача на виконання операцій над кожним

• є можливість створення миттєвої копії файлової системи на певний
момент часу;

• ведеться журнал змін у файловій системі 
тощо.

Для запису даних на гнучкі магнітні диски використовується файлова 
система FAT12, а для запису на компакт-диски -  CDFS (англ. Compact 
Disk File System  -  файлова система компакт-дисків), яку ще позначають 
ISO 9660. Для оптичних дисків з можливістю перезапису використо
вуються варіанти файлової системи UDF (англ. Universal Disk Format -  
універсальний дисковий формат).

Диски та папки
Кожний зовнішній запам’ятовуючий пристрій в операційній системі 

Windows має ім’я, яке, як правило, складається з великої літери англій
ського алфавіту і двокрапки після неї. Наприклад, А:, В:, С:, D:. Літери А 
і В зарезервовані для позначення накопичувачів на гнучких магнітних 
дисках. Якщо комп’ютер не має одного чи обох цих накопичувачів, то від
повідні літери не використовуються. На рисунку 3.24 наведено приклади 
значків, які позначають зовнішні запам’ятовуючі пристрої різних видів.

файл);

з файлів;

JfeJL Дисковод (А:)Дисковод (А:)
Локальний диск (С:)

Змінний диск (F:)

Локальний диск ( D: ) а Дисковод DVD/CD-RW (Е:)

Рис. 3 .24. Значки зовн іш н іх  за п а м ’ятовую чих пристро їв  у Windows ХР

В операц ійн ій  систем і Windows Vista значки  зовн іш н іх  за п а м ’ятовуючих 
пристро їв  маю ть дещ о інш ий вигляд (рис. 3 .25). Зображення логотипа  
Windows на одном у з д и ск ів  (д иск С:) указує, який з  д и ск ів  є систем ним .
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Ф оздм  З

Локальний диск 
<С:>

Локальний диск 
(D:)

DVD-RW дисковод
<Е:)

Рис. 3 .25. Значки зовн іш н іх  
зап ам ’ятовую чих пристро їв  у W in d o w s  

V is ta

При підготовці диска до вико
ристання на ньому автоматично 
створюється спеціальний об’єкт, в 
який будуть заноситися дані про 
файли, які зберігатимуться на дис
ку. Цей об’єкт називається коре
невою папкою, або кореневим ката
логом. У ньому для кожного файлу 
будуть вказуватися значення його 
властивостей: ім’я, розмір у байтах, 

адреса на диску, час створення, час останньої зміни, значення спеціаль
них властивостей -  атрибутів (лат. attributum ■— невід’ємна властивість 
об’єкта) тощо. Такий процес називається реєстрацією файлу в папці.-

Але зберігати дані про велику кількість файлів в одній кореневій пап
ці незручно, оскільки це значно уповільнює пошук потрібних файлів. 
Уявіть собі, що десятки тисяч карток каталогу бібліотеки знаходяться не 
в окремих ящичках за абеткою, а складені в одному 
великому ящику. Очевидно, що пошук потрібної 
книжки в цьому разі відбуватиметься значно довше.

Тому для впорядкування файлів користувач ство- 
иює додаткові об’єкти -  папки (стандартний значок -  
_J), кожна з яких має ім’я. У них заносяться дані 
про файли, як правило, однієї тематики, спільного 
призначення, які належать певному користувачеві, 
однакового типу тощо. Ці папки реєструються в ко
реневій папці.

Папки можна реєструвати не тільки в кореневій 
папці, а й у будь-якій уже створеній. Папки, що 
зареєстровані в кореневій, називають папками пер
шого рівня. У них, у свою чергу, можуть бути 
зареєстровані папки другого рівня і так далі. Така 
структура упорядкування папок і файлів називаєть
ся ієрархічною, або деревовидною.

Розглянемо структуру упорядкування папок і 
файлів на прикладі, поданому на рисунку 3.26.
У кореневій папці диска С: зареєстровані папки пер
шого рівня: 002, Compaq, Documents and Settings, Program Files, temp, 
WINDOWS і файли Log.txt, Pollog.txt, PollSt.txt. У папці першого рівня 
Compaq зареєстрована папка другого рівня sp23680, у якій, у свою чергу, 
зареєстровані папки третього рівня BIN, CPanel, Driver, FGLMax, 
FGLPanel і файли ver_ht_ini.txt, vlad.rar.

Якщо в деякій папці зареєстровано файли і папки, то кажуть, 
що ці файли і папки зберігаються в цій папці.

З <*> Локальний диск (О)
_ 3  002

so JS S B I
-  _ !  sp2368G

а  вш
<~jl CPanel 

t±J СД Driver 
Q  FGLMax 
C j  FGLPanel 
Щ  ver_htjni.txt 
v̂lad.rar

St _ j  Documents and Settings 
ffl Program Files 

Q j  temp 
S CS WINDOWS 

©  Log.txt 
ID Pollog.txt 
©  PollSt.txt

Рис. 3 .26. П риклад 
упорядкування 
файлів і папок

В операц ійн ій  систем і W in d o w s  V is ta  значки  папок маю ть вигляд, поданий 
на рисунку 3 .27.

У Windows є спеціальні папки Мої документи, Мій комп’ютер, Мереж
ив оточення, Кошик. їх значки та властивості відрізняються від 
стандартних папок (рис. 3.28). Ці папки призначені:
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fc*-- Гу -, *

К а J
Downloads FOTO Мої Мій

документи комп’ютер

j j ' i j !  ] i т ,11ч М -* Nr r  > V  І- »
Install Music Му Мережне Кошик

Documents оточення

Рис. 3 .27. Значки папок Рис. 3 .28. Значки
у Windows Vista спец іальних папок

• Мої документи -  для забезпечення доступу до документів, фотографій, 
малюнків, відеофільмів тощо певного користувача.

• Мій комп’ютер -  для забезпечення доступу до зовнішніх запам’ято
вуючих пристроїв, папок з файлами різних користувачів.

• Мережне оточення -  для забезпечення доступу до ресурсів комп’ютер
них мереж.

• Кошик -  для тимчасового зберігання видалених файлів і папок.

В операц ійн ій  систем і Windows 
Vista значки  спец іальних папок 
м аю ть вигляд, поданий  на р и 

сунку 3 .29. Папка Мої документи за м і
нена на папку, яка носить ім ’я ко н кр е т
ного користувача. Н априклад, на за зн а 
ченому рисунку  папка з докум ентам и 
користувача Автор має ім ’я Автор.

Автор Комп’ютер Мережа Кошик

Рис. 3 .29. Значки  спец іальних папок 
у Windows Vista

Імена файлів і папок, шаблони імен
Файл має ім’я -  довільний набір символів, що може містити літери 

українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, 
за винятком \  /: *? ”< > |. Наприклад, Pollog.txt, vlad.rar, ribbon, доку
мент, ф отограф ія^!’, Домашня сторінка.М тІ тощо. Такі імена файлів, 
як ?klotor.ty, картина”Весна”.Ьтр , у>х, є неприпустимими.

Ім’я файлу надає користувач, який створює цей файл, або прикладна 
програма при створенні файлу пропонує деяке стандартне ім’я за замов
чуванням. Бажано, щоб ім’я певним чином відображало вміст або при
значення файлу.

Оскільки кожний файл реєструється в певній папці, яка (крім корене
вої), у свою чергу, зареєстрована в папці вищого рівня, то для кожного 
файлу можна вказати шлях до нього у файловій структурі. Шлях до фай
лу складається з імені запам’ятовуючого пристрою і послідовності імен 
папок від кореневої до папки, в якій файл зареєстрований, розділених 
символом \  (обернена похила риска). Наприклад, С:\, C:\WINDOWS, 
C:\compaq\sp23680 тощо. Символ \ ,  який стоїть після імені запам’ято
вуючого пристрою, вказує на кореневу папку цього пристрою.

Повне ім’я файлу складається зі шляху до файлу та імені файлу, які 
розділені символом \. Кількість символів у повному імені файлу для ОС 
Windows не повинна перевищувати 258. Наприклад, повне ім’я файлу 
vlad.rar (див. рис. 3.26) таке: C :\com paq\sp23680\vlad.rar, а файлу 
log.txt -  С:\ log.txt.
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Ім’я файлу може містити розширення імені файлу -  набір символів 

після останньої крапки в імені. Якщо крапка відсутня, то ім’я файлу не 
має розширення. Наприклад, текстовому документу надано ім ’я: 
Доповідь. Січень 2009 року-doc. В імені цього файлу doc є розширенням 
імені файлу. Як правило, розширення імені файлу містить до трьох сим
волів: vc.com, INF001.SWP, Photoshop.dll, WMSysPrx.prx тощо. Однак 
Windows може опрацьовувати і файли з розширенням імені, що містить 
більшу кількість символів. Наприклад, kanji_l.jpeg, INKED.MPEG, 
net.help, index.html тощо.

Зазначимо, що вимоги до імен папок такі самі, як і вимоги до імен 
файлів.

Однією з властивостей файлу є його тип. Тип (формат) файлу визначає 
структуру даних у файлі. Наприклад, є кілька типів текстових, графіч
них, аудіофайлів. Причому різні типи, наприклад аудіофайлів, мають 
різну структуру даних у файлі та відповідно різні алгоритми їх опра
цювання прикладними комп’ютерними програмами.

І хоча користувач може надавати файлу довільне розширення імені, за 
певними типами файлів закріплені стандартні розширення імен файлів, 
їх використовують для того, щоб допомогти користувачам і комп’ютер
ним програмам розпізнати тип файлу. Кожному зареєстрованому в опера
ційній системі типу файлу відповідає певний значок. У таблиці 3.3 наве
дено перелік деяких типів файлів, відповідні їм стандартні розширення 
імен та їхні стандартні значки.

Таблиця 3.3. Типи файлів, відповідні їм стандартні розширення імен
та їхні стандартні значки

Тип файлу Розширення Значок Windows
імені X P Vista

Простий текстовий документ txt @ □
Документ Microsoft Word 1997—2003 doc I S j

Програма для виконання ОС Windows exe, com різні різні

Програма для виконання ОС MS DOS exe, com □ ■
Файл довідки hip e
Гіпертекстовий документ (текст, графіка, 
мультимедіа з гіперпосиланнями) htm, html

Точковий малюнок bmp s &■■■■і«

Малюнок у форматі JPEG jpeg,jpg

Звук у форматі MP3 mp3 © k

96



Системне програмне забезпечення
Продовження таблиці 3.3

Тип файлу Розширення Значок Windows
імені Х Р Vista

Відеозапис avi Я і
МИИІ

Невідомий тип файлу різні із] □
Зазначимо, що значки виконуваних програм створюються розробни

ками і для кожної з них вони, як правило, різні. Так, наприклад, для 
програми Калькулятор (ім’я файлу calc.exe) значок має вигляд ЦІ, для 
програми Блокнот (файл notepad.exe) -

Під час роботи з групами файлів і папок часто застосовують шаблони 
(маски) імен. Вони використовуються для пошуку потрібних файлів і па
пок, коли відома тільки частина їх імені, або для виділення групи файлів 
і папок для подальших операцій над цією групою. Для запису шаблонів 
імен використовуються спеціальні символи -  зірочка (*) і знак питання 
(?). Зірочка позначає будь-яку кількість довільних символів, а знак пи
тання -  один довільний символ. Наприклад, шаблон імен *.txt задоволь
няють імена будь-яких файлів і папок, що мають розширення tx t, а шаб
лон 7.txt -  імена тільки тих файлів і папок, що мають розширення tx t і 
лише один символ перед розширенням імені.

Приклади шаблонів імен:
• або *.*, або * -  усі файли і папки;
• ?.? -  файли і папки, що мають один символ в імені та один символ у 

розширенні імені, наприклад 6.2, к.т, 8.п;
• g* -  файли і папки, імена яких починаються з літери g, наприклад 

gates.doc, govern, gt.jpg;
• або *том*, або *том, або том -  файли і папки, що містять в імені спо

лучення символів том, наприклад Перший том-doc, Томи видання 
1897 poKy.html, Клас23.атом.

Ярлик
Розглянемо ще один об’єкт Windows -  ярлик. Ярлик -  це посилання 

на інший об’єкт операційної системи, що знаходиться в зовнішній 
пам’яті даного комп’ютера або в мережі. Таким об’єктом може бути 
файл, папка, принтер, зовнішній запам’ятовуючий пристрій (диск), сто
рінка в Інтернеті тощо. Ярлик призначений для забезпечення швидкого 
доступу до цього об’єкта.

Ви знаєте, що кожний об’єкт реєструється в певній папці. Тому, щоб 
отримати доступ до об’єкта, потрібно відкрити відповідну папку, шлях до 
якої може бути доволі довгим через папки більш високих рівнів. Нато
мість можна, наприклад, розмістити ярлик об’єкта на Робочому столі і за 
його допомогою отримати доступ до потрібного об’єкта значно швидше, 
для цього потрібно двічі клацнути на ярлику.

Ярлики можуть розміщуватись на Робочому столі, у меню Пуск, на 
Панелі швидкого запуску, у будь-якій папці. Значок ярлика відповідає
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значку об’єкта, на який він посилається, і, як 
правило, має у лівому нижньому куті спеціальну 
позначку -  квадрат зі стрілкою. На рисунку 3.30 
подані значки об’єктів папки фото і диска С: та 
відповідні їм значки ярликів цих об’єктів.

Використання зареєстрованих 
в операційній системі типів файлів для 
запуску програм
Ми вже розглядали кілька можливих варіан

тів запуску програм на виконання:
• використовуючи меню Пуск;
• використовуючи панель Швидкого запуску;
• використовуючи ярлик файлу цієї програми.

Ще одним способом запуску програм на виконання є використані
файлів, типи яких зареєстровані в ОС. При інсталяції програми відб 
вається закріплення певних типів файлів (і відповідних розширень ім< 
файлів) за програмою, що інсталюється. Якщо двічі клацнути на значі 
такого файлу, то запуститься програма, за якою закріплений цей файл 
у вікні програми відкриється сам файл. Наприклад, якщо двічі клацну: 
на значку файлу, що має розширення імені tx t, то запуститься програв 
Блокнот і в її вікні відкриється вибраний файл, а якщо двічі клацнути і 
файлі з розширенням імені avi, то запуститься програма Програві 
Windows Media і почнеться відтворення цього відеофільму.

Переглянути список типів файлів і їх закріплення за певною прогр 
мою можна, виконавши Пуск => Панель керування => Властивост 
папки, і у вікні, що відкрилося, вибрати вкладку Типи файлів. Яки 
вибрати у списку Зареєстровані типи файлів одне з розширень, напр; 
клад ASF, то внизу вікна з’явиться пояснення, за якою з програ 
закріплене це розширення (у нашому прикладі -  Програвач Windov 
Media і який тип цього файлу. Якщо користувач хоче змінити закріпл 
ну програму, то слід вибрати кнопку Змінити. Відкриється відповіді 
вікно і в списку програм необхідно обрати назву потрібної програми ' 
вибрати кнопку ОК.

В операц ійн ій  систем і W in d o w s  V is ta  для перегляду і внесення зм ін  у сп 
со к  тип ів  ф айлів і закр іплених за ними програм  треба  виконати  Запуск  
Панель керування => Програми за  промовчанням => Зв ’язати тип фаі 

лу або протокол з  програмою .

Програма Провідник
Для перегляду вмісту зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв 

Windows ХР існує кілька засобів. Одним з них є програма Провідни 
Для запуску цієї програми слід виконати Пуск =>Усі програми =>Стпа 
дартні => Провідник. Цю програму можна також запустити, відкривн 
вікно будь-якої папки, наприклад папки Мій комп’ютер чи зовнішньої 
запам’ятовуючого пристрою.

Вікно програми Провідник (рис. 3.31) містить Рядок заголовка, Ряде 
меню, Панель інструментів, Панель адреси. Робоча область вікна ці 
програми розділена на ліву і праву частини.

ФоздьлЗ

D Й Н
фото фоте

їг*
(С) (С)
Р и с .3 .30. Значки

о б ’єкт ів  та їх я р л и к ІЕ
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С истемне програм не забезпечення

файл Правка вигляд Обране Cgpeic Довідка 

• О  Назад * О  ■ tt  р  Пошук Папки

.Адреса! jwJ Мої документи

SMART Notebook

] Н  Перехід

J
Му Notebook Content

Мои источники данных

Æ>■ /  Moi юдеозаписи

О
Файлы Mai.Ru Агента

Документ Microsoft word 
23 KB

Параметры конфигурации

.і m0311.doc
- * Документ Microsoft Word 

44 КБ

Default .rdp
Підключення до в іддапеног.. 
2КБ

I j  j Документ Microsoft Word 
1 205 КБ

111
^  spider.sav

Файл "SAV" 
1 КБ

( ї )  П анель адреси  (2 )  П анель інструментів

Рис. 3 .31. В ікно програм и  Провідник
Рядок м еню

У лівій частині, якщо кнопки Пошук або Папки на Панелі інстру
ментів не вибрані, відображається список завдань для файлів і папок, а у 
правій частині -  об’єкти, що зареєстровані в даній папці. Залежно від то
го, який об’єкт є вибраним, змінюється і список завдань. Наприклад, як 
що не вибрано у правій частині жодного об’єкта, то список завдань для 
файлів і папок містить всього три команди: Створити нову папку, 
Опублікувати папку в Інтернеті і
Дозволити спільний доступ до цієї 
папки. Список завдань для вибрано
го файлу містить команди перейме
нування, переміщення, копіювання 
та інших операцій над даним 
об’єктом.

Нижче списку завдань для фай
лів і папок розміщено список інших 
місць комп’ютера: Робочий стіл, 
Спільні документи, Мій комп’ютер 
та Мережне оточення. Ще нижче -  
список подробиць -  значень власти
востей вибраного об’єкта.

Кожний з трьох списків можна 
згорнути вибором кнопки ®  у заго
ловку списку, а відновити (розгор
нути) -  вибором цієї самої кнопки, 
що набуде вигляду -  (§) ■

Якщо на Панелі інструментів 
вибрати г'чопку Папки, то у лівій 
частині Робочої області вікна відоб-

5 '̂ Мої документи

Файл Правка Вигляд Обране Cgpeic Д ов ідка

■J Назад *  © ■ пош ук сїПапки (ШЬ
Адреса! [ Є  Мої докум енти 

Палки

J g  Робочий стіл

Є0 |
£ )  Му eBooks 
i f f t  Му Notebook Content 

SMART Notebook 
fcy) Мои источники данных 

В  Мои рисунки
S  Я  Мої еідеозаписи 
В  Моя музыка
В  Файлы Mail.Ru Агента

В  ^j| Мій комп'ютер 
В  Мережне оточення 

Кошик 
19 мая

В  (с*) 40-річчя 
2008-08-21 
<3uhiv_zerkva 

В  £ > 0 1 0  
S £ > t  

f t  test

Моя музыка

Файлы Mal.Ru Агента

ї 2.doc
Документ Microsoft Word 

J 23 КБ

1 Default.rdp
J Підключення до віддаленої 
> 2 КБ

desktop.«
' Параметры конфигурации 

1КБ

1 Doc2.doc
Документ Microsoft Word 
205 КБ

« ї ї  m0311.doc

Рис. 3 .32. В ідображ ення дерева папок
у вікн і програм и Провідник
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разиться дерево папок. Вибравши в лівій частині об’єкт Мої документи, 
отримаємо в правій частині Робочої області вікна перелік усіх об’єктів 
папки Мої документи (рис. 3.32).

Вибраний у дереві папок об’єкт підсвічується в списку іншим кольо
ром, а його повне ім’я відображається на Панелі адреси. Біля імен окре
мих об’єктів, наприклад Мій комп’ютер, знаходиться кнопка 0  , яка 
означає, що даний об’єкт містить вкладені папки. Якщо вибрати цю 
кнопку, то відкриється список вкладених об’єктів, а зображення кнопки 
зміниться на З -  Для закриття списку вкладених папок треба вибрати
кнопку Q .

Навігація деревом папок і файлів можлива з використанням як лівої, 
так і правої частини вікна. Відкриття вмісту папок виконується: у лівій 
частині вікна -  вибором певної папки, у правій частині -  стандартною 
операцією відкриття вікна об’єкта. В обох випадках у правій частині 
вікна відображатиметься вміст обраної папки, а в лівій, на дереві папок, 
виділиться ім’я обраної папки.

Для переходу до папки вищого рівня потрібно вибрати кнопку ^
на Панелі інструментів. Кнопки цієї самої панелі Q назад - Q  - дають
змогу перейти на крок назад або вперед, тобто відобразити вміст папок, до 
яких користувач уже звертався під час поточного сеансу роботи з програ
мою Провідник.

Перехід до певної папки можливий з використанням Панелі адреси. 
Для цього слід увести в поле Адреса повне ім ’я папки і вибрати кнопку 
Q  Перехід або натиснути клавішу Enter. Наприклад, після введення в це 
поле D:\FOTO\NEW в правій частині вікна Провідника відображати
меться вміст папки NEW, що зареєстрована в папці FOTO кореневої пап
ки диска D:. Перейти до об’єкта можна, використавши список поля 
Адреса.

Елементи керування Провідника надають користувачу можливість уста
новлювати різні види подання значків об’єктів у вікні. Для цього вико
ристовуються відповідні команди меню Вигляд. Змінити вид подання

Рис. 3 .33. Види подання значків  о б ’єктів  у вікні Провідника
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Системне програмне забезпечення
можна також, використовуючи кнопку 

Подання ___ на Панелі інструментів
' г' ІПодднняІ

або команду Вигляд контекстного меню 
правої частини Робочої області вікна пап
ки. На рисунку 3.33 подано вміст папки 
Мої документи в кожному з можливих 
видів подання.

Користувач може змінювати порядок 
розміщення значків об’єктів, використову
ючи команди упорядкування значків 
об’єктів. Для відкриття списку команд 
упорядкування (рис. 3.34) потрібно вико
нати Вигляд => Упорядкувати значки, 
а потім у списку, що відкрився, вибрати 
потрібну команду.

В операційній системі Windows Vista оформлення вікна Провідника 
зазнало значних змін. В основному це стосується верхньої частини вікна. 
Вона тепер має вигляд, поданий на рисунку 3.35.

Використовуючи Область навігації, як і у Windows ХР, можна переглядати 
вміст папок зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Тільки біля папок, що містять 
вкладені папки, замість значка [+] використовується значок [>, а замість значка Q  -
значок Якщо в Області навігації не відображається дерево папок, то слід ви
брати команду Папки внизу цієї області.

Щ Ш  Обране Сервіс Довідка

Панелі інструментів ► 

Рядок стану
Панелі браузера ►

Папки

олеаті!
! Ескізи сторінок 

•  Плитка 
Значки 

1 Список 
і Таблиця

1 Упорядкувати значки ► •  Ім’я 
Розмір 
Тип
Змінено

Вибір стовпців у таблиці... 
| Настройка папки...

Перехід ► 
Оновити

за групами 

✓  автоматично 
вирівняти за сіткою

Рис. 3.34. Команди 
упорядкування значків
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(Т) Область відомостей (4 )  Рядок меню  

(2 )  Область навігації (5 )  П анель адреси

П анель інструментів (б) Робоча область

Тип '
Папка
Папка
Папка
Файл В
Застое)
Застое)
Cabinet
Файл Н
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(8 )  Область перегляду

Рис. 3 .35. В ікно програм и Провідник у Windows Vista
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Ф Ь зд Ь л З
Для ш видко го  переходу до папки більш високо го  рівня м ожна вибрати її ім ’я на 

панелі Адреса. У становлення  п о р я д ку  р о зм іщ е н н я  о б ’є кт ів  зд ій сн ю є ться  
вибором  відповідних кнопок (рис. 3.35, 7), а зм іна  вигляду подання зд ійсню ється 
вибором  кнопки  на панелі інструм ентів . Її виб ір  в ідкриває список
м ожливих режим ів. І

За зам овчуванням  у вікні Провідника не в ідображ ається Рядок меню і Об
ласть перегляду. В ідображ ення цих або інш их елементів вікна м ожна встанови
ти або зняти, виконавш и Упорядкувати => Розкладка , і далі вибрати потр ібний 
елемент.

і Перевірте себе

1°. Що є найменшою одиницею зберігання даних на зовнішніх запам’ятову
ючих пристроях?

2*. Що таке файл? Що таке папка?
3°. Наведіть приклади імен зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв.
4°. Які вимоги до імен файлів і папок в ОС ХУіпсіолув?
5*. Що таке повне ім’я файлу? Укажіть повне ім’я файлів Pollog.txt і 

ver_ht_ini.txt (див. рис. 3.26).
6*. Що таке тип файлу? Як користувач в ОС може визначити тип

файлу?
7*. Що таке шаблон імен файлів і папок? Для чого він використовується?
8*. Які символи використовуються в шаблонах імен файлів і папок? По

ясніть їх призначення.
9е. Опишіть структуру зберігання файлів і папок на дисках, що використо

вується ОС \Vmdows.
10°. Наведіть приклади спеціальних папок \Уішіоуг8.
11°. Для чого призначена папка Кошик?
12*. Що таке ярлик? Для чого він призначений?
13°. Як відрізнити значок ярлика від значка самого об’єкта?
14*. Як запустити програму, використовуючи файл, тип якого зареєстрова

ний в ОС?
15°. Для чого призначена програма Провідник? Як її запустити?
16°. Які режими подання об’єктів у вікні програми Провідник можна встано

вити? Як це можна зробити?
17е. Для чого призначена Панель адреси вікна Провідник? Як з її викорис

танням відкрити вікно папки, розташування якої відоме?
18*. Поясніть, чи можуть бути у папці два файли з однаковими іменами; 

у різних папках два файли з однаковими іменами; папка і файл у ній 
з однаковими іменами.

Виконайте завдання

1°. Запишіть назви зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв в ОС Windows ХР:

в)*5̂ ^ ;  г ) ^ .
2°. Відкрийте вікно папки Мої малюнки, використовуючи меню Пуск, а 

потім вікно папки Зразки малюнків. Двічі клацніть на значку одного з 
файлів типу jpg. Яка програма була при цьому запущена? Закрийте усі 
вікна.

З*. Відкрийте вікно папки Мої малюнки:
а) визначте, скільки всього об’єктів є в цій папці;
б) установіть вид подання об’єктів — Список, упорядкування -  

за розміром;
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5*.

в) визначте три найбільших за розміром файли в цій папці;
г) визначте, файли яких типів містяться в цій папці та кількість файлів 

кожного типу;
д) визначте, чи є в цій папці файли, типи яких не зареєстровані в опе

раційній системі.
Запишіть шаблон для пошуку файлів, імена яких:
а) name, а розширення імені файлу довільне;
б) починаються з літери t і мають останній символ імені літеру к;
в) довільні, а розширення імені файлу має лише один символ;
г) починаються з літери п і мають у розширенні імені файлу передос

танню літеру о;
д) містять в імені файлу слово задача і розширення імені файлу doc;
е) містять три символи, починаються з літери g і мають в розширенні 

імені файлу два довільних символи;
є) мають останню літеру в імені w і в розширенні імені файлу з трьох 

символів середню літеру t.
Наведіть приклади імен файлів, які задовольняють шаблон імен:

Системне програмне забезпечення

®  е) abc*;
^  є) ab.c*;
^  ж) *ае?а*.срр;
1$ з )  ??abc.?;
$ и )  *а?.*Ь???.

За наведеним фрагментом структури роз
міщення файлів і папок (рис. 3.36) ви
значте:
а) яка з папок є вибраною;
б) скільки папок зареєстровано в папці 

composers; в папці fscommand;
в) шлях до файлу composers.exe;

а)
б)
в)

г) 
Д)

*.с;
boo?.tm p ; 

RT??.BAS; 
SD*.*; 
b * t. t? p ;

0  Локальний диск (C:)
s оЕЕЙ

O  data 
O  fscommand 

sound
composers.exe 

0  O  Documents and Settings 
Ш lû ) KAV 

[ÎHlmain.dat 
uninsOOO.exe

Рис. 3 .36

г) чи містить підпорядковані папки папка data; папка KA'V;
д) тип об’єкта uninsOOO.exe;
е) повне ім’я файлу main.dat.

7°.

( Ф ^ 8 .

&Ш,9.

Запустіть програму Провідник та:
а) відобразіть у лівій частині вікна структуру об’єктів вашого 

комп’ютера;
б) зробіть поточною папку Мої документи;
в) визначте, скільки папок зареєстровано в цій папці;
г) установіть режим подання списку об’єктів -  Значки;
д) установіть упорядкування об’єктів за іменами і за групами;
е) визначте, яка з літер найчастіше зустрічається на початку імен 

файлів і папок.
Підготуйте повідомлення про особливості файлової системи ЕАТ12 
порівняно з ЕАТ32.
Підготуйте повідомлення про особливості файлової системи СБЕв 
порівняно з ЕАТ32.

Перегляньте пункт Файли і папки розд ілу Початкові відомості навчально- 
довідкової програм и Знакомство с ЇЛ/іпсіоадщ ХР, яку можна запустити, вико
навши Пуск => Усі програми => Стандартні => Знакомство с  \ZVindows ХР.
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3.4. Робота з об’єктами файлової системи

1. Назвіть о б ’єкти  операц ійно ї систем и.
2. Щ о таке файл? Назвіть йо го  властивості.
3 . Які вим оги  до  імені файлу? Щ о таке  повне ім ’я файлу?
4. Щ о  таке  папка?

Операції над файлами, папками та ярликами
Над папками, файлами та ярликами можна виконувати такі операції: 

створення; зміна імені; копіювання; переміщення; видалення; віднов
лення; перегляд і зміна значень властивостей (атрибутів).

Розглянемо алгоритми виконання деяких операцій над об’єктами 
(табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Виконання операцій над об’єктами
Опера

ція Об’єкт Алгорит м

Ство
рення

Папка
або

файл

1. Відкрити вікно папки, в якій створюватиметься 
об’єкт.

2. Виконати Файл => Створити.
3. Вибрати у списку можливих об’єктів створення Папку 

або тип створюваного файлу, наприклад Текстовий 
документ (рис. 3.37).

4. Увести замість імені об’єкта, що пропонує операційна 
система (Нова папка, Текстовий документ тощо), інше 
ім’я, яке відповідає вмісту або призначенню об’єкта.

5. Вибрати точку поза об’єктом

Ярлик
1. Відкрити вікно папки, в якій створюватиметься 

ярлик.
2. Виконати Файл => Створити.

Ä м о ї д о к у м е н ти V Є fx
Зі Правка Вигляд Обране Сервіс Довідка an

Е А Т І CATAIYST(R) Control Center

©  Портфель 
l^L Крапковий малюнок 

*  CorelDRAW 12.0 Graphic 
M  Corel R.A.V.E. 3.0

Corel PHOTO-PAINT 12.0 Image 

S I) Документ Microsoft Word 
£§j) Приложение Microsoft Office Access 

^  Презентация Microsoft PowerPoint 
“ÿ .  Adobe Photoshop Image 
■§] Документ Microsoft Office Publisher 

Щ  Архив WinPAR

& J  Звук Wav 
S4Ï Лист Microsoft Excel 

Щ  Архив ZIP - WinP AR

*| Критерії' вдалої публікації 
І Документ Microsoft Word 
I  20 КБ

f Мої відеозеписи

H ~$вогодние игры
І Документ Microsoft Word

1~$спояько сценариев Нового 
года

Документ Microsoft Word 

desktop
,» Параметры конфигурации 

1 КБ

т МЫШки е  фольклоре
I Документ Microsoft Word 1 112 КБ

Рис. 3 .37 . С творення текстового  докум ента  в папці 
Мої документи сD e s ig e n  PLAN ET-U A

h t tp : / /w w w .e x .u a /v ie w /1 6 8 6 7 9 2 4 J104
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Системне програмне забезпечення
Продовження таблиці 3.4

Опера
ція Об’єкт Алгорит м

Ство
рення Ярлик

3. Вибрати у списку можливих об’єктів створення 
Ярлик.

4. Увести у поле Укажіть розташування об’єкта повне 
ім’я об’єкта, ярлик якого створюється, або, скорис
тавшись кнопкою Огляд, знайти і вибрати цей об’єкт.

5. Вибрати кнопку Далі.
6. Увести ім’я ярлика.
7. Вибрати кнопку Готово

Перейме
нування

Папка, 
файл 
або' 

ярлик

1. Вибрати об’єкт.
2. Виконати Файл => Перейменувати.
3. Увести нове ім’я об’єкта замість старого.
4. Натиснути клавішу Enter або вибрати точку поза цим 

об’єктом

Копію
вання

Папка,
файл
або

ярлик

1. Вибрати об’єкт, копію якого потрібно створити.
2. Виконати П равка =4>Копіювати.
3. Відкрити вікно папки, в яку потрібно скопіювати цей 

об’єкт.
4. Виконати П равка =>Вставити.

Папка копіюватиметься разом з її вмістом, у тому 
числі і з зареєстрованими в ній папками.

При копіюванні об’єкт залишається на своєму місці, 
а в іншому місці створюється його копія, яка реєстру
ється у відповідній папці

Перемі
щення

Папка,
файл
або

ярлик

1. Вибрати об’єкт, який потрібно перемістити.
2. Виконати Правка => Вирізати.
3. Відкрити вікно папки, в яку потрібно перемістити 

обраний об’єкт.
4. Виконати Правка =>Вставити.

При переміщенні об’єкт видаляється з попереднього 
місця і реєструється в іншій папці

Вида
лення

Папка,
файл
або

ярлик

1. Вибрати об’єкт, який потрібно видалити.
2. Виконати Правка => Видалити або натиснути 

клавішу Delete.
3. Підтвердити видалення об’єкта вибором кнопки Так у 

діалоговому вікні.
Видалений об’єкт потрапляє до папки Кошик, з якої 

за потреби його можна відновити. Для остаточного 
видалення об’єктів необхідно виконати команду 
Очистити кошик з меню Файл вікна папки Кошик

Віднов
лення

Папка,
файл
або

ярлик

1. Відкрити папку Кошик.
2. Вибрати об’єкт, що був раніше видалений.
3. Виконати Файл => Відновити.

Об’єкт буде відновлений у тому місці, звідки він був 
видалений. Об’єкти, видалені зі змінних носіїв, до 
Кошика не потрапляють і не можуть бути відновлені 
зазначеним способом
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сРоздм З
При виконанні операцій копіювання і переміщення використовується 

Буфер обміну операційної системи -  частина оперативної пам’яті 
комп’ютера, призначена для зберігання об’єктів операційної системи при 
виконанні команд Копіювати або Вирізати. У  Буфері обміну операційної 
системи може одночасно зберігатися тільки один об’єкт. Після вибору 
команди Вставити об’єкт з Буфера обміну буде вставлено до вибраної 
папки або до папки, вікно якої відкрито.

Якщо об’єкт поміщено до Буфера обміну після виконання команди 
Копіювати, то його можна вставляти в папки необмежену кількість ра
зів. Якщо вставка здійснюється в ту саму папку, де знаходиться оригінал 
об’єкта, то до імені об’єкта буде добавлено слово Копія, а для подальших 
копій у дужках дописуватиметься ще й номер копії, наприклад Копія (2).

Після виконання команди Вирізати операцію вставки об’єкта з Буфе
ра обміну можна здійснити тільки один раз. При повторному виконанні 
команд Копіювати або Вирізати вміст Буфера обміну заміщується новим 
об’єктом.

І І >  С творити ярлик о б ’єкта  на Робочому столі можна ще й так: вибрати цей 
Л И  о б ’єкт  у папці, де він зареєстрований , і виконати Ф айл => Надіслати => 
"  Робочий стіл (створити ярлик) (рис. 3 .38).

Б іл ьш ість  о п е р а ц ій  над о б ’ є кта м и  м ож на  в и кон а ти , в и ко р и сто вую чи  
ко н те кстн е  м еню  цих о б ’є кт ів . О б ’є кти  р ізн и х  вид ів  м аю ть  р ізн і набори  
ком анд  ко нтекстно го  меню . На р исунку  3 .39  наведено контекстне  м еню  од ного  з 
файлів. Контекстне  меню  одн іє ї з папок зображ ено  на рисунку 3.40. Але майже всі 
вони м істять ком анди Копіювати, Вирізати, Вставити, Перейменувати, Вида
лити, Властивості, Створити ярлик та інш і. Для виконання операц ій  над 
о б ’єктом  необхідно вибрати зі сп и ску  потр ібну команду.

Рис. 3 .38. В ікно м айстра  створення 
ярликів

Відкрити
Змінити

Створити

Друк

Відкрити за допомогою 

Надіслати

Відкрити
Провідник

Знайти...

Спільний доступ  І б езпека ...

Вирізати

Копіювати

Вирізати

Копію вати

Вставити
Створити ярлик

Видалити

Перейменувати

£
С творити ярлик

Видалити

Перейменувати

Властивості £ Властивості

Рис. 3 .39. Рис. 3 .40.
Контекстне  меню  

файлу
Контекстне  меню  

папки

Зручним способом виконання копіювання і переміщення об’єкта є йо
го перетягування з вікна однієї папки до вікна іншої, використовуючи 
ліву кнопку миші. При цьому якщо обидві папки знаходяться на різних 
дисках, то відбувається операція копіювання (біля вказівника з’являєть
ся позначка Щ, рис. 3.41), а якщо на одному диску -  переміщення (біля 
вказівника немає позначки). Незалежно від розміщення папок на дис
ках, операція перетягування приводить:
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Рис. 3 .41. Копію вання файлу шляхом перетягування з  в ікна у в ікно

• при натиснутій клавіші Ctrl -  до 
копіювання;

• при натиснутій клавіші Shift -  
до переміщення;

• при натиснутій клавіші Alt -  до 
створення ярлика (біля вказів
ника з’являється позначка fc*1). 
Перетягування об’єкта можливе

і з вікна папки на значок іншої пап
ки чи зовнішнього запам’ятовуючо
го пристрою (рис. 3.42). Воно відбу
вається аналогічно до перетягуван
ня з одного вікна до іншого.

При виконанні копіювання і пе
реміщення об’єкта шляхом перетя
гування Буфер обміну операційної 
системи не використовується. Для 
копіювання у такий спосіб одного і

Мої д о к у м е н ти

І ; Файл Правка В»«ляд Обране Сере< Довідка 9

1 ф  Назад •  j  f  Пошук ijj- панда {ТГі -

: Адресо: Мої документи V Q  Перехід

Панда *
Мо< малюнки5о6о'*м спл 

а »  Мої документи

л  ^  /  Ма еідвозалиси

3  Мої еідвозалиси 
Р )  Мої малюнки 

Моя музика

ь Моаиузига І Е І  ’  J Формат RTF
_ j J  27 KB

'І  Мій комп'ютер
*  Диск 3,5 (А:)
* н*УУ_М (С)
*  Локальний диск (0:)
* *і> Дискоеод СНОІСОМ
* 0 ^  Панель керує а»«ів , -* 1«*__82Т

"  j: Формат RTF
л »— Л  27 КБ

і  катрегіКу Агіо-Укік 3
21 Малюнки (сталь*)
і  і І  Музика (спільна)

* О  Докуненти • Автор 
‘і  Мережив оточеьдав 1
і )  Кошик

ї в

___

Рис. 3 .42. П ерем іщ ення файлу шляхом 
перетягування з  в ікна на значок папки

того самого об’єкта кілька разів у різні місця потрібно повністю повторю
вати всю операцію.

Перетягування об’єкта на значок Кошика приводить до видалення 
цього об’єкта.

>  П еретягування м ож на виконувати і з  використанням  
-> право ї кнопки миш і. При цьому, як тільки ми в ідпус- 

каєм о  кнопку, на екран  виводиться  м еню  з  п е 
реліком ком анд , які м ож на виконати над цим о б ’єктом  
(рис. 3 .43).

Щ е одним  спо соб ом  виконання операц ій  над о б ’єктом  
є використання сполучення клавіш . П ерелік ком анд, які 
можна виконати за  д о пом о гою  сполучень клавіш , наведе
ний у таблиці 3 .5. Слід враховувати, щ о л ітери С, X, V, Z, А 
в сполученнях -  це літери англ ійсько го  алф авіту і по зна 

Копіювати
Перемістити 
Створити ярлики

Скасувати

Рис. 3 .43. М еню  
операц ії 

перетягування
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чають відповідну клавішу. Ці клавіш і використовую ться незалежно від встановле
ної мови введення тексту.

Таблиця 3.5. Сполучення клавіш для операцій над об’єктами ОС

Команда Сполучення клавіш

Копію вати Ctrl + С або Ctrl + Ijisert

Вирізати Ctrl + X  або Shift + Delete

Вставити Ctrl + V або Shift + Insert

С касувати д ію Ctrl + Z

Видалити Delete або Backspace

Перегляд і зміна значень властивостей об’єктів
Для визначення дати створення об’єктів, розміру окремого файлу чи 

групи файлів, зареєстрованих у певній папці, та інших даних про об’єкти 
використовують перегляд значень властивостей об’єктів. Серед власти
востей файлів і папок, як уже зазначалося, є кілька спеціальних, які на
зиваються атрибутами. Такими властивостями є атрибути лише читан
ня, прихований  та інші. Атрибут лише 
читання накладає заборону на зміну 
файлів і папок. При встановленому атри
буті прихований файли і папки не відоб
ражаються у вікні Провідника. Користу
вач може переглядати та змінювати зна
чення атрибутів файлів і папок.

Для перегляду та зміни значень влас
тивостей (атрибутів) папок, файлів або 
ярликів потрібно:

1. Вибрати об’єкт.
2. Виконати Файл => Властивості.
3. У вікні, що відкрилося, перегляну

ти значення властивостей об’єкта.
4. Встановити чи зняти, за потреби,

позначку прапорця для атрибутів 
Лише читання і Прихований. Рис. 3  4 4  вікно зміни значка

5. Вибрати кнопку ОК.
Для ярликів і папок у діалоговому вікні властивостей доступна кнопка 

Змінити значок, вибір якої відкриває вікно з набором значків (рис. 3.44). 
Зазначимо, що ця операція недоступна для папок Windows, Program 
Files.

Виділення групи об’єктів
Операції копіювання, переміщення, перегляду значень властивостей 

і встановлення значень атрибутів, видалення і відновлення можна вико
нувати не тільки над окремим об’єктом, а й над групою об’єктів. Для 
цього групу об’єктів треба попередньо виділити, використовуючи мишу 
або клавіатуру.

Зміна SHdMHd ‘ Г щ
Виконати пошук значків у  цьому файлі:

п
| ш ш я і ї ш ш т і ї ш ш і & т О гляд ... І

Вибрати значок із нижченаведеного списку: 1
т ІЛе

0

І Скасувати j
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Виділення групи об’єктів з використанням миші виконується ана
логічно до виділення прямокутної області екрана, в яку повинні потра
пити потрібні об’єкти. Інші способи передбачають такі алгоритми 
(табл. 3.6).

Системне програмне забезпечення

Таблиця 3.6. Алгоритми виділення груп об’єктів ОС

Об’єкти для виділення А лгорит м  виділення

Група об’єктів з довільним роз
міщенням

1. Вибрати один з тих об’єктів, які потрібно 
виділити.

2. Натиснути і не відпускати клавішу Ctrl.
3. Вибрати по черзі потрібні об’єкти.
4. Відпустити клавішу Ctrl

Група об’єктів, які розміщені 
у списку підряд

1. Вибрати перший з потрібних об’єктів.
2. Натиснути і не відпускати клавішу Shift.
3. Вибрати останній з потрібних об’єктів.
4. Відпустити клавішу Shift

Усі об’єкти папки можна виділити, виконавши Правка => Виділити  
все або натиснувши сполучення клавіш (Лгі + А.

; $ П еревірте Себе

1°. Які операції можна виконати над папками, файлами, ярликами?
2°. Як скопіювати файл?
3°. Як перемістити папку?
4°. Чим відрізняється операція копіювання від переміщення?
5*. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для копіювання об’єктів за 

допомогою команд меню вікна папки. Як виконати цю операцію, вико
ристовуючи перетягування об’єктів; сполучення клавіш?

6*. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для переміщення об’єктів з 
однієї папки до іншої? Як перемістити одразу кілька об’єктів?

7*. Як створити папку; файл; ярлик?
8*. Чим відрізняються дії під час створення ярликів та інших об’єктів?
9°. Що таке Буфер обміну?

10*. При виконанні яких операцій використовується Буфер обміну? На
ведіть алгоритм їх виконання.

11°. Як переглянути значення властивостей об’єкта?
12*. Які основні властивості файлів відображаються у вікні властивостей 

файлів? Як установити для файлу атрибут Лише читання?
ІЗ*. Як виділити групу об’єктів?
14*. Як змінити значок ярлика?
15е. З диска видалили файли до Кошика, а відновити їх неможливо. Яке 

можливе ім’я цього диска?

Виконайте завдання
1°. Запишіть алгоритм, який потрібно виконати для створення нової папки 

з іменем Мої фотографії.
2°. Створіть у папці Мої документи папку Вправа 1 та:

а) створіть у папці Вправаї текстовий файл Реферат.1x1;;
б) створіть ярлик папки Вправаї на Робочому столі;
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t$ з*.

4*.

1î& 5*. 

6 * .

в) перегляньте значення властивостей ярлика папки Вправаї. Визнач
те шлях до папки, на яку він посилається;

г) створіть у папці Мої документи папку Вправа2;
д) скопіюйте файл Реферат.txt з папки Вправаї до папки Вправа2;
е) перейменуйте файл Рефератах! з папки Вправа2 на файл Нове 

повідомлення, txt;
є) перемістіть папку Вправаї на Робочий стіл;
ж) видаліть ярлик папки Вправаї;
з) перегляньте вміст Кошика. З ’ясуйте, чи поміщені до нього об’єкти, 

видалені в попередньому завданні;
и) відновіть ярлик папки Вправаї і закрийте усі вікна.
Створіть у папці Мої документи папку ЗавданняОІ та:
а) створіть у папці ЗавданняОІ текстовий файл Твір.txt;
б) двічі клацніть на значку файлу Твір.txt. У вікні, що відкрилося, 

введіть власне прізвище та ім’я;
в) закрийте вікно програми вибором кнопки [Ц|. Виберіть кнопку Так 

на запит про необхідність збереження змін у файлі;
г) створіть ярлик файлу Твір.txt на Робочому столі;
д) перегляньте значення властивостей ярлика файлу Твір.txt. Визначте 

шлях до файлу, на який він посилається;
е) перейменуйте ярлик файлу Твір.txt, залишивши в його імені тільки 

ім ’я файлу Твір.txt;
є) перемістіть папку ЗавданняОІ на Робочий стіл;
ж) скопіюйте файл Tßip.txt на Робочий стіл;
з) видаліть папку ЗавданняОІ та ярлик файлу Твір.txt;
и) перегляньте вміст Кошика. З ’ясуйте, чи поміщені до нього об’єкти, 

видалені в попередньому завданні;
і) очистіть вміст Кошика та закрийте усі вікна.
Створіть у папці Мої документи папку Завдання02 та:
а) створіть у папці Завдання02 текстовий файл JlHCT.txt; файл крапко

вого малюнка КартинаОІ.Ьтр; документ M icrosoft Word До- 
повідь.йос;

б) створіть у папці Мої малюнки ярлик файлу КартинаОІ.Ьтр;
в) створіть на Робочому столі папку ЗавданняОЗ;
г) перемістіть усі файли з папки Завдання02 в папку ЗавданняОЗ, ви

користовуючи виділення групи об’єктів;
д) перегляньте значення властивостей ярлика файлу КартинаОІ.Ьтр з 

папки Мої малюнки. Де розміщено файл, на який посилається яр
лик? Чому це так?

е) видаліть папку ЗавданняОЗ;
є) перегляньте вміст Кошика. Чи поміщені до нього об’єкти, видалені в 

попередньому завданні? Чи можна відновити один файл До
повідь.doc, що був зареєстрований у видаленій папці ЗавданняОЗ?

ж) закрийте усі вікна.
Використовуючи команду Властивості меню вікна Кошик, визначте:
а) як зарезервувати для видалених об’єктів різні граничні розміри 

місця на диску для кожного з дисків вашого комп’ютера;
б) який розмір у гігабайтах відведено для Кошика кожного 

з дисків.
Створіть текстовий документ Властивості.txt (наприклад, в папці Мої
документи) та:
а) установіть для нього атрибут Лише читання;
б) відкрийте вікно текстового файлу Властивості.txt;
в) уведіть текст: Цей файл має атрибут «Лише читання»;
г) спробуйте закрити вікно файлу;
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w
д) визначте, як реагує операційна система на намагання зберегти зміни 

у файлі. Поясніть чому.
7. Знайдіть, використовуючи довідку операційної системи та інші джере

ла, додаткову інформацію про різні способи виконання операції 
копіювання, переміщення.

Системне програмне забезпечення

Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть програму Провідник.
2. Створіть у папці, вказаній учителем, папку Му folder.
3. Створіть фрагмент файлової структури згідно зі зразком.

4.
5.
6 .

7.
8. 
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16. 
17.

Му folder

PR1

PR2

'  PR1

PR 1 2

. PR2..1

Testl .txt- в
- 0  Реферат.іхі

Зразок

^ Д о к у м е н т и
Конспект.іхі

- f j  Малюнки

- Вітальна листівка.bmp

Перейменуйте файл Testl.txt на файл Завданняі.іхі.
Скопіюйте файл Рефератах! у папку Документи.
Визначте та запишіть у зошит значення таких властивостей файлу Рефе- 
paT.txt з папки Документи:
• розмір;
• дата і час створення;
• значення атрибута лише читання.
Перемістіть файл Конспектах! у папку PR2_1.
Створіть у папці Му folder ярлик файлу Конспектах!.
Змініть значок ярлика файлу Конспектах! на такий А].
Скопіюйте створений ярлик у папку Документи та в папку Мої доку
менти.
Видаліть ярлик файлу Конспектах! з папки Мої документи.
Виділіть файл ЗавдашшІЛхІ та ярлик файлу KoHcneKT.txt, які містять
ся в папці Му folder, і перемістіть їх в папку PR2.
Скопіюйте два файли, наприклад «l^eHKO.jpg та KocTeHKO.jpg з папки 
Тема 3\Фото_кращих_учнів, до папки Малюнки.
Видаліть папку Малюнки.
Перегляньте вміст Кошика вашого комп’ютера. Які зі щойно 
видалених об’єктів знаходяться в Кошику?
Відновіть видалені об’єкти.
Закрийте усі відкриті вікна.
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Ф озділ  З

3.5. Робота з довідкою. Пошук даних у зовнішній пам’яті 
комп’ютера і мережі

Як знайти  тлумачення певного  слова в словнику?
Як ви д ізнаєтеся  про посл ідовн ість  виконання певних д ій, наприклад  
про те, я к  приготувати  млинці?
Як ви знаходите  потр ібну п існю  у ваш ій ф онотеці?
Як знайти  потр ібну книж ку  в ш кільній бібліотеці?  Щ о потр ібно  знати, 
щ об пош ук відбувся ш видш е?
Щ о таке  ш аблон імен ф айлів і папок? Які сим воли використовую ться 
в ш аблонах? Які їх значення?

Робота з довідкою
Доволі часто користувачі-початківці потрапляють у ситуацію, коли по

дальші дії в операційній системі їм невідомі. Це може статися при відмові 
ОС виконувати певні операції, при некоректній роботі певних програм, ко
ли хтось вніс зміни в налаштування ОС, а як повернутися до попереднього 
стану, користувач не знає тощо. У таких випадках слід звернутися до про
грами Довідка та підтримка операційної системи \Vmdows.

Використовуючи цю програму, можна отримати довідку про вико
нання певних операцій над об’єктами ОС, про можливості і термінологію ОС 
тощо. Відкриття вікна програми Довідка та підтримка можна здійснити:
• натисненням клавіші П ,  коли всі вікна згорнуті або закриті;
• виконанням Пуск => Довідка та підтримка.

Початковий вигляд вікна Центр справки и поддержки (рос. центр 
справки и поддержки -  центр довідки та підтримки) показано на рисун
ку 3.45. Призначення елементів керування описано в таблиці 3.7.

Робоче поле вікна умовно поділене на дві частини. У лівій розміщено 
перелік основних розділів довідки, до яких найчастіше звертаються ко
ристувачі. Права частина містить посилання, які дають змогу, викорис
товуючи комп’ютерну мережу, звернутися до свого товариша за відпо
віддю на запитання або по допомогу, а також увійти до форумів в Інтер-

ц сч гр  справ»» к п о д іє  Я*' ОВД
► ЛІ****« ***** [Э ******** V) Р***»К»

Раздел справки
^  •  Новые возможное ти УКчмІошп ХР

• МуЗЫКв. в»ДЄО. игры «фотографии

і Работа в  зети и Ииіериет 
і Работа в удаленном реноме

и «дпрвзестрированиг

> Настрдажл компьютера
> Специальные возможности

и обслуживание
> Печать и факс
> Пр»модіче«і.н 
• Оборудование
> Ус хранение неполадок
> Отправка отзы вав  Майкрософт

©  Центр справки и поддержки

Запрос о поддержке
г лои/емне на подклкузепне для Удаленного тпнлциик л 

х-: - поддерж ке «ли поиск імпорте*» г грутяілк ипімн

Выбор задания
Ссмэеле>«*о<ст*«ы с пемодио веб-узла И М ом Ц рзШ е 

£¥, Пякк соонес тииого оборудования и про« рамп д <т У/щф 

£$] От нема измене»#*« с нзнозцмо восстановления системы 

1« п>№»еан«е служебный программ для Прхнотр*)М$л(<

Знаете ли вы?

1н подключений и «'дуйтвподіаж

Рис. 3 .45. В ікно Центр справки и поддержки
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Системне програмне забезп^^^*«
Таблиця 3.7. Елементи керування панелі інструментів 

вікна Центр справки и поддержки

Елемент
керування Назва Д ії

^  Н азад  -  * Назад і вперед

Повернення на крок назад або вперед, тобто 
перехід на сторінки довідки, до яких 
користувач уже звертався під час поточного 
сеансу роботи

Додому Перехід до початкової сторінки довідкової 
системи

^  ] Указатель Покажчик

Перехід до режиму пошуку за допомогою 
покажчика, що містить ключові слова і 
словосполучення, впорядковані за алфа
вітом

Ч  у  Избранное Обране
Перехід до списку сторінок, занесених в 
Обране (список сторінок, які користувач 
обрав для себе як найбільш потрібні)

{ Д  Ж урнал Журнал
Перехід до списку сторінок, що були 
переглянуті під час поточного сеансу роботи 
з програмою Довідка та підтримка

П оддерж ка Підтримка

Звернення за підтримкою до віддаленого 
помічника (досвідченого користувача, ва
шого знайомого) або до користувачів 
Windows, використовуючи мережу Інтернет

Параметры Параметри
Відкриття діалогового вікна зміни значень 
параметрів роботи програми Довідка та 
підтримка

\ \

V

v

неті, на яких обговорюються проблеми використання ОС Windows, а та
кож виконати стандартні операції по діагностуванню комп’ютера, онов
ленню ОС тощо.

Нижче Панелі інструментів розміщено поле Найти (рос. найти -  
знайти) (рис. 3.46). Для пошуку потрібно в це поле ввести слово або сло
восполучення і вибрати кнопку g j  або натиснути клавішу Enter.

Результат пошуку -  перелік розділів довідки, що містять шукані 
слова або словосполучення, буде виведено у 
лівій частині вікна. При виборі одного зі знайде
них розділів у правій частині вікна відображати
меться його зміст. В україномовній версії 
Windows ХР, на жаль, використовується довідка 
тільки російською мовою. Тому слова і словосполучення для пошуку 
потрібно вводити російською мовою.

Для пошуку потрібної довідки зручно використовувати Указатель 
(рос. указатель -  покажчик). При виборі кнопки £|>**»t**. ліва частина 
вікна довідки набуває вигляду, показаного на рисунку 3.47. У ній в ал
фавітному порядку розміщено ключові слова і словосполучення. Для пе
регляду їх списку використовують смугу прокручування. Для приско
рення пошуку необхідно в поле над списком ввести ключове слово або
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*  Добавить в юбраниое Изменить Вид ^  Печать... Щ ' Найти а содержании

, симвбпы! а 1 б І в і г І д і с іж j з I и і к {я і м 1 н і о і n I р 1с 1 т І у і » і ж |м 1 ч Ішіщі з ltoj-

I пределен!»»

PINs, smart card j
РЖ, опрсдепете
PKC5 a

определение 
PKCS #10, определение
PKC5 #  1Z, спреде newe 
Pt.CS '.тредепение PKI
определение 

playing OVDs 
Plug and Play

общие сведения
ACPI
добавление програми 
совместимость с компьютерами ACPI
совместимость с параметрами электропитания при установке устройств 
настройка устройств 
драйвер устройства 
установка устройств 
переустановка устройств ме Plug and Play 

Plug and Play, подключения f^C 
Plug and Ptay, установка сканеров и цифровых камер РМ

\ Ospby

Н ! І  і I » I m ’ n i O ! P ! I i' R j S і T I U ; V 1W j X і Y /  'ЕтЗД̂КґиТдїУ2. °' .
См. такж е: Aaftni iâ J E H 5 ;â в1M14
ф а й л о в а я  си с т ем а  FAT 
С м .оп ред елен и еІ  

ф а й л о в а я  с и с т ем а  FAT
Ф айловая снстеиа, нспопьзуеная MS-DOS и операционными системами 
семейства Windows д л я  упорядочения ф айлов и управления иии. FAT (file 
allocation table — таблица размещ ения ф айлов) п редставляет собой структуру 
данны х, создаваем ую  Windows при форматировании тома д л я  файловых 
систем FAT или FAT32. Windows хранит в таблица размещ ения файлов 
сведения о каж дой ф айле, чтобы при необходимости можно было извлечь 
нужный файл.

ф а й л о в а я  си с т ем а  FAT32

Ф айловая система, производная системы FAT. FAT32 п оддерж ивает меньшие 
размеры кластеров, что позволяет более  эффективно использовать ди сковое 
пространство.

ф а й л о в а я  си с т ем а  NTFS
Улучшенная ф ай ловая  система, обеспечиваю щ ая уровень быстродействия и 
безопасности, а  также дополнительные возможности, недоступные пи в 
одной версии файловой системы FAT, Например, д л я  обеспечения

Рис. 3 .47. В ікно Центр справки и поддержки в реж им і Указатель

словосполучення. Для того щоб зміст обраного розділу відобразився в 
правій частині вікна, потрібно вибрати кнопку Display (англ. display -  
відображати) або натиснути клавішу Enter.

Пошук означень і пояснень термінів зручно здійснювати, використо
вуючи тлумачний словник. Для його відкриття необхідно у лівій частині 
вікна у режимі Указатель вибрати для певного терміна определение (рос. 
определение -  означення), а потім вибрати кнопку Display. У правій час
тині вікна відкриється відповідна сторінка тлумачного словника і панель 
з кнопками літер алфавіту. Використовуючи ці кнопки, можна швидко 
перейти до сторінки термінів, що починаються з певної літери. Подаль
ший перегляд списку термінів відбувається за допомогою смуги прокру
чування.

Пошук даних у зовнішній пам’яті комп’ютера і мережі
При значних обсягах роботи з різноманітними прикладними програ

мами користувач створює велику кількість файлів і папок. Більшість ко
ристувачів намагається упорядковано зберігати дані. Однак після пере
несення даних з одного диска на інший, з одного комп’ютера на інший, 
внесення змін у структуру папок, значного збільшення кількості об’єктів 
користувач перестає пам’ятати місцезнаходження всіх даних і для їх по
шуку може використати засоби операційної системи.

Виконання Пуск => Знайти  відкриває вікно пошуку. У лівій частині 
вікна з ’являється панель Помічник із пошуку зі списком Що ви бажаєте 
знайти? Аналогічна панель відкриється при виконанні у вікні Провідни
ка Вигляд => Панелі браузера => Пошук або при виборі кнопки Пошук 
/ w ; на панелі інструментів (рис. 3.48). У списку наведені команди для 
пошуку об’єктів у зовнішній пам’яті комп’ютера або в мережі за певними 
значеннями їх властивостей:
• Малюнки, музику або відео -  для пошуку файлів відповідних типів. 

Наприклад, точкові малюнки, малюнки у форматі JPEG, GIF, PNG, 
WMF тощо, звукові файли форматів MP3, WMA, MIDI тощо.

• Документи (текстові файли, електронні таблиці тощо) -  для пошуку 
файлів, що створені в прикладних програмах, крім файлів малюнків,

114



Системне програмне забезпечення

©«»•* • © 
АДР*«І [У MWBOwfwUp
По****« а  пошуку

Що ви б аж а єте  знайти?

Н  Йа«*оики, музику або 1§ід«а_____'
И  Документи (текстові 

файли, електрони' таблиці 
тощо)

£ }  £сі файли й папки 

0  комп'ютери або людей 

Щ  Інформації в центрі 
довідки й підтримки 

Ви також можете...

Виконати пошук в 
Інтермет

0  Налоцітувати поиічн»кв

музичних і звукових. Наприклад, фай
ли форматів DOC, TXT, РРТ, DBF тощо.

• Усі файли й папки -  для пошуку будь- 
яких файлів і папок.

• Комп’ютери або людей -  для пошуку 
комп’ютерів у мережі або записів про 
певних людей, про організації або уста
нови у комп’ютерній адресній книзі, 
яку створює користувач.
Інші команди цього діалогового вікна

забезпечують виконання пошуку даних в 
Інтернеті, отримання довідки в Центрі до
відки та підтримки корпорації Microsoft, 
налаштування параметрів роботи помічни
ка або вимкнення анімованого персонажа.

Вибір кожної з названих команд при
водить до появи елементів керування для 
встановлення значень додаткових пара
метрів пошуку (рис. 3.49). Серед цих пара
метрів: використання шаблонів імен
файлів і папок, часу їх створення, пошук 
файлів, що містять певний текст, пошук 
об’єктів у певних місцях (на дисках, у вказаному місці 
мережі, у папках тощо), пошук за розмірами (малий 
розмір -  менше 100 Кбайт, середній -  менше 1 Мбайт, 
великий -  більше 1 Мбайт або за вказаним конкретним 
розміром файлу) тощо.

Для файлів може бути заданий параметр пошуку в 
прихованих або системних папках, пошук у вкладених 
папках, пошук з урахуванням регістру тощо.

Наприклад, для знаходження файлу з розширенням 
імені doc, що містить слово інформатика, може зберіга
тися на одному з жорстких дисків комп’ютера, а дата 
його створення невідома, слід установити значення 
властивостей пошуку, які відображені на рисунку 3.49.

У результаті пошуку користувач у правій частині 
вікна отримує список об’єктів, які відповідають умовам 
пошуку. Для переходу до папки, що містить знайдений 
об’єкт, потрібно вибрати його у списку і виконати Файл => 
Відкрити папку, що містить об’єкт. Якщо ж по
трібно відкрити вікно знайденого об’єкта, то об’єкт не
обхідно вибрати і натиснути клавішу Enter або двічі 
клацнути на ньому.

* а й я ц  які уберігаю ться на  цьому я

I' f  СгнпьН документи

Пристрої ї ї  ЗНІМНИМИ НОСІЯМИ

Рис. 3 .48. Панель 
Помічник із пошуку

Помічник із пошуку

Шукати за одним або за а  
всіма критеріями.
Ім'я файлу або частина

|*Ч doc
Слово або фраза у файлі:
[інформатика
Шукати в:

Локальні диски (С:;І

Коли були внесені £ 
останні зміни? 
ф  Невідомо КОЛИ
о  Минулого тижня 
О  Минулого місяця

Е Минулого року
Указати діапазон дат

Який розмір файлу? $

Д о Д в т к о іг і  $ ]
п а р а м е т р и ...........................

Тип файлу:

© Пош ук о б ’єктів  у зовн іш н ій  па м ’яті ко м п ’ю тера або в 
м ереж і в операц ійн ій  систем і Windows Vista можна 
зд ійсню вати  кільком а способ ам и. Після

Рис. 3 .49. Вибір 
значень пара
метрів пошуку

вибору кнопки  Запуск у меню  стає доступним  
поле Розпочати пошук (рис. 3 .50). У це поле 
потрібно ввести слово або словосполучення для 
пошуку. Цим словом  або словосполученням  м о 
же бути ім ’я або частина імені (ш аблон) о б ’єкта

І  ► Усі програми Довідка та підтримка

Щ Ргвериоіиу co w /x  & о -  - ш  ~

Рис. 3 .50. Поле Розпочати 
пошук в меню  Запуск
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УЛ/іпсІоулге. Пош ук розпочинається  автом атично з початком  введення перш их сим 
волів. Він зд ійсню ється  се ре д  уже в ідом их операц ійн ій  систем і (так званих 
проіндексованих) о б ’єктів. Результати Пошуку будуть відображені у вигляді спис
ку у вікні над полем Розпочати пошук і зм іню ватим уться відповідно до зміни 
вм істу поля пошуку.

Якщ о потр ібний о б ’єкт  не знайдено, сл ід  вибрати кнопку Пошук усюди або 
Пошук в Інтернеті. У перш ом у випадку буде в ідкрито  в ікно результатів пошуку 
(рис. 3 .51), в яком у ви можете уточнити ум ови пошуку, використавш и Наві
гаційну панель, Панель адреси чи інструм енти  панелі Розширений пошук.

5, :е

з

і

1

(Т) Кнопка відкривання 
списку Папки

(2 )  Навігаційна панель

(3 )  Панель інструментів

(?) Панель вибору типу
об’єктів для відображення

(5 )  Панель адреси

(6) Поле пошуку

(7 )  Кнопка відкривання
панелі Розширений пошук

(§) Область відображення 
результатів пошуку

Рис. 3 .51. В ікно результатів пош уку

Вид подання результатів пош уку м ожна зм інити  вибором  в ідповідної команди 
у сп и ску  Подання панелі інструм ентів.

і  П е р е в ір те  себе

1°. Як запустити програму Довідка та підтримка?
2*. Опишіть структуру вікна програми Довідка та підтримка.
3°. Для чого призначені списки Обране і Журнал у програмі Довідка та 

підтримка?
4°. Як відкрити діалогове вікно пошуку, використовуючи меню Пуск?
5°. Як у програмі Провідник перейти до режиму пошуку?
6°. Пошук яких об’єктів можна виконати засобами операційної системи 

\Vindows?
7*. Чим відрізняється пошук зі значенням параметра Документи від пошу

ку Усі файли й папки?

%  В и ко н а й те  завдання

а

1*. Складіть алгоритм для отримання довідки з використанням ключових слів.
2°. Знайдіть, використовуючи програму Довідка та підтримка, довідку про 

нові можливості Windows ХР (Windows Vista).
3°. Знайдіть, використовуючи програму Довідка та підтримка, довідку про 

спеціальні можливості Windows ХР (Windows Vista).
4. Виконайте, використовуючи програму Довідка та підтримка, пошук даних 

про пристрої сучасного персонального комп’ютера.
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6 * .

5*.

10* . 

ф 1 1 е. 

12.

Знайдіть, використовуючи Покажчик програми Довідка та підтримка, 
дані про адаптер, контролер, драйвер.
Виконайте, використовуючи програму Довідка та підтримка, пошук да
них про налаштування Робочого стола, Панелі завдань і меню Пуск. 
Знайдіть усі звукові файли на диску С: вашого комп’ютера.
Знайдіть усі відеофайли, розміщені в папці Мої документи.
Виконайте пошук документів, що створені протягом минулого тижня 
і мають в імені файлу літеру д.
Виконайте пошук документів, що мають розмір файлу понад 10 Кбайт 
і розширення імені файлу doc.
Виконайте на диску С:, включаючи приховані та системні папки, пошук 
файлів, що мають розмір менше 1 Кбайт.
Складіть алгоритм пошуку файлів, що були створені протягом минуло
го року, мають розширення імені xml і розмір до 1 Мбайт.

И  Практична робота № 4. Пошук даних у довідці та зовнішній
пам’яті комп’ютера

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вікно програми Довідка та підтримка.
2. Знайдіть довідку про виконання таких операцій в ОС \Уіпйо\уз:

• запуск програм;
• переміщення файлів і папок.
Вказівка: довідка про ці операції розміщена в розділі «Основы работы в 
\Vindows» (рос. основы работы -  основи роботи).

3. Прочитайте знайдені повідомлення та занотуйте їх у зошиті. Виконав
ши завдання, поверніться на початкову сторінку довідкової системи.

4. За допомогою Покажчика знайдіть довідку про службу «Відновлення 
системи» (ключові слова «Восстановление системы»). Виконавши зав
дання, поверніться на початкову сторінку довідкової системи.

5. За допомогою тлумачного словника термінів знайдіть, що таке: диск, 
базова система введення/виведення, біт.

6. Прочитайте знайдені повідомлення та занотуйте їх у зошиті.
7. Закрийте вікно програми Довідка та підтримка.
8. Здійсніть пошук у зовнішній пам’яті комп’ютера звукових файлів, які 

створені впродовж двох останніх років.
9. Здійсніть пошук документів у папці Мої документи, які створені за 

останній місяць і мають в імені файлу літеру е (українська абетка).
10. Закрийте усі відкриті вікна.

3.6. Встановлення й видалення програм.
Робота з дисками. Контрольні точки відновлення 
операційної системи

1. Щ о таке програм не  забезпечення ко м п ’ю тера? Назвіть види ПЗ.
» 2. Як н ази вається  пр о ц е с  установл ення  о п е р а ц ій н о ї си сте м и  на

ко м п ’ю тер? У чом у він полягає?
3 . Які ви знаєте зовн іш ні за п а м ’ятовуючі пристро ї?  О пиш іть основні 

властивості м агн ітних та оптичних дисків .
4 . Щ о  таке  ф айлова систем а? Назвіть її основн і о б ’єкти.
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Встановлення й видалення програм
Будь-яке програмне забезпечення, що використовується в сучасних 

комп’ютерах, працює під управлінням операційної системи. Кожна з 
програм створюється для певної операційної системи і не може працюва
ти з іншою, не сумісною. Перед початком використання комп’ютерної 
програми має відбутися процес її узгодження з операційною системою.

Процес узгодження комп’ютерної програми з операційною 
системою та розміщення її складових у певному місці зовнішньої 
пам’яті комп’ютера (як правило, на жорсткому магнітному дис
ку) називається інсталяцією, або встановленням програми.

Процес інсталяції відбувається під керуванням спеціальної програми, 
яка міститься у файлах інсталяції: setup.exe, install.exe або інших. Ці 
файли входять до інсталяційного пакета програми -  дистрибутиву 
(англ, distribute -  розподіляти).

Правильне виконання інсталяції забезпечує спеціальна програма, яка 
входить до складу Windows. Її запуск здійснюється виконанням Пуск => 
Панель керування => Установка й видалення програм. Загальний ви
гляд вікна цієї програми подано на рисунку 3.52. Для інсталяції програ
ми потрібно вибрати кнопку Установка програм, і програма-помічник 
запропонує вказати місцезнаходження файлу інсталяції цієї програми. 
У подальшому потрібно дотримуватися вказівок програми інсталяції. 
Якщо інсталяція пройшла успішно, то команда для запуску програми бу
де включена до меню Пуск (як правило, у розділ Усі програми) і до спис
ку вже встановлених програм.

Установ пені програми: Сортування: ім’я V
. -ЧПл АР M.W ■̂ciwtr, i s h M S  

CwrcKwc-’V": ■>;•* ecu 
Or-’ анис ь**\т,х -  зни» -Я5 і»  O.V“

■Л

'Щлї -.лчлл- гь ля,' ЛЧЛДЛЧЇ'- ГфКфЮу, І. ШНІЧН»

$  S6K MDC Modem
jgJ Adobe MPEG Encoder Розмір 4,46МБ

Jß Adobe Photoshop 7.0 Розмір 142,00МБ
Jçjl ATI Display Driver

5Я Boarder Zone Demo Розмір 109,00МБ
$  Canon LASER SHOT IBP-1120

hp deskiet 9300 senes Розмір 24,52МБ
Kl*e Codec Pack 2.40 Pul Розмір 4,73МБ

О Microsoft AntiSpyware Розмір 14,95МБ
Г Mkrosoft Office - профессиональный выпуск версии 2003 Розкр 566,00МБ
$  Motorola Handset USB Onver Рознр 1,13146
у  OLYMPUS CAMEDIA Master 1.2 Розмір 17,52Мб

QUckTine Розмір 9,82МБ
jÇjl 56 АиФо Driver Рознр 0,02МБ

ф) Vttndows Librarian Interface Pack Розмір 11,63МБ

Рис. 3.52. Вікно програми Установка й видалення програм

Для встановлення більшості програм достатньо запустити 
файл інсталяції з дистрибутива і не запускати програму Уста
новка й видалення програм.
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Системне програмне забезпечення
Видалення програм проводиться також з використанням програми 

Установка й видалення програм. У списку Установлені програми корис
тувачу потрібно вибрати програму, яку збирається видалити або змінити 
її налаштування, після чого -  кнопку Замінити/Видалити. При виборі 
деяких програм, наприклад Microsoft Office, з ’являються дві окремі 
кнопки Замінити та Видалити, а для інших, наприклад Windows 
Ukrainian Interface Pack, тільки одна -  Видалити. Вибір режиму вида
лення (деінсталяції) запускає програму, яка коректно видаляє всі ком
поненти програми з комп’ютера.

Г ^ | Не видаляйте встановлені програми простим знищенням 
1 •  І файлів програми або ярлика програми з меню Пуск чи з Робочо

го стола. Під час інсталяції дані про програму додаються до 
спеціального файлу (реєстру) операційної системи і до інших 
системних файлів, окремі компоненти програми копіюються до 
різних системних папок. Некоректне видалення програм може 
призвести до збоїв у роботі операційної системи, накопичення 
файлів, що не використовуються.

В операц ійн ій  систем і W in d o w s  V is ta  для встановлення програм  необхідно 
запустити  файл інсталяції програм и  з  її дистрибутиву. Для видалення пр о 
грам и потр ібно  в ідкрити в ікно Програми та засоби, виконавш и Запуск => 

Панель керування => Програми та засоби  (рис. 3 .53).

©
©
©

©

(Т) Область відомостей (4) Область підказок

(2) Список інстальованих програм (5) Панель зі списком завдань

(3) Панель інструментів

Рис. 3 .53. В ікно Програми та засоби

Видалення встановлених програм  відбувається за таким  алгоритм ом :
1. Вибрати у спи ску  інстальованих програм  програму, яку потр ібно  видалити

(деінсталю вати). j D esig en  P LA N  E T -ü  А
І h ttp ://w w w .e x .u a /v ie w /1 6 8 6 7 9 2 4  I 119
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ЯЬздол З
2. Вибрати на Панелі інструментів кнопку  Видалити.
3. П ідтвердити бажання видалити програм у вибором  кнопки  Продовжити.
4. Слідувати вказівкам  програм и деінсталяції.
Установлення і видалення ком понентів  Windows Vista відбувається аналогічно 

до д ій в Windows ХР після в ідкриття вікна Засоби Windows (вибрати команду 
Увімкнення або вимкнення засобів Windows на панелі завдань). В ідм інність 
полягає у способ і доступу  до  складових певного  ком понента: у Windows ХР спи 
сок складових стає доступним  після вибору кнопки  Склад, а у Windows Vista - 
після вибору кнопки  03 біля назви ком понента.

Структура магнітних дисків
Сучасні жорсткі магнітні диски -  це доволі надійні пристрої для дов

готривалого зберігання даних. Однак і вони потребують регулярного діаг
ностування й обслуговування.

У ході форматування -  підготовки дисків до роботи -  на їх поверхні, 
як правило, з обох сторін, розмічаються доріжки, уздовж яких і запису
ватимуться дані. Кожна доріжка має номер починаючи з нульового від 
зовнішнього краю диска (рис. 3.54).

(Т) Головки зчитування-запису
(2) Нульова доріжка
(3) Перша доріжка
(4) Сектор нульової і першої 

доріжки

(5) Сукупність доріжок, які 
утворюють нульовий циліндр

(6) Диски

Рис. 3 .54. Схема розм ітки  ж ор стко го  диска

Доріжки -  це концентричні кола, кожне з яких розділяється на окремі 
ділянки -  сектори. Сектор може містити до 512 байтів даних.

і кож ного  сектора  п ід  час ф орматування д и ска  записую ться служ оові дані, 
які дають зм о гу  розп ізнавати  (ідентиф ікувати) цю  д о р іж ку  і цей сектор .

У ході п ід готовки  ж о р стко го  м агн ітного  д и ска  до  роботи  створю ю ться також  
розділи і логічні диски. П ростір  диска  м ожна розд ілити на кілька частин, які на 
зиваю ться розділам и, або залиш ити неподільним. Розділів м оже бути не більш е 
чотирьох. Кожний з розділ ів, у свою  чергу, м ожна поділити на кілька логічних 
дисків . Логічний диск -  це частина простору диска , з яким  операц ійна  систем а 
працю є як з  о крем им  д и ском . Користувач за  д о пом о гою  спец іальної програм и, 
наприклад fdisk, визначає, на скільки  розд іл ів і логічних д и ск ів  под ілятиметься 
простір  ж о р стко го  м агн ітного  диска .

Один з розд іл ів диска  позначаю ть як активний. Д ані про розд іли диска  і логічні 
диски  збер ігаю ться в таблиці розділів диска (англ. partition table), яка м іститься 
в перш ом у сектор і нульової д ор іж ки  в складі так званого  головного завантажу
вального запису (англ. master boot record).

С укупн ість д о р іж ок з однаковим и ном ерам и на всіх поверхнях м агн ітних 
д иск ів  од ного  пристрою  називається циліндром. На початку кож ної дор іж ки



Також на кож ном у д и ску  створю ю ться таблиця розміщення файлів -  FAT для 
файлової систем и FAT32 або MFT (англ. Master File Table -  головна таблиця 
файлів) для ф айлової систем и NTFS, а також  коренева папка.

При роботі з магнітними дисками операційна система записує і зчитує 
дані кластерами. Кластер -  це сукупність секторів диска, яка має 
унікальну адресу і є найменшим за розміром блоком даних, якими опе
раційна система обмінюється з диском. Для різних дисків кластер може 
мати різний розмір. Наприклад, у гнучких магнітних дисках до кластера 
входить один сектор, і відповідно його розмір дорівнює 512 байтів.
У жорстких магнітних дисках кластер складається з кількох секторів, 
і його розмір може бути 1, 4 або 16 Кбайт, залежно від файлової системи, 
яку використовує операційна система. Якщо розмір файлу не кратний 
розміру кластера, то останній кластер, в який записано файл, частково не 
заповнений.

Системне програмне забезпечення

Перевірка дисків
Однією з операцій діагностуван

ня магнітних дисків є перевірка 
їхньої логічної структури та фізич
ного стану поверхні. Її можна 
здійснити, використовуючи програ
му перевірки дисків. Для запуску 
програми потрібно відкрити вікно 
Мій комп’ютер і, вибравши один з 
дисків, виконати Файл => Власти
вості => Сервіс => Виконати пе
ревірку. У вікні програми (рис. 3.55) 
можна встановити або відмінити 
два режими перевірки. При вста
новленому режимі Автоматично 
виправляти помилки файлової си
стеми програма самостійно виправ
ляє помилки у логічній структурі 
диска.

І Загальні Сервіс | Устаггкуввния j Достуї]

Перевірка тому на наявнкль помилок.

[ Виконати перевірку |

ДеФрагменгація ф ай л е  иа цьому том

'Ті» іл  г  іі« » ДПТЗЬТ s v r .x  Т. ,

Г~] Автоматично виправляти помилки файлово систвж  
□  Перевіряти й намагатися відмовити пошкоджені сектори

1 Ш  -і С Скасувати"]т Івети j І Застйсумгти І

Рис. 3 .55. В ікно програм и  перевірки 
д иск ів

ай У У * * * * Х°ДІ перевірки логічної структури диска виконуються такі операції:
Я З  •  перевірка  правильності та ц іл існості сектора  головного  завантажуваль

ного  запису;
• перевірка  таблиці розбиття  диска  на розділи;
• перевірка  таблиць розм іщ ення файлів на диску;
• перевірка  структури  папок;
• пош ук втрачених і сп ільних кластерів диска  
і деякі інші.

У режимі Перевіряти й намагатися відновити пошкоджені сектори
після перевірки логічної структури диска здійснюється перевірка фізич
ного стану секторів. При цьому програма самостійно буде намагатися
відновити дані з пошкоджених секторів і переміщувати їх до вільних не-
ушкоджених секторів. Цей режим передбачає також, що виправлення
помилок у логічній структурі диска буде здійснюватись автоматично, неза
лежно від того, чи встановлена позначка прапорця попереднього режиму.
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В операц ійн ій  систем і Windows Vista для запуску  програм и перевірки  д и с 
ка потр ібно  в ідкрити  в ікно Комп’ютер, вибрати один з д и ск ів  і потім  кноп
ку Властивості. Після цього  на вкладці Знаряддя вибрати кнопку  Вико

нати перевірку.

Очищення дисків
При інсталяції ОС Windows на диск встановлюється також набір служ

бових програм, які використовуються для перевірки дисків, дефрагмен- 
тації, відновлення системи та ін.

Використання програми Очищення диска дає змогу зменшити 
кількість непотрібних файлів на жорсткому диску, які накопичуються

під час тривалої експлуатації. Ця програма 
очищує Кошик, видаляє тимчасові файли, 
файли, що були необхідні як проміжні при 
інсталяції програм, та інші об’єкти, які 
стали непотрібними.

Для запуску програми Очищення диска 
потрібно виконати П уск => Усі програ
ми => Стандартні => Службові => Очи
щення диска. У  вікні, що відкриється, 
необхідно вибрати диск для очищення і 
потім кнопку ОК. На наступному кроці 
програма:
• аналізує, від яких об’єктів можна звіль

нити диск, який розмір цих об’єктів;
• виводить список груп файлів, які можна 

видалити або стиснути без порушення ро
боти операційної системи (рис. 3.56).

Користувач переглядає список Видали
ти такі файли і за потреби встановлює (або 

залишає встановленою) позначку прапорця біля тих груп файлів, які 
можна знищувати або стискати. Для виконання операції очищення дис
ка необхідно вибрати кнопку ОК.

В операц ійн ій  систем і Windows Vista для запуску  програм и Очищення 
диска необхідно виконати Запуск => Усі програми Стандартні => Си
стем ні інструменти => Очищення д иска. В ідкриється в ікно Параметри 

очищення диска (рис. 3 .57), в яком у м ожна обрати файли, від яких буде очища-

Рис. 3.56. В ікно програм и 
Очищення диска після 

аналізу стану диска

Очищ ення д и ске: Вибір диске ШЗ
8ибес*ь аисх, який сШйочиетп»:

Цією*:

1 Ж  I f в*»' 1

в Ф щ іт я «  « ф д е іу н іи & я а і і іп 'їо іт р а '

ІСиасрнт»’

мі—і III ти і.ііічі'.иігі. — — и—— Д
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Рис. 3 .57. В ікна встановлення значень параметрів 
очищ ення диска



тися диск, -  лиш е ф айли цього  користувача  чи ф айли всіх користувач ів  цього 
комп’ютера. Н аступний кр ок -  виб ір  д и ска  для очищ ення. Інші д ії проводяться 
аналогічно до д ій  в ОС \Л/іпс1о\«8 ХР.

Дефрагментація дисків
Більшість файлових систем передбачають, що кожний файл під час за

пису на диск розбивається на окремі частини -  фрагменти. Розмір фраг
ментів дорівнює розміру кластера диска (512 байтів і більше).

Системне програмне забег :чеиня

І0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010

. І  . І І . .  . 1 .......... 1.

І TexcT2.doc 1
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010

І І І І I I

текстЗ.сіосЛ І текст2.скю
початок

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008

І текстЗ.сІос І
закінчення

0009 0010

І М  І і І І і І І
Рис. 3.58. П осл ідовність операц ій  запи су  і видалення файлів

При початковому заповненні диска, коли файли тільки записуються 
на диск, вони розміщуються послідовно один за одним у сусідніх класте
рах. Однак при частих операціях запису і видалення файлів виникає си
туація, коли файли розбиваються на фрагменти, які записані не в 
сусідніх кластерах.

Наприклад, спочатку був записаний файл тексті.йос, який розміщу
вався у трьох кластерах, потім був записаний ще один файл текст2.йос, 
який розміщувався у п’яти наступних кластерах (рис. 3.58, а). Згодом 
перший файл було видалено і звільнено три перші кластери (рис. 3.58, б). 
Далі було записано файл текстЗ.сІос, що мав розмір п’яти кластерів. Для 
запису цей файл було розбито на дві частини (фрагменти). Перша части
на розміром у три кластери була записана у кластери, що звільнилися 
після видалення першого файлу, а друга (два кластери) -  записана у 
вільні кластери після другого файлу (рис. 3.58, в). Чим частіше викону
ються операції запису та видалення файлів, тим більшою стає кількість 
фрагментів файлів, які знаходяться у несусідніх кластерах.

ф І Процес розбиття файлу на кілька частин, які записуються не 
І •  в сусідні кластери диска, називається фрагментацією файлу.

А процес збільшення кількості фрагментованих файлів на диску 
називається фрагментацією диска.

Фрагментація файлів призводить до зниження продуктивності роботи 
комп’ютера, оскільки для зчитування таких файлів потрібно переміщу
вати пристрої зчитування до різних ділянок диска.

Для усунення такої ситуації та прискорення обміну даними з дисками 
потрібно періодично виконувати дефрагментацію дисків. У ході дефрагмен- 
тації спеціальна програма намагається розмістити кожний з файлів у су
сідніх кластерах диска. Запустити цю програму можна, виконавши Пуск => 
Усі програми =>Стандартні =>Службові => Дефрагментація диска.

У вікні програми необхідно вибрати диск, для якого буде проводитися 
дефрагментація. Потім слід вибрати операцію, яка буде проведена, -
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ФоздОл З
аналіз потреби в дефрагментації диска (кнопка Аналіз) або виконання 
дефрагментації (кнопка Дефрагментація). Після здійснення аналізу не
обхідності проведення дефрагментації на екран буде виведено відповідне 
повідомлення (рис. 3.59) і заповнена діаграма Приблизна ступінь вико
ристання диска до дефрагментації.

1  Консоль Действие вид Слравка 1

І * -  -> ю  *

Том Стан сеансі' Файлова система Місткість Вільно 'Кльно (%)
т с - ) Диалімеаио NTFS 29.30 Г6 16.49 ГБ 56%

________ л

NTFS 120 Гб 36.50 Гб 30%

Даними» m*t«r PW *>*

В  Фрагмеитовам файли В  НеФоагнентоеан файли в  Непеоемшуеані файли О  Ві

Рис. 3 .59. В ікно програм и Дефрагментація 
диска і повідомлення про результати аналізу 

стану ф рагм ентації

Користувач може також переглянути звіт про стан фрагментації диска 
(кнопка Перегляд звіту). Якщо користувач прийме рішення про прове
дення дефрагментації, то він повинен вибрати кнопку Дефрагментація. 
Хід дефрагментації відображається на діаграмі Приблизна ступінь вико
ристання диска після дефрагментації.

©
В операц ійн ій  систем і Windows Vista для запуску  програм и деф рагм ен 
тації диска  потр ібно:
1. В ідкрити  вікно Комп’ютер.

2. Вибрати один із дисків .
3. Вибрати кнопку  Властивості.
4. Вибрати кнопку  Виконати дефрагментацію на вкладці Знаряддя.
5. Вибрати кн о пку  Дефрагментувати у вікні Програма дефрагментації 

диска (рис. 3 .60).
У Windows Vista не виводиться додаткова  інф ормація про хід деф рагм ентац ії.

: дім
іьг2  W4 W? фр4"**#й*»»4>а фЛМлй на ******Щ m * t ¥9*6*і**п

ux<r**i чрФЖ+н.«*«* 'cWctttfti

-AW * ІШ Шг*6гс <с«р«я4 
<<!fcrwk МИДО ІШШ Ші
ЬікЦШЬ »4 -нымт-шт шрсї Ш *Ш  Н»

ф  Ае4ф4і*»*ІНаЦ)*о 44 рв4кЛ4ДЬЫ увІМкМ***.
9 Ш  <9й|+ ьі»4'«і а спфшпреі&ааіт.

ІМІНИТЙ (К5г**д>.
Внбрігм тше„

т

D

С.А№МЯ»М!».-Л

Рис. 3 .60. В ікно Програма дефрагментації диска
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Контрольні точки відновлення операційної системи
Під час роботи користувач може вносити зміни в налаштування опе

раційної системи або проводити інсталяцію програм. В окремих випад
ках це може призвести до порушення стабільності в роботі операційної 
системи. У \Уіп<іоуу8 ХР є спеціальна програма, яка забезпечує повернен
ня до тих налаштувань системи, які були за стабільної роботи комп’ютера.

Ця програма має назву Відновлення системи, і вона автоматично ство
рює копію налаштувань операційної системи, яка називається контроль
на точка відновлення операційної системи. Контрольні точки відновлен
ня, які створюються без участі користувача, називаються системними. 
Користувач може додатково створити контрольну точку відновлення 
перед внесенням змін до налаштувань операційної системи, оновлення 
операційної системи або встановлення іншого програмного забезпечення.
Для цього потрібно виконати такий алгоритм:

1. Запустити на виконання програму Відновлення системи (Пуск =>
Усі програми => Стандартні => Службові => Відновлення системи).

2. Вибрати перемикач Створити точку відновлення у вікні програми 
Відновлення системи.

3. Вибрати кнопку Далі.
4. Увести в поле Опис контрольної точки відновлення текст опису 

(наприклад, «До інсталяції нового драйвера системної плати»).
5. Вибрати кнопку Створити.
6 . Дочекатися повідомлення про створення точки відновлення і вибра

ти кнопку Закрити.
Якщо виникла потреба скасувати зміни налаштувань операційної си

стеми, то необхідно виконати відновлення попереднього стану ОС, тобто 
виконати дії за таким алгоритмом:

1. Закрити усі відкриті програми.
2. Запустити на виконання програму Відновлення системи (Пуск => Усі 

програми => Стандартні => Службові => Відновлення системи).
3. Вибрати перемикач Відновлення попереднього стану комп’ютера 

у вікні програми Відновлення системи.

Системне програмне забезпечення

5і' Яі««пн.ч»>н»* .:чг»мн
З а б ч  р  ! « з з г г з ю « т м ю &  "  З ід . - о з ^ г в і к  -  а

Дні, які містять контроль« то**« відновлення, показ»# в  календарі напівжирний шрифтом. Контрольні 
точки для вибраної дати містяться у списку.

Можливі типи контрольних точок відновлення: системні (заплановані точки, створе« систеиою), точки 
відновлення вручну (точки відновлення, створені користувачем), а  також точки установки (точки, які 
створюються автоматично під час установки програй).

*****
8й І Ср ч т і іт Сб И д

28 29 ЗО 31 І І 3
4 В| 6 ? 8 і Їй

її Ш Ш  13 і * № № і?

# |4 | 2$ # # ІЗ г»
а « У  & 2« *

1 2| 3 4 5 6 7

Рис. 3.61. Виб ір  контрольної точки відновлення 
у вікні програм и Відновлення системи
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4. Вибрати кнопку Далі.
5. Вибрати у календарі (рис. 3.61) дату потрібної контрольної точки 

відновлення (вони виділені напівжирним шрифтом).
6 . Вибрати у списку назву контрольної точки відновлення.
7. Вибрати кнопку Далі.
8 . Переглянути застереження про особливості операції відновлення 

системи.
9. Підтвердити виконання процедури відновлення системи вибором 

кнопки Далі.
10. Дочекатися повідомлення про завершення відновлення і переза

вантаження операційної системи.

Відновлення системи не впливає на збережені дані користу
вачів (файли документів, електронні повідомлення тощо).

В операц ійн ій  систем і Windows Vista 
для ство ре н н я  ко н тр о л ь н о ї точки  
відновлення потр ібно  виконати такий 

алгоритм :
1. З а п усти ти  п р о гр а м у  Відновлення 

системи (Запуск => Усі програми =>
Стандартні => Систем ні інструм ен
ти => Відновлення системи).

2. Вибрати Захист системи.
3. Вибрати кнопку  Створити вкладки За

хист системи вікна Властивості си
стеми (рис. 3 .62).

4. Увести в поле опис контрольно ї точки 
відновлення.

5. Вибрати кнопку  Створити.
6. Д о че ка ти ся  пов ідом лення  про с т в о 

рення точки  в ідновлення  і виб рати  
кнопку ОК.

Для відновлення систем и потр ібно  в ід 
крити  за кл а д ку  Захист системи в ікна  
Властивості системи описаним  вищ е с п о 
собом  і вибрати кнопку  Відновлення си
стеми. Подальш і д ії аналогічн і до  д ій  в о п е 
раційній систем і Windows ХР.

ДЙ Перевірте себе

1°. Як називається процес установлення програм на комп’ютер?
2°. Яка програма в операційній системі Windows дає змогу правильно вста

новити або видалити програму?
З*. У чому полягає процес інсталяції програм?
4°. Як називається процес коректного видалення програм?
5*. Для чого проводиться деінсталяція програм? Чому цей процес не можна 

замінити простим видаленням файлів програми з диска?
6 °. Що таке доріжка диска?
7°. Який розмір сектора диска?
8 °. Що таке кластер?
9*. Опишіть процес розмітки диска під час його форматування.

ФоздЬл З

Рис. 3 .62. Закладка Захист 
системи вікна Властивості 

системи
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10*. Чому виникає фрагментація файлів? Як вона впливає на швидкість 
обміну даними з диском?

11*. Опишіть, які дії виконуються при перевірці дисків.
12°. За допомогою якої програми здійснюється очищення диска від не

потрібних файлів?
ІЗ*. Опишіть процес створення точки відновлення системи.

Системне програмне забезпечення

%  В и ко н а й те  завдання

1 *.

®  2*.

($ З*.

4°.

5*.

6 *.

Ф 7*.

10*. 

11*. 

ІФ 12.

Кількість секторів у кластері -  32. Кількість кластерів на диску -  228. 
Визначте ємність диска.
Розмір одного кластера диска 1024 байти. На диск записали файли 
розміром 2750 байтів і 324 Кбайт. Скільки кластерів займуть ці файли? 
Визначте, використовуючи службову програму Відомості про систему:
а) ємність жорстких дисків вашого комп’ютера;
б) файлову систему, яка встановлена на жорстких дисках вашого 

комп’ютера;
в) кількість секторів.
Запустіть на виконання програму перевірки диска. Виконайте пе
ревірку диска, вказаного вчителем, без установлених додаткових ре
жимів роботи програми.
Виконайте перевірку вказаного вчителем диска із встановленим режи
мом Перевіряти й намагатися відновити пошкоджені сектори. 
Відкрийте вікно програми Очищення диска. Визначте, в яких групах 
об’єктів відбувається пошук непотрібних файлів. Який загальний 
розмір файлів, від яких програма пропонує очистити диски?
Установіть розклад проведення Очищення диска у службовій програмі 
Призначені завдання:
а) один раз на місяць;
б) першого понеділка місяця;
в) початок о 9-00.
Проведіть дефрагментацію одного з дисків вашого комп’ютера. Скільки 
часу тривала дефрагментація?
Проведіть аналіз стану фрагментації диска вашого домашнього 
комп’ютера. Визначте:
а) ємність цього диска;
б) ємність і відсоток вільного місця на диску;
в) розмір кластера на диску;
г) кількість фрагментованих файлів; який відсоток від загальної кіль

кості файлів на диску це становить;
д) скільки папок на диску; скільки з них фрагментовано.
Створіть контрольну точку відновлення системи, вказавши в описі точ
ки відновлення своє прізвище.
Визначте, скільки контрольних точок відновлення системи встановлено 
за два останні місяці на вашому комп’ютері.
Визначте, використовуючи вкладку Додатково вікна Очищення диска 
та довідку по роботі з програмою Очищення диска, яким чином можна 
звільнити місце на диску.
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ПРШРАУНі ІАІІІПіЧІНіНІ
У цьому розділі ви дізнаєтеся про:

• ш к ід л и в е  п р о гр а м н е  з а б е з п е ч е н н я , к о м п ’ ю те р н і в ір у с и , іс т о р ію  їх  в и 
н и кн е н н я  та  кл а с и ф іка ц ію ;

•  п р о гр а м и  д л я  б о р о т ь б и  з і ш к ід л и в и м  п р о гр а м н и м  з а б е з п е ч е н н я м ;
• з а с о б и  п р о ф іл а к т и к и  в ід  у р а ж е н н я  ш к ід л и в и м и  п р о гр а м а м и ;
•  п р и н ц и п и  с т и с к а н н я  д а н и х ;
•  н е о б х ід н іс т ь  і з а с о б и  а р х ів а ц ії д а н и х ;
•  з а п и с  д а н и х  на  о п т и ч н і д и с к и ;
•  ф о р м а т у в а н н я  та  к о п ію в а н н я  д и с к ів .

4.1. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми

2. Щ о відбудеться, якщ о ко м п ’ю тери каси продаж у квитків  працю вати
муть у 10 разів повільніш е?

3 . Щ о відбудеться, якщ о дані з ваш ої м едичної картки  будуть втрачені?
4 . Щ о таке  б іологічний вірус? Д о  яких насл ідків м оже призвести  ураж ен 

ня лю дини вірусом ?

1. Щ о  відбудеться, якщ о в банку будуть переплутані дані про рахунки 
кл ієнтів?

Комп’ютерні віруси та інші шкідливі програми
Крім корисних програм, які допомагають користувачеві опрацьовува

ти дані, існують і шкідливі програми. Для шкідливих комп’ютерних 
програм характерно:
• швидке розмноження шляхом приєднання своїх копій до інших про

грам, копіювання на інші носії даних, пересилання копій комп’ютер
ними мережами;

• автоматичне виконання деструктивних дій, які вносять дезор
ганізацію в роботу комп’ютера:
* знищення даних шляхом видалення файлів певних типів або фор

матування дисків;
* внесення змін у файли, зміна структури розміщення файлів на диску;
* зміна або повне видалення даних із постійної пам’яті;
* зниження швидкодії комп’ютера, наприклад за рахунок заповнен

ня оперативної пам’яті своїми копіями;
* постійне (резидентне) розміщення в оперативній пам’яті від мо

менту звернення до ураженого об’єкта до моменту вимкнення 
комп’ютера і ураження все нових і нових об’єктів;

* примусове перезавантаження операційної системи;
* блокування запуску певних програм;
* збирання і пересилання копії даних комп’ютерними мережами, 

наприклад пересилання кодів доступу до секретних даних;
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Службове програмне забезпечення
♦ використання ресурсів уражених комп’ютерів для організації ко

лективних атак на інші комп’ютери в мережах;
♦ виведення звукових або текстових повідомлень, спотворення зобра

ження на екрані монітора тощо.
За рівнем небезпечності дій шкідливі програми розподіляють на:

• безпечні -  проявляються відео та звуковими ефектами, не змінюють фай
лову систему, не ушкоджують файли і не виконують шпигунські дії;

• небезпечні -  призводять до перебоїв у роботі комп’ютерної системи: 
зменшують розмір доступної оперативної пам’яті, перезавантажують 
комп’ютер тощо;

• дуже небезпечні -  знищують дані з постійної та зовнішньої пам’яті, 
виконують шпигунські дії тощо.
За принципами розповсюдження і функціонування шкідливі програ

ми розподіляють на (рис. 4.1):
• комп’ютерні віруси -  програми, здатні саморозмножуватися і вико

нувати несанкціоновані деструктивні дії на ураженому комп’ютері. 
Серед них виділяють:
♦ дискові ( завантажувальні) віруси -  розмножуються копіюванням 

себе в службові ділянки дисків та інших змінних носіїв, яке відбу
вається під час спроби користувача зчитати дані з ураженого носія;

♦ файлові віруси  -  розміщують свої копії у складі файлів різного ти
пу. Як правило, це файли готових до виконання програм із розши
ренням імені ехе або сош. Однак існують так звані макровіруси, що 
уражують, наприклад, файли текстових документів, електронних 
таблиць, баз даних тощо;

• хробаки (черв’яки) комп’ютерних мереж — пересилають свої копії 
комп’ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп’ю
тери. Більшість черв’яків поширюються, прикріпившись до файлів 
електронної пошти, електронних документів тощо. З ураженого 
комп’ютера хробаки намагаються проникнути на інші комп’ютери, 
використовуючи список електронних поштових адрес або іншими спо
собами. Крім розмноження, черв’яки можуть виконувати деструк
тивні дії, які характерні для шкідливих програм;

• троянські програми -  програми, що проникають на комп’ютери ко
ристувачів разом з іншими програмами, які користувач «отримує» 
комп’ютерними мережами. Шкідливі програми він отримує «в пода
рунок», так як у свій час захисники Трої отримали в подарунок від

Рис. 4.1. Схема класиф ікац ії ш кідливих програм  за  принципам и 
розповсю дж ення і ф ункціонування

• Інформатика, 9 кл. 129
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греків дерев’яного коня, всередині якого розміщалися грецькі воїни. 
Звідси й назва цього виду шкідливих програм. Як і інші шкідливі 
програми, троянські програми можуть виконувати зазначені вище 
деструктивні дії, але в основному їх використовують для виконання 
шпигунських дій.
Значна частина шкідливих програм у початкові періоди зараження не 

виконує деструктивних дій, а лише розмножується. Це так звана пасив
на фаза їхнього існування. Через певний час, у визначений день або по 
команді з комп’ютера в мережі шкідливі програми починають виконува
ти деструктивні дії -  переходять в активну фазу свого існування.

і ж 1 С еред в ірусів виділяю ть ті, що використовую ть  спеціальні способ и  прихову- 
j j w j  вання своїх д ій  і знаходж ення в операц ійн ій  систем і ко м п ’ютера:

•  поліморф ні (мутанти) -  віруси, які при копію ванн і зм іню ю ть св ій  вміст 
так, щ о кож на копія має р ізний  розм ір ; їх важче визначити, використовую чи 
пош ук за  в ідом ою  довж иною  коду вірусу;

•  стеле  (англ. stealth -  хитр ість, викрут, stealth virus -  в ірус-невидим ка ) -  віруси, 
що нам агаю ться р ізним и засобам и приховати ф акт сво го  існування в опе
раційній систем і. Н априклад, зам ість  д ій сн о го  о б ’єкта, ураж еного  в ірусом , ан- 
тив ірусн ій  програм і надається для перевірки  його  неуражена копія. 
Розглянемо значення властивостей р ізних видів ш кідливих програм  на конк

ретних прикладах (табл. 4 .1).

Таблиця 4.1. Значення властивостей різних видів шкідливих програм

Властивість Значення властивості

Ім ’я Win95.CIN або 
Чорнобиль

Win32. HLLM. 
MyDom. based

Trojan.Plastix або 
Trojan.Win32. 
Krotten

Тип К о м п ’ю терний
вірус

Х робак ко м п ’ю тер 
них м ереж

Троянська пр о 
грама

Дата створення 1998 р. С ічень 2004 р. Ж овтень 2005 р.

Розм ір Близько 1 Кбайт 29 149 байтів та 
інші

53 964 байти

О пис р о зм н о 
ження

При за п у с ку  п р о 
грам и, інф ікованої 
цим в ірусом , зал и 
ш ається резидент- 
но в о п е р а ти в н ій  
п а м ’яті і за р а ж а є  
всі файли з р о зш и 
ренням  ім ен і ехе, 
які запускає  на ви 
конання  к о р и с 
тувач

Копію є себе в папку, 
в яку встановлено 
операц ійну с и с т е 
му, наприклад  С:\ 
Windows\ System32 
у файли з іменами 
svrhost.exe та 
taskgmgr.exe

П ропонує відвідати 
са й т  за  ад ресою  
gsm-card.iscool. 
net і завантажити 
ун іве рса л ьн и й  ге 
нератор код ів  для 
по повне н н я  а б о 
нентських рахунків 
м об іл ьн и х  о п е р а 
тор ів  України. При 
в ідвідуванні вказа 
н о го  сайта  в ірус 
коп ію ється в папку 
C:\Windows\Sys- 
tem32 під  іменем 
services.db.exe та 
в па пку  C:\WIN- 
DOWS\inf під  ім е
нем svchost.exe
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Службове програмне забезпечення
П родовж ення т аблиці 4.1

Властивість Значення властивості
Д е с т р у кт и в н і 
дії, які в и к о 
нує вірус

•С та є  а ктивним  у 
певний  д е н ь  -  
26 квітня кож ного  
року (за що і д і
став  назву  Чор
нобиль).

•  Видаляє всі дані з 
ж о р стко го  диска.

•В и д а л я є  д ан і з 
ВІОБ

•З м ін ю є  налаш ту
вання о п е р а ц ій 
ної с и сте м и  для 
автоматичного за 
вантаж ення себе  
в оперативну па 
м ’ять.

•Ш у ка є  ф айли з 
пош товим и а д ре 
сам и  і р о зси л а є  
за ними сво ї копії.

•  Вивантажує з  опе
ративної пам ’яті 
програм и і м од у
лі, які в ід п о в ід а 
ю ть за  б е зп е ку  
ко м п ’ютера.

• Може мати модуль 
завантаж ення ін 
ш их ш к ід л ивих 
програм

•З м ін ю є  налаш ту
вання о п е р а ц ій 
но ї с и сте м и  для 
автоматичного за 
вантаж ення себе  
в оперативну па 
м 'ять.

•З м ін ю є  значення 
атрибута си сте м 
них п а по к Win
dows та Program 
Files на прихо
вані.

•Б л о ку є  р оботу  
п р о гр а м  в ід н о в 
лення ОС.

•З н и щ у є  п р а кти ч 
но всі ком анд и  
м еню  Пуск.

•З н и щ ує  всі значки 
з Робочого стола.

• В ідкриває в ікно з 
п о в ід о м л е н н я м  
(рис. 4 .2)

Если ты хочешь восстановить нормальную работу своего компьютера не 
потеряв ВСЮ («Формацию* И сэкономив деньги, пришли мне на e-mail 
cdsg0(ambler.ru код пополнения счета киевстар на 25 гривень. В ответ в 
течение двенадцати часов на свой e-mail ты получишь Файл для удаления 
этой программы

Черв’яки
4%

Віруси 
2 % Інші шкідливі 

програми 3 %

Рис. 4 .3 . Д іа гр а м а  розповсю д ж еності 
ш кідливих програм

Рис. 4 .2 . В ікно повідомлення 
троянсько ї програм и

На сьогодні найбільш розповсю
дженими серед шкідливих програм 
є троянські програми та черв’яки  
(рис. 4.3).

У світі існує сотні тисяч шкідливих програм. Вони завдають значної 
шкоди як індивідуальним користувачам, так і підприємствам та ор
ганізаціям. Тільки за 2007 р. ці програми нанесли збитків світовій 
індустрії на суму понад 135 млрд доларів. Щороку збитки зростають на 
10-15 %. П’ятірка країн, що найбільше «відзначилися» в створенні 
шкідливих програм, на сьогодні виглядає так:

1. Росія -  27,89 %; 3. СІНА -  9,98 %; 5. Україна -  5,45 %.
2. Китай -  26,52 %; 4. Бразилія -  6,77 % ;
Дуже сумно, що і наша країна вийшла на перші місця по створенню 

шкідливих програм. У зв’язку з широким розповсюдженням шкідливих

131



<-Розд'м 4
програм в Україні, як і в більшості країн світу, введена кримінальна 
відповідальність за «несанкціоноване втручання в роботу електронно-об
числювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ю
терних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втра
ти, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки 
інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації» 
(стаття 361 Кримінального кодексу України). Також кримінальна відпо
відальність уведена за «створення з метою використання, розповсюджен
ня або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних 
чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в 
роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизова
них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» (стаття 361-1 
Кримінального кодексу України).

Часто для позначення всіх видів шкідливих комп’ютерних 
програм використовується узагальнена назва -  комп’ютерний 
вірус.

Антивірусні програми
Для захисту даних і пристроїв комп’ютера від шкідливих програм вико

ристовується спеціальне програмне забезпечення -  антивірусні програми. 
Розрізняють такі антивірусні програми:

• детектори (сканери) -  програми, що здатні проводити перевірку 
комп’ютера на наявність шкідливих програм і повідомляти користу
вача про їх наявність. У ході перевірки програми використовують дані 
з так званих антивірусних баз -  сукупності даних про відомі на даний 
момент часу шкідливі програми і способи боротьби з ними;

• лікарі -  програми, що здійснюють «лікування» комп’ютерів від вияв
лених шкідливих програм, тобто знешкоджують їх, а при неможли
вості знешкодження можуть видаляти заражені об’єкти або розташо
вувати їх у спеціальних папках. Як і детектори, лікарі використову
ють антивірусні бази для оновлення даних про способи боротьби зі 
шкідливими програмами;

• монітори -  програми, що постійно (резидентно) знаходяться в опера
тивній пам’яті комп’ютера з моменту завантаження операційної си
стеми і перевіряють усі файли і диски, до яких іде звертання, блоку
ють дії, що можуть ідентифікуватись як дії шкідливої програми;

• ревізори -  програми, які аналізують стан системних файлів і папок та 
порівнюють їх зі станом, що був на початку роботи антивірусної про
грами. При певних змінах, які характерні для діяльності шкідливих 
програм, програма-ревізор виводить повідомлення про можливість 
ураження шкідливою програмою;

• блокувальники  -  програми, які аналізують обмін даними комп’ютера 
користувача з іншими комп’ютерами в мережі. Програма блокує 
з’єднання з певним комп’ютером у мережі, якщо фіксує дії, які 
характерні для шкідливих комп’ютерних програм, і виводить пові-

' домлення про намагання їх проникнення на комп’ютер користувача. 
Сучасні антивірусні програми -  це комплексні програми, що мають

властивості всіх перерахованих видів антивірусних програм. Такими є
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програми Dr.Web, Антивірус Касперського (AVP), AVG Free Edition, 
N0D32, NORTON Antivirus, Panda та інші. Вони можуть виконувати 
такі дії:
• знаходячись резидентно в оперативній пам’яті, перевіряти на наяв

ність шкідливих програм усі об’єкти, до яких звертається користувач;
• проводити евристичний аналіз (грец. єіЗрцха -  знайшов) -  здійснюва

ти пошук нових шкідливих програм за стандартними діями вже відо
мих вірусів;

• перевіряти вхідну і вихідну електронну пошту, поштові бази даних;
• виконувати пошук шкідливих програм у архівах;
• виконувати лікування об’єктів -  видаляти коди шкідливих програм із 

файлів, системних областей, відновлюючи їх функціональність;
• виконувати за встановленим розкладом повну перевірку комп’ютера, 

оновлення антивірусних баз та інше;
• створювати карантинну зону для підозрілих об’єктів;
• блокувати несанкціоновані користувачем дії по відправленню даних 

на віддалений комп’ютер, запуску програм, завантаженню з віддале
них комп’ютерів різноманітних даних

та інше.

Антивірус Касперського
Якщо антивірусна програма Кас

перського встановлена, то при 
включенні ПК вона буде однією з 
перших автоматично завантажува
тись в оперативну пам’ять комп’ю
тера і виконувати операції з пе
ревірки наявності шкідливих про
грам та блокування їхніх дій. При 
цьому в Області сповіщень з’явить
ся значок програми Антивірус Кас
перського

Для відкриття вікна програми 
(рис. 4.4) потрібно виконати Пуск =>
Усі програми => Ант ивірус Кас
перського => Ант ивірус Касперсь
кого або двічі клацнути на значку 
програми в Області сповіщень.

Для ефективної боротьби з новими вірусними загрозами потрібно 
постійно оновлювати антивірусні бази. За замовчуванням у програмі Ан
тивірус Касперського встановлено автоматичне оновлення антивірусних 
баз кожного дня із сайта компанії. Якщо користувач хоче змінити цей 
розклад, то потрібно змінити налаштування програми (рис. 4.5).

Для здійснення перевірки всього комп’ютера потрібно виконати такий 
алгоритм:

1. Запустити програму Антивірус Касперського.
2. Вибрати у лівій частині вікна програми команду Пошук вірусів.
3. Вибрати у лівій частині вікна програми команду Мій Комп’ютер.
4. Вибрати у правій частині вікна кнопку Пошук вірусів.

Службове програмне забезпечення

Рис. 4.4. В ікно програм и Антивірус 
Касперського
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Для здійснення перевірки одного 
із зовнішніх запам’ятовуючих при
строїв необхідно виконати такий 
алгоритм:
1. Запустити програму Антивірус 

Касперського.
2. Вибрати у лівій частині вікна 

програми команду Пошук ві
русів.

3. Установити у правій частині вік
на позначки прапорців біля тих 
об’єктів, які потрібно перевірити.

4. Вибрати у правій частині вікна 
кнопку Пошук вірусів.
Перевірку об’єктів операційної

системи -  зовнішніх запам’ятовую
чих пристроїв, папок, файлів про
стіше виконувати, використовуючи 
контекстне меню цих об’єктів. Для 
цього у контекстному меню об’єкта 

слід вибрати команду Перевірити на віруси.
У ході перевірки у вікні програми відображається індикатор ходу пе

ревірки та кількість перевірених файлів і знайдених шкідливих програм.
Залежно від налаштувань програма може виводити в інформаційних 

або діалогових вікнах повідомлення про знайдені шкідливі програми та 
пропонувати виконати дії над ними.

Будьте уважні до повідомлень антивірусної програми, не 
дозволяйте пропускати дії підозрілих програм, якщо ви не впев
нені в їх безпечності. Якщо неможливо вилікувати файли, зни
щуйте їх.

Профілактика ураження шкідливими комп’ютерними 
програмами
З метою запобігання ураженню комп’ютера шкідливими програмами і 

збереження даних дотримуйтеся таких вимог:
• використовуйте ліцензійне програмне забезпечення;
• установіть антивірусну програму-монітор;
• регулярно здійснюйте повну перевірку комп’ютера на наявність 

вірусів, використовуючи одну з антивірусних програм;
• постійно оновлюйте антивірусні бази;
• регулярно проводьте резервне копіювання найбільш цінних даних;
• перед використанням перевіряйте всі змінні носії, отримані зі сто

ронніх джерел, антивірусною програмою;
• не відкривайте вкладені до листів електронної пошти файли, якщо во

ни прийшли від невідомого кореспондента;
• обмежте коло користувачів вашого комп’ютера, ознайомте їх з пра

вилами антивірусного захисту, вимагайте їх неухильного дотри
мання.

Рис. 4 .5. В ікна налаш тування 
оновлення і розкладу оновлення 

Антивірусу Касперського
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Службове програмне забезпечення
Теоретичні основи  створення програм , що м ожуть сам ост ійно  розм нож ува-
тись  і виконувати дії без втручання користувача, були розроблен і в ході
вдосконалення теор ії розр обки  автом атичних пристро їв  (теорія автоматів) у 

1950-1970-х  роках. На початку 1970-х років  створю ю ться експерим ентальн і з р а з 
ки под ібних ко м п ’ю терних програм .

О дн ією  з  пе рш их п р о гр а м  т а ко го  ти п у  стала  п р о гр а м а , що з ’явилася 
в ам ериканській  в ійськов ій  ко м п ’ю терній м ереж і APRANet. Вона дістала назву 
Creeper і могла сам ост ійно  пош ирю ватися м ережею , створю вати свою  копію  на 
іншому ко м п ’ю тері та виводити на м он ітор  повідом лення «І’М  TH E CR EEPER : 
CATCH M E  IF YOU CAN» (англ. -  «Я рептилія: зловіть мене, якщ о зможете»). В од 
ночас ця програм а  та інш і аналогічні програм и  то го  часу (наприклад, Animal, 
Xerox worm) не завдавали ш коди, а лиш е доводили правильність теор ії р о зр о б 
ки ко м п ’ю терних програм , здатних до сам орозм нож ення  й автом атичного  ви ко 
нання певних дій.

Одними з перш их програм  для нанесення шкоди ко м п ’ю терним програмам  і да
ним були програм и Virus 1, 2, 3 і Elk Cloner, розроблені для персональних 
комп’ютерів Apple II. Програма Elk Cloner розмножувалася шляхом запису своєї 
копії в початкові сектори дискет, які були на той час основним  носієм даних для ПК. її 
шкідливі д ії зводилися до перевертання зображення на екрані монітора, мерехтіння 
тексту, виведення р ізноманітних повідомлень тощо. Приблизно в цей самий час за 
цим видом ш кідливих програм  закріплю ється назва -  комп’ютерні віруси.

У 1986 р. у світі зареєстрована  перш а епідем ія ко м п ’ю терного  вірусу. В ірус 
Brain уражував початкові сектори  д и ске т  і за  кілька м ісяц ів розповсю д ився  по 
всьому світу. В ірус був створений в Пакистані братам и Амжадом і Басітом Фа- 
рук Апві.

З розвитком  ко м п ’ ю терних м ереж  з ’явилися ш кідливі програм и , які в и ко р и с 
товували засоби  обм іну  даним и в мережах для сво го  розповсю д ж ення. У 1988 р. 
зареєстрована перш а епідем ія хробака  м ереж. Х робак д істав назву хробака 
Морріса. Він інф ікував понад 6000 ко м п ’ютерів, з ’єднаних м ереж ам и в СІНА, і 
практично паралізував їхню  роботу. Загальні зби тки  склали 96 млн доларів. Автор 
хробака Роберт Морріс був уперш е засуд ж ений  як автор ш кідливо ї ко м п ’ю тер 
ної програм и.

У грудн і 1989 р. якийсь  зл о вм и сн и к над іслав 20 000 д и ске т  за адресам и, 
викрад еним и  у Всесвітній організації охорони здоров’я та  а м е р и ка н 
ського  ж урналу PC Business World. Д и ске ти  м істили троянську  програму, яка 
після її запуску  автом атично інсталю валась і вносила зм іни  в налаш тування о пе 
раційної систем и. Після 90 завантажень троянська  програм а  ш иф рувала імена 
всіх файлів і робила їх прихованим и. На д и ску  ставав доступним  лиш е один файл 
із рахунком для оплати за  відновлення даних. Цю под ію  м ожна вважати перш ою  
епідем ією  троянських  програм .

Н апр и к ін ц і 1 98 0 -х  р о к ів  ство рю ю ть ся  перш і а н ти в ір усн і п р о гр а м и  IBM 
Virscan, Norton Antivirus, Dr. Solomon’s Anti-Virus Toolkit та ін.

f-K Перевірте себе

1°. Чим характерні шкідливі комп’ютерні програми?
2°. Як поділяють шкідливі комп’ютерні програми за рівнем небезпечності 

дій?
З*. Опишіть класифікацію шкідливих програм за принципами розповсю

дження і функціонування.
4°. Які дії можуть виконувати шкідливі комп’ютерні програми?
5е. Чим відрізняються віруси від троянських програм і хробаків мереж?
6*. Які з дій вірусів найнебезпечніші? Обґрунтуйте свою відповідь.
7*. Опишіть вимоги законодавства України по боротьбі з розповсюдженням

шкідливих програм.
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8°. Що таке антивірусні програми? Назвіть відомі вам антивірусні програми.
9е. Які функції антивірусних програм?

10°. Що потрібно робити для профілактики ураження шкідливими комп’ю
терними програмами?

11*. Поясніть, чому серед заходів із профілактики ураження вірусом однією 
з основних вимог є використання ліцензійного програмного забезпе
чення.

Виконайте завдання

ЯЬздм 4-

і*

А*

д

1*. Укажіть, які деструктивні дії не можуть виконувати шкідливі 
комп’ютерні програми: знищувати файли; знищувати мікросхеми 
оперативної пам’яті; пересилати дані на інший комп’ютер; змінювати 
логічну структуру жорсткого магнітного диска; відтворювати звукові та 
відео ефекти.

2°. Виконайте антивірусну перевірку зовнішнього запам’ятовуючого при
строю, вказаного вчителем.

З*. Запишіть алгоритм перевірки комп’ютера на наявність шкідливих програм. 
4°. Проведіть оновлення антивірусних баз антивірусної програми, встанов

леної на вашому комп’ютері.
5*. Запустіть на виконання антивірусну програму та:

а) установіть такі значення параметрів перевірки: дії над ураженими 
об’єктами -  лікувати, а при неможливості лікування — знищувати;

б) проведіть перевірку власної папки на наявність шкідливих програм. 
6*. Запустіть на виконання антивірусну програму та:

а) установіть такі значення параметрів перевірки: рівень перевірки -  
максимальний захист; дії над ураженими об’єктами -  запитувати 
у користувача; не перевіряти архівні файли;

б) проведіть перевірку диска С: на наявність шкідливих програм;
в) перегляньте звіт про виконання перевірки. Чи виявлені шкідливі 

програми? Якщо так, то до якого виду вони відносяться?
7*. Запустіть на виконання антивірусну програму та:

а) проведіть оновлення антивірусних баз;
б) визначте термін дії ліцензії на вашу програму;
в) проведіть перевірку об’єктів автозапуску і поштових баз на наяв

ність вірусів;
г) перегляньте звіт про виконання перевірки. Чи виявлені віруси? 

Якщо так, то до якого виду вони відносяться?
8. Порівняйте можливості двох антивірусних програм (наприклад, N 0032  

та Антивірус Касперського). У чому переваги і недоліки кожної з них? 
9*. Підготуйте реферат за однією з тем: «Сучасні засоби антивірусного за

хисту», «Що можуть і чого не можуть комп’ютерні віруси», «Міфи і ре
альність про комп’ютерні віруси» або «Історія комп’ютерних вірусів».

ГТЧ  На сайті, присвяченом у боротьб і з розповсю д ж енням  ш кідливих програм  
І І  [ (h ttp ://w w w .v iru s lis t.ru ), ви можете отрим ати додаткову інф ормацію  щодо 

в ірусних за гроз, які існую ть сьогодн і.
Перегляньте пункт Захист комп’ютера: основи безпеки Центру довідки та 

підтримки операц ійно ї систем и  Windows (Пуск => Д овідка та підтримка).

З  Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть на виконання антивірусну програму.
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2. Визначте за допомогою довідки, які операції виконує дана програма; до 
якого виду антивірусних програм її слід віднести.

3. Установіть такі значення параметрів перевірки:
• рівень перевірки -  максимальний захист;
• дії над ураженими об’єктами -  запитувати у користувача;
• архівні файли -  не перевіряти;
• оновлення антивірусних баз -  один раз на тиждень автоматично;
• автоматична перевірка -  один раз на тиждень, у понеділок о 9-00;
• захист увімкнут и, завантаж увати програму при ввімкненні 

комп’ ютера;
• звуковий супровід дій антивірусної програми увімкнути.

4. Виконайте антивірусну перевірку об’єктів папки М о ї документи. Скіль
ки об’єктів було перевірено? Чи були знайдені віруси?

5. Проведіть перевірку дискети на наявність вірусів. Скільки об’єктів було 
перевірено? Чи були знайдені віруси?

6. Продемонструйте результати виконання практичної роботи вчителеві.

Службове програмне забезпечення

4.2. Стиснення та архівація даних

1. Що таке кодування повідомлень, для чого воно використовується?
2. Що таке інформаційна надлишковість?
3. Наведіть приклади систем кодування.
4. Як кодуються повідомлення при їх опрацюванні в комп’ютері?
5. Для чого призначені архіви?

Стиснення даних
Система двійкового кодування, що використовується в комп’ютерах, 

дуже зручна для зберігання, передавання й опрацювання даних з точки 
зору надійності цих процесів. Однак двійкове кодування збільшує 
розміри файлів порівняно з іншими системами кодування. Тому виникає 
потреба у зменшенні розмірів файлів для ефективнішої реалізації інфор
маційних процесів.

Для зменшення розмірів файлів використовують спеціальні способи 
стиснення даних, які називають алгоритмами (методами) стиснення да
них. Стиснення даних використовується при створенні файлів певних 
типів, наприклад графічних типу JPEG або звукових типу MPEG3, для 
передачі файлів мережею тощо.

Стиснення даних — це процес перекодування даних, який 
I І здійснюється з метою зменшення розмірів файлів.

Розрізняють алгоритми стиснення, що забезпечують стиснення без 
втрати даних, і алгоритми, що передбачають часткову втрату даних. 
Алгоритми з частковою втратою даних використовують, коли цілісність 
даних не є дуже суттєвою. Наприклад, при стисненні графічних, відео, 
звукових файлів, оскільки органи чуття людини не здатні помітити не
значну різницю у відтінках кольорів на фотографії, у відтворенні звуко
вих або відеоданих тощо.

Кодування Хаф ф мана-Ш енона. Цей метод часто застосовується при 
стисненні текстових даних. Він враховує частоту використання в конкретній 
мові певних літер. Наприклад, в українській мові найчастіше використовують
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Фоздм, 4
літери і, а, о, е, а літери ш, щ, ф, х -  набагато рідше. У таких випадках викорис
товують не 8-бітну систему кодування, а систему кодування змінної довжини, в 
якій символи, що трапляються частіше, кодуються 1-4 бітами, а ті, що трапля
ються рідше, -  7-8 бітами. Одним з прикладів такого кодування є кодування з ви
користанням азбуки Морзе. У ній символи кодуються послідовністю крапок і тире. 
Наприклад, літера а української абетки позначається як крапка і тире, літера 
м -  двома тире, літера т -  одним тире, а літера и -  двома крапками, літера ш -  чо
тирма тире, літера ц -  крапкою, тире, крапкою і тире, причому чим частіше 
використовується символ, тим менша довжина його коду.

Архівація даних
Незважаючи на підвищення надійності комп’ютерів і комп’ютерних 

носіїв даних, все ж  повної гарантії збереження даних вони не дають. 
Втрата даних може призвести до дуже серйозних наслідків. Так, знищен
ня даних про вклади та перерахування коштів клієнтів призведе до кра
ху банку, втрата даних про продаж квитків спричинить перебої у переве
зенні пасажирів, втрата результатів дослідів може звести нанівець бага
торічні наукові дослідження. Навіть втрата записника з номерами 
телефонів друзів принесе вам значні проблеми. Тому виникає потреба у 
створенні копій даних. Найважливіші дані дублюють, записуючи на інші 
жорсткі диски, на магнітну плівку стримера, на оптичні диски тощо.

Розміри файлів, які потрібно зберігати, великі і потребують додатко
вих затрат. Щоб зменшити ці розміри у копіях і відповідно зменшити 
затрати, використовують стиснення даних. При цьому використовують
ся методи, що забезпечують стиснення без втрат даних.

Створення копій даних за допомогою спеціальних програм, 
що можуть використовувати стиснення даних, називається 
архівацією.

Програми, які використовуються для виконання архівації, 
називаються архіваторами.

Результатом роботи цих програм є архівний файл, або просто архів, 
який містить у стисненому або не стисненому стані файли і папки. У про
цесі архівації можуть бути використані додаткові заходи стосовно захис
ту даних від несанкціонованого доступу, наприклад встановлення пароля 
на доступ до даних в архіві.

Залежно від алгоритмів, за якими здійснюється архівація даних, 
розрізняють такі формати архівних файлів: ZIP, RAR, ARJ, CAB, LZH, 
ACE, ISO та ін. Найчастіше, особливо в мережі Інтернет, використовують 
архівні файли формату ZIP.

При виборі формату архівного файлу слід враховувати, що за даними 
тестів, проведених авторами підручника, формат RAR забезпечує най
ефективніше стиснення. Однак на процес архівації в цьому форматі за
трачається більше часу.

Прикладами архіваторів є програми WinZIP, WinRAR, 7-Zip, Winace, 
PowerArchiver, ArjFoIder, BitZipper, Gnochive, bzip2 та ін.

Одним з архіваторів є програма WinRAR російського програміста 
Олександра Рошала, яка використовує високоефективні алгоритми стис
нення даних (рис. 4.6).



Основні функції цієї програми 
такі:
• створення архівів файлів і папок з 

можливим стисненням даних;
• додавання файлів і папок до вже 

існуючих архівів;
• перегляд вмісту архівів;
• заміна й оновлення файлів і папок 

в архівах;
• видобування з архіву всіх або тіль

ки обраних файлів і папок;
• створення багатотомних архівів 

(архів розбивається на кілька 
окремих файлів -  томів); розмір 
томів установлює користувач;

• створення звичайних і багатотомних архівів, які містять програму са
мостійного видобування файлів і папок, без участі програми-архіва- 
тора -  так званих SFX-архівів (англ. SelF extracting  -  самовидобу- 
вання);

• перевірка цілісності даних в архівах;
• шифрування даних та імен файлів в архівах 
та ін.

Програма WinRAR виконує всі ці операції над архівними даними фор
мату RAR і ZIP, а також дає змогу переглядати і видобувати об’єкти 
з архівів форматів CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ та ін.

Для створення архіву з використанням програми WinRAR потрібно 
виконати алгоритм:

1. Запустити програму WinRAR на виконання (наприклад, 
Пуск => Усі програми => W inRAR => W inRAR).

2. Виконати Команди => Добавити файли до архіву (або вибрати 
кнопку Додати на Панелі інструментів).

3. Вибрати вкладку Файли.
4. Вибрати потрібні об’єкти для архівації, для цього використати 

кнопку.Додати біля поля Файли, що добавляються.
5. Вибрати вкладку Загальні 

(рис. 4.7).
6 . Увести в полі Ім’я архіва ім’я 

архівного файлу.
7. Указати папку, в якій буде збе

режено архів (кнопка Огляд).
8 . Обрати у списку Метод стиснен

ня один із шести методів стис
нення: від методу без стиснен
ня до методу, що забезпечує 
максимальне стиснення (при 
максимальному стисненні роз
мір архівного файлу буде най
меншим, але час архівації буде рис 4  ? ВІКНО встановленНя значень 
найбільшим). параметрів архівації у WinRAR

Службове програмне забезпечення

Рис. 4.6. В ікно програм и W inR AR
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9. За потреби вказати значення параметрів архівації встановленням 
позначок прапорців.

10. Вибрати формат архівного файлу (RAR або ZIP) вибором 
відповідного перемикача.

11. Якщо планується розділити архівний файл на кілька частин, то 
указати розмір тому в полі зі списком Розділити на томи розміром 
(в байтах).

12. Вибрати кнопку ОК.

' Багатотомні архіви створюються для розділення архівного 
і •  1 файлу на кілька частин, якщо повністю архів не вміщується на 

одному носієві, наприклад на дискеті, на компакт-диску, на 
DVD-диску тощо, або якщо потрібно передати файл мережею з 
низькою швидкістю передавання даних.

Для додавання об’єктів до вже існуючого архіву необхідно виконати 
такий алгоритм:

1. Запустити архіватор WinRAR.
2. Відкрити архів, до якого потрібно додати об’єкт (Файл =>Відкрити 

архів).
3. Виконати Команди => Добавити файли до архіву  (або вибрати 

кнопку Додати на Панелі інструментів).
4. Виділити у діалоговому вікні Виберіть файли, які необхідно додати

об’єкти, які слід помістити до архіву.
5. Установити значення параметрів архівації.
6 . Вибрати кнопку ОК.
Іншим способом додавання файлів до архіву є перетягування файлів у 

вікно вже існуючого архіву або на значок архіву.
Для видобування об’єктів з архіву потрібно:
1. Запустити архіватор WinRAR.
2. Вибрати архів, об’єкти якого потрібно видобути.
3. Виконати Команди =ї Добути у вказану папку (або вибрати кноп

ку Видобути в рЩ на Панелі інструментів).
4. Указати у діалоговому вікні Шлях і параметри видобування папку, 

в яку буде здійснено видобування.
5. Установити значення параметрів видобування.
6 . Вибрати кнопку ОК.
Для видалення окремих об’єктів з архіву потрібно виконати такий ал

горитм:
1. Запустити архіватор WinRAR.
2. Відкрити архів, об’єкти з якого потрібно видалити.
3. Виділити об’єкти, які необхідно видалити.
4. Виконати Команди =>Видалити  (або вибрати кнопку Видалити fjji 

на Панелі інструментів).
5. Закрити вікно програми.

Фоздм 4-

> У випадках, коли потрібно перенести архівний файл на інший комп’ютер і не- 
Л  відомо, чи встановлений на ньому архіватор, при архівації використовують 

спеціальний формат архівних файлів -  SFX. Архівні файли, створені в цьому 
форматі, мають розширення ехе і включають модуль самовидобування, що дає 
змогу видобувати файли з архіву без архіватора.
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Службове програмне забезпечення
Для захисту архіву від стороннього 

доступу користувач може встановити па
роль доступу до архіву. Для цього не
обхідно на вкладці Додатково вибрати 
кнопку Пароль та ввести пароль і його 
підтвердження у відповідні поля.

Перегляд
Змінити
Друк
Відкрити за допомогою ►

U Добавити в архів...
Добавити в архів "Untitled-2.гаг"

ЦДобавити в архів і відправити по e-mail...
U Добавити в архів "Untitled-2.гаг" і відправити по e-mail...

При інсталяції програми WinRAR 
до контекстного меню об’єктів дода
ються основні команди роботи з 
архівами (рис. 4.8).

Вибір команди Добавити в архів 
або Добавити в архів і відправити по 
e-mail відкриває вікно встановлення 
режимів архівації. Вибір інших двох 
команд -  Добавити в архів «Untitled- 
2.гаг» або Добавити в архів 
«Untitled-2.гаг» і відправити по 
e-mail приводить до створення архіву 
із запропонованим іменем (у нашому прикладі — 
«Untitled-2.rar»).

Контекстне меню файлу архіву (рис. 4.9) містить 
команди видобування файлів: Видобути файли, Ви
добути в поточну папку або Видобути в Untitled-2\.
В останньому випадку буде створена папка з іменем 
архіву.

Надіслати ►

Вирізати
Копіювати

Створити ярлик
Видалити
Перейменувати

Властивості

Рис. 4.8. Контекстне меню файлу, 
яке містить команди роботи 

з архівами

Відкрити
£ Видобути файли... 
|Видобути в поточну папку 
5 Видобути в ипШвс)-2\ 

Відкрити за допомогою ►

V Перевірте себе
1°.
2° .

з*.
4°.
5е.

7°
8°

10* .

11*

Надіслати ►

Вирізати
Копіювати

Створити ярлик
Видалити
Перейменувати

Властивості

Рис. 4.9. Контекстне 
меню файлу архіву

Для чого використовується стиснення даних?
У яких випадках можливе використання стис
нення з частковою втратою даних?
Опишіть відомі вам методи стиснення даних.
Для чого виконується архівація даних?
Що таке архівація і що таке стиснення файлів?
Який між ними зв’язок і яка різниця?
Як називаються програми, що виконують архівацію даних? Які їх мож
ливості?
Назвіть найбільш поширені формати архівних файлів.
Опишіть один із способів запуску на виконання архіватора в опе
раційній С И СТ еМ І \УІПЙО\У8.
Яку команду потрібно вибрати в \VinRAR для створення архіву; для ви
добування файлів з архіву?
Наведіть алгоритм створення багатотомного архіву за допомогою прог
рами ЛУтИАН. У яких випадках створюються такі архіви?
У яких випадках створюються архіви, що самовидобуваються? Наведіть 
алгоритм їх створення.

Виконайте завдання
1°. Запустіть на виконання архіватор. Створіть архів із перших п’яти 

файлів з розширенням імені doc, що зареєстровані в папці Архів папки 
Тема 4. Помістіть цей файл у своїй папці.
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Ф озд'ьл 4
2°.

3°.

&  4°.

5е.

tj& 6*.

t t  7.

Видобудьте усі файли з файлу А р х ів і.га г  з папки Тема 4 \А р х ів  у власну 
папку.
Додайте до архівного файлу А р х ів 2 .гір , який знаходиться в папці 
Тема 4 \А р х ів , два останні файли цієї самої папки. Збережіть змінений 
архів з тим самим ім’ям у власній папці.
Відкрийте папку М о ї малю нки та:
а) виділіть перші п’ять файлів із цієї папки;
б) відкрийте контекстне меню виділеної групи файлів;
в) виберіть команду створення архіву М о ї м алю нки.гаг;
г) скопіюйте створений архів у попередньо створену папку М ій  архів у 

папці М о ї документи;
д) видобудьте усі файли з архіву М о ї м алю нки .гаг у поточну папку, ви

користовуючи контекстне меню скопійованого архіву.
Запустіть архіватор та:
а) створіть архів із перших п’ятнадцяти файлів із розширенням doc, що 

зареєстровані в папці М о ї документи (або з п’ятнадцяти останніх 
файлів із розширенням імені doc, що зареєстровані в папці Архів  
папки Тема 4);

б) установіть при архівації такі значення параметрів: ім’я архіву -  доку
менти-, папка -  Робочий стіл-, формат архіву -  ZIP-, метод стиснення -  
без стиснення; протестувати файли після архівації;

в) використовуючи контекстне меню, видобудьте усі файли зі створено
го архіву в папку DOC, яку створіть у папці М о ї документи.

Запустіть архіватор та:
а) створіть архів із перших двох файлів, що зареєстровані в папці Зраз

ки  музики (М о ї д о к ум е н т и  = > М о я  м у зи к а  =>З р а зк и  м у зи к и ), уста
новивши при цьому такі значення параметрів архівації: ім ’я архіву -  
Archiv02; формат архіву -  RAR; SFX-архів; метод стиснення -  макси
мальний; коментар такого змісту «Музичні файли з папки Зразки му
зики» (вкладка Коментар);

б) видаліть зі створеного архівного файлу Archiv02.exe останній файл;
в) додайте до цього архіву третій файл з папки Зразки музики (М о ї до

к у м ен т и  => М о я  м у зи к а  => З р а зк и  м узи к и );
г) видобудьте усі файли зі створеного архівного файлу в папку М о ї доку

менти.
Проведіть дослідження щодо ефективності стиснення файлів різних 
типів у форматах ZIP та RAR і заповніть таблицю.
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Ім ’я
файлу

Розмір  
файлу 

до стис- 
нення

Розміри файлів-архівів різних форматів, створених 
із різними значеннями параметрів стиснення

RAR ZIP
нормаль

ний
максималь

ний
нормаль

ний
максималь

ний
*.txt
*.doc
*.docx
*.bmp

t$  8*. 
з ї 9*. 
&  10* .

Підготуйте повідомлення про способи захисту даних від втрат. 
Підготуйте повідомлення про методи стиснення з втратами даних.
Розгляньте, як виконуються основні операції над архівами з викорис
танням архіватора WinZIP. Використовуйте при цьому дії «за ана
логією» з ЛУЇпКАК або скористайтеся Довідкою.

[D esig en  PLA N  E T -Ü  A
h ttp ://w w w .ex .u a /v iew / 1 6 8 6 7 9 2 4

http://www.ex.ua/view/


Практична робота № 6 . Архівування та розархівування даних

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть на виконання архіватор WinRAR.
2. Створіть у своїй папці архів із перших шістнадцяти файлів з розширен

ням імені doc, що містяться в папці Тема 4\Архів, установивши при 
цьому такі значення параметрів архівації:
• формат архіву — RAR;
• метод стиснення -  швидкий;
• створити SFA-архів;
• протестувати файли після архівації;
• додати інформацію для відновлення.

3. Виконайте такі дії:
• додайте до архіву коментар з вашим прізвищем та ім’ям;
• збережіть у архіві час створення файлів (вкладка Час);
• створіть у своїй папці папку Копія архіву, скопіюйте в неї архів і ви

даліть з нього останні п’ять файлів.
4. Перегляньте, використовуючи команду Показати інформацію  (кнопка 

Інфо на Панелі інструментів), властивості створеного архіву (для багато
томного архіву -  першого файлу), визначте і запишіть у зошит:
• загальний розмір файлів до архівації;
• загальний розмір файлів в архіві після архівації;
• ступінь стиснення;
• розмір даних для відновлення;
• зміст коментарю;
• розмір SFX-модуля.

5. Використовуючи контекстне меню Робочої області вікна Провідника, 
розархівуйте усі файли зі створеного вами архіву в папку DOC, яку 
створіть у своїй папці.

6. Використовуючи архіватор, видобудьте перші десять файлів зі створено
го вами архіву в папку 1_ 10, яку створіть у своїй папці.

7. Закрийте усі відкриті вікна.

4.3. Запис даних на оптичні носії. Форматування 
та копіювання дисків

1. Які види оптичних д и ск ів  ви знаєте? О пиш іть їх.
2 . Як переглянути вм іст диска?
3 . Як зд ійснити  коп ію вання файлів і папок з  од ного  д и ска  на інш ий?
4 . Щ о  таке файлова систем а, які файлові систем и  ви знаєте?
5 . О пиш іть структуру розм іщ ення даних на диску.

Запис даних на оптичні носії
Використовуючи засоби програми Провідник, Windows ХР може 

здійснювати запис тільки на оптичні диски CD-R або CD-RW.
Для виконання цієї операції потрібно, щоб у комп’ютері було встанов

лено пристрій для запису оптичних дисків. Алгоритм для запису такий:
1. Вставити у пристрій диск для запису.
2. Відкрити вікно папки Мій комп’ютер (наприклад, Пуск => М ій  

комп’ютер).

Службове програмне забезпечення
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^Р озділ  4 -

3. Відкрити вікно оптичного диска (значок |^ ) .
4. Відкрити вікно папки, яка містить потрібні дані.
5. Виділити файли і папки, які потрібно записати на оптичний диск.
6 . Вибрати команду Копіювати (наприклад, Правка =>Копіювати).
7. Зробити поточним вікно оптичного диска.
8. Вибрати команду Вставити (наприклад, Правка =>Встаєити) (при 

цьому біля значків скопійованих файлів і папок з ’явиться позна
чення Щ, а над списком об’єктів -  заголовок Файли, підготовані 
для запису на компакт-диск) (рис. 4.10).

9. Вибрати у списку Завдання для запису вікна оптичного диска ко
манду Записати ці файли на компакт-диск (або Файл => Записати 
ці файли на компакт-диск).

10. Увести в поле Ім’я компакт-диска вікна Майстер запису компакт- 
дисків ім’я компакт-диска і вибрати кнопку Далі.

11. Дочекатися завершення процесу запису файлів і папок на оптичний 
диск.

12. Установити позначку прапорця Так, записати ці файли на інший 
компакт-диск у вікні Майстра запису компакт-дисків (рис. 4.11), 
якщо планується записати вибрані об’єкти ще на один диск (тобто 
зробити кілька копій).

13. Вибрати кнопку Готово.

Файл Qpawca Цигляд Обране Сдівіс Довідка

ф и м а д  ’ ^  ІНЗ’

Адавміїфєл

Рис. 4 .10. В ікно оптичного  д и ска  з Рис. 4 .11 . Заверш альне вікно
підготовленим и для запису  ф айлами Майстер запису компакт-дисків

Не слід переривати процес запису на диск! Це, як правило, 
призводить до пошкодження оптичного диска, який стає непри
датним для подальшого використання.

Диски CD-RW за потреби можна попередньо очистити, використавши 
команду Стерти цей CD-RW зі списку Завдання для запису вікна оптич
ного диска (або Файл => Стерти цей CD-RW).

Для запису оптичних дисків DVD в операційній системі Windows ХР 
слід використати додаткову програму запису оптичних дисків, наприк
лад NERO версії 6.0 і вище.

©В операц ійн ій  систем і Windows Vista м ожна записувати  оптичн і д и ски  як 
CD, так і DVD. Для їх запи су  треба  в ідкрити в ікно оптичного  диска , н априк
лад виконавш и Запуск => М ій ком п ’ю тер => Д и с к о в о д  о п т и ч н и х  д и с к ів ,

скоп ію вати  у це в ікно ф айли і папки, які потр ібно  записати , і вибрати на Панелі
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Службове програмне забезпечення
інструментів кн о п ку  Записати на 
диск.

Якщ о на д и с к  ще не проводився за 
пис, то  програм а  в ідкриє в ікно Записа
ти диск, у  я ко м у  у в ід по в ід н е  поле 
потр ібно ввести ім ’я д и ска  та встанови
ти значення парам етр ів  ф орматування 
диска . За  зам овчуванням  парам етри  
ф орматування приховані від  користува 
ча, і для їх в ідображення необхідно ви 
брати кн о п ку  Показати параметри 
форматування ©  (рис. 4 .12). М ожна 
прове сти  ф орм атування  у ф айловій  
систем і Live File System, яка надає 
м ожливості видаляти і записувати  ф ай
ли так, як на пристроях ф леш -пам ’яті, 
однак записан і в цій систем і д и ски  не 
читатимуться при використанн і операц ійних систем , випущ ених до  Windows ХР.

Д и ски , записан і у ф айловій систем і ISO, будуть читатися при використанн і 
раніше створених версій операц ійно ї систем и  Windows. О днак стирати  файли 
поодинц і не можна. М ожна буде лиш е стерти  весь д и с к  (при використанн і дисків , 
що забезпечую ть багаторазове  стирання і записування даних).

Рис. 4 .12 . П араметри ф орматування 
оптичного  д и ска  у вікні Записати 

диск

Форматування дисків і пристроїв флеш-пам’яті
Вам уже відомо, що перед початком експлуатації диски готують до за

пису даних. Цей процес називається форматуванням диска.
Для форматування магнітних дисків потрібно виконати такий алго

ритм:
1. Відкрити вікно папки Мій комп’ютер.
2. Вибрати один із дисків.
3. Виконати Файл => Форматувати (або вибрати команду Формату- 

вати з контекстного меню диска).
4. Установити значення параметрів форматування (рис. 4.13):

• місткість -  максимальний розмір даних, що можуть бути записані на 
цей диск;

• файлова система -  для гнучких дисків вико
ристовується тільки FAT, для жорстких 
дисків -  FAT32 або NTFS;

• розмір кластера;
• мітка тому -  ім’я диска, яке задає користувач 

для зручності розпізнавання окремих дисків.
Мітка може містити до 11 символів для FAT і 
до 32 символів для NTFS (диск може не мати 
мітки);

• способи форматування:
♦ швидкий, що здійснюється шляхом очи

щення змісту диска (кореневої папки) без 
очищення його вмісту;

♦ з використанням стискання -  у цьому ре
жимі дані перед записом на диск по
передньо стискаються;

ФйірМфї Д«£*ї

3,5й; 1,44 f>®; 512 байт/сектор 

Файлова система 
FAT

Стандартний розмір кластера ТІ

Способи фсрндтумнм*
П  Швидке (очищення змісту)

І Г ] Використовувати стискання 
0Стеорити завантажувальний диск MS-DOS

Почати [ Закрити |

Рис. 4 .13 . В ікно 
програм и ф орматування 

д иск ів
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Ф оздйл 4
♦ створити, завантажувальний диск МЯ-БОв -  цей режим можливий 

лише для гнучких дисків, після форматування на дискету записують
ся компоненти операційної системи МЯ-БОЯ, що робить диск си
стемним.

5. Вибрати кнопку Почати.
6 . Підтвердити виконання операції форматування.

Операція форматування небезпечна, і її помилкове виконан
ня, особливо для жорсткого диска, може призвести до втрати 
даних.

Пристрої флеш-пам’яті, як і дискети або оптичні диски, поступають у 
продаж уже відформатованими. Потреба у форматуванні може виникну
ти, якщо відбувся збій у роботі пристрою, який був викликаний дією 
комп’ютерних вірусів або некоректним від’єднанням пристрою від 
комп’ютера. Форматування цих пристроїв практично нічим не 
відрізняється від форматування магнітних дисків.

Процес форматування використовується і для оптичних дисків. Фор
матування оптичних дисків у операційній системі ЛУтболув ХР відбу
вається під час їх стирання.

Копіювання дисків
Копіювання засобами ОС дає змогу створювати копії тільки гнучких 

магнітних дисків і за певних умов оптичних дисків.
Для створення копії дискети потрібно виконати такий алгоритм:
1. Відкрити вікно папки Мій комп’ютер.
2. Вибрати значок дисковода гнучких дисків.
3. Виконати Файл =>Копіювати диск.
4. Вибрати кнопку Почати (рис. 4.14).
5. На запит програми вставити диск, з 

якого потрібно копіювати дані (вихід
ний диск).

6 . Дочекатися, поки копія даних з дис
ка буде занесена в оперативну па
м’ять.

7. На запит програми замінити диск на 
той, на який буде скопійовано дані 
(кінцевий диск).

8. Вибрати кнопку Далі.
9. Дочекатися повідомлення про завершення копіювання.

Рис. 4.14. Вікно програми 
Копіювання диска

При копіюванні дисків можуть порушуватися чиїсь авторські 
чи майнові права, що переслідується відповідно до законодав
ства України.

Перевірте себе
1°. Як позначаються файли, підготовлені для запису на компакт-диск? 
2*. Як записати файли і папки на оптичні диски?
З*. Опишіть процес підготовки даних для запису на оптичний диск.

146



_

4*. Поясніть, що таке сесія запису на оптичний диск.
5*. У чому полягає форматування оптичних дисків?
6°. Як надати ім’я диску, на який записуються файли і папки?
7°. Які оптичні диски можна записувати за допомогою Провідника у 

'ШШІО'̂ З ХР?
8*. Як скопіювати гнучкий магнітний диск?
9°. Як провести форматування оптичних дисків; пристроїв флеш-пам’яті?

10*. Які файлові системи використовуються у пристроях флеш-пам’яті? Як 
вибрати файлову систему при форматуванні?

11°. Для чого виконується форматування дисків?
12е. У чому особливості швидкого способу форматування?
13°. Чому слід бути дуже обережним, виконуючи операції форматування 

диска?
14°. Що слід врахувати, створюючи копії дисків?

Службове програмне забезпечення

%
д

6*

б*

л

Виконайте завдання

1°. Візьміть чистий оптичний диск CD-RW та:
а) запишіть на нього два перші файли з папки Мої документи\Моя му- 

зика\3разки музики;
б) перевірте, чи записалися ці файли на диск;
в) зітріть CD-RW диск.

2е. Запишіть алгоритм стирання даних з оптичних дисків.
З*. Запишіть алгоритм виконання форматування пристроїв флеш-пам’яті. 
4*. Зробіть копію дискети, запропонованої вчителем. Перевірте, чи 

збігається вміст дискет після копіювання.
5*. Візьміть чистий оптичний диск CD-RW та:

а) запишіть на нього два файли з папки Тема 4\Архів;
б) перевірте, чи записалися ці файли на диск;
в) запишіть на диск папки Бібліотека та Фото_кращих_учнів з папки 

Тема 4;
г) перевірте, чи записалися ці папки на диск, порівняйте вміст цих па

пок із вмістом папок, що входять до папки Тема 4;
д) спробуйте видалити папку Бібліотека з вашого оптичного диска. Чи 

вдалося це вам? Поясніть чому;
е) зітріть увесь диск.

6*. З дозволу вчителя підготуйте завантаж увальний диск MS-DOS. Чи 
успішно пройшло форматування? Які об’єкти є на диску А: після форма
тування?

7*. Складіть алгоритм копіювання оптичного диска засобами Windows.
8. Візьміть два однакові оптичні диски (бажано CD-RW). Запишіть на них 

однакові дані (одні й ті самі файли і папки). Тільки в одному випадку 
дані запишіть за один раз, а в другому -  за 3 -4 . Визначте після запису 
ємність вільного місця на дисках. Чи є різниця? Якщо є, то чому?

9*. Знайдіть інформацію про файлову систему Live File System. Визначте, 
для яких носіїв даних вона використовується. У чому її переваги перед 
іншими файловими системами для подібних носіїв? Чи можна цю систе
му використовувати для дисків CD-R і DVD-R?



Ф а з д м  5

т ш ї ґ ш т і т

У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
•  к о м п ’ ю те р н і м е р е ж і, їх  п р и з н а ч е н н я ;
•  а п а р а т н е  й п р о гр а м н е  з а б е з п е ч е н н я  к о м п ’ю т е р н и х  м е р е ж ;
•  о с о б л и в о с т і с п іл ь н о го  в и к о р и с т а н н я  р е с у р с ів  л о к а л ь н о ї м е р е ж і;
•  с и с т е м у  а д р е с  в м е р е ж і Ін т е р н е т ;
•  п р и з н а ч е н н я  н а й п о ш и р е н іш и х  п о с л у г  м е р е ж і Ін т е р н е т :

в е б -с е р в іс у ; 
е л е к т р о н н о ї п о ш т и ; 
т е л е к о н ф е р е н ц ій ; 
ф а й л о в о го  с е р в іс у ; 
в ід д а л е н о го  к е р у в а н н я  к о м п ’ ю т е р о м ; 
ін т е р а к т и в н о го  с п іл ку в а н н я ; 
ІР -те л е ф о н ії;

з а с о б и  п о ш у к у  ін ф о р м а ц ії в Ін т е р н е т і.

5.1. Апаратне й програмне забезпечення 
комп’ютерних мереж

1. Щ о в ідноситься до інф орм ац ійних ресурсів?
2 . Які ви знаєте  інф ормаційн і процеси?  У чому полягає кож ний із них?
3 . Щ о є складовим и частинам и каналів передавання даних?
4. Які пристро ї називаю ть ком ун ікац ійним и?  Яке їх призначення?
5 . Назвіть відом і вам серверн і операц ійн і систем и.

Поняття про комп’ютерні мережі
Дані, які зберігаються на одному комп’ютері, можуть стати в нагоді 

користувачеві, що працює за іншим комп’ютером. Для перенесення да
них можна використати гнучкі магнітні диски, компакт-диски, пристрої 
флеш-пам’яті або інші носії даних. Але передавання носія може зайняти 
тривалий час. Для економії часу та інших ресурсів при передаванні да
них комп’ютери з’єднують між собою в мережі (рис. 5.1).

Комп’ютерна мережа -  це сукупність комп’ютерів та інших 
пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, з’єднаних 
каналами передавання даних.

Використання комп’ютерних мереж дає змогу прискорити реалізацію 
інформаційних процесів, ефективніше розподіляти і використовувати 
апаратні й інформаційні ресурси. Комп’ютерні мережі забезпечують:
• швидкий обмін даними між окремими комп’ютерами мережі;
• спільне використання обчислювальних ресурсів, принтерів, модемів, 

сканерів, пристроїв зовнішньої пам’яті та інших;
• спільне використання комп’ютерних програм;

і
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Ком п’ютерні мережі
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Рис. 5.1. Приклад з ’єднання ко м п ’ю терів у м ережу

• можливість віддаленого керування комп’ютерами: встановлення на 
них програмного забезпечення, обмежування прав доступу до ре
сурсів, проведення діагностування тощо;

• спільну роботу користувачів над певними проектами, наприклад роз
робку конструкції літака чи автомобіля, підготовку єдиного звіту кор
порації

та ін.
Комп’ютери в мережі можуть відрізнятися за функціями, які вони ви

конують. Ті комп’ютери, які надають доступ до власних ресурсів іншим 
комп’ютерам і керують розподілом ресурсів мережі, називають сервера
ми (англ. server -  той, хто подає, обслуговує), а ті, що користуються ре
сурсами серверів, — клієнтами (робочими станціями).

Класифікації комп’ютерних мереж
Комп’ютерні мережі можна класифікувати за різними властивостями 

(рис. 5.2).

Рис. 5.2. Схема класиф ікац ій  ко м п ’ю терних м ереж
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Розглянемо деякі з наведених класифікацій.
За правом доступу до ресурсів виділяють такі види комп’ютерних мереж:

• персональні (PAN, англ. Personal Area Network -  мережа особистого 
простору, персональна мережа) -  мережі, доступ до яких має окрема лю
дина. Персональна мережа об’єднує власні електронні пристрої корис
тувачів -  персональні комп’ютери, ноутбуки, кишенькові комп’ютери, 
мобільні телефони, смартфони, комунікатори тощо;

• корпоративні -  мережі, ресурси яких доступні працівникам однієї ор
ганізації, підприємства, навчального закладу тощо. Обмежений до
ступ до ресурсів таких мереж можуть мати сторонні особи. Наприк
лад, до інформаційних ресурсів корпоративної мережі «Укрзалізниця» 
може звертатися будь-хто для отримання даних про розклад руху по
тягів і наявність вільних місць;

• загального використання -  мережі, в яких апаратні й інформаційні 
ресурси є загальнодоступними, хоча права доступу до ресурсів 
можуть розрізнятися для різних користувачів.
За охопленою територією комп’ютерні мережі поділяються на:

• локальні (LAN, англ. Local Area Network -  мережа локального просто
ру) -  з ’єднують пристрої, що розташовані на порівняно невеликій 
відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох 
сусідніх будівель. Наприклад, комп’ютерна мережа навчального 
закладу, супермаркету тощо;

• регіональні -  ресурси яких розміщені на території деякого регіону. 
Серед них виділяють міські (M AN, англ. Metropolitan Area Network -  
мережа міського простору), обласні, національні мережі. Прикладами 
таких мереж є UAnet -  українська національна мережа, RUnet -  
російська мережа, УРАН -  українська науково-освітня телекомуні
каційна мережа та ін.;

• глобальні (W AN , англ. Wide Area Network -  мережа широкого просто
ру) -  об’єднують комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, що 
розміщені в різних частинах світу. Найвідомішою глобальною мере
жею є Інтернет, але існують й інші. Наприклад, всесвітня неко- 
мерційна комп’ютерна мережа FidoNet, глобальна мережа ди
станційної освіти Global DistEdNet тощо.
Одна з класифікацій побудована на розподілі функцій між комп’юте

рами. За цією властивістю мережі поділяють на:
• однорангові -  мережі, в яких усі комп’ютери мають рівні права: 

кожний може надавати свої ресурси і використовувати ресурси інших;
• з виділеним сервером -  мережі, в яких один або кілька комп’ютерів є 

серверами, а всі інші -  клієнтами. Такі мережі є багаторанговими.
В одноранговій мережі всі комп’ютери працюють незалежно один від 

одного, у них немає єдиного центру. Тому таку мережу складно обслуго
вувати: керувати доступом до ресурсів, встановлювати та оновлювати 
програмне забезпечення на окремих комп’ютерах, захищати від втручан
ня сторонніх користувачів, від вірусних атак тощо. Цих недоліків по
збавлена мережа з виділеним сервером.

У багаторанговій мережі може бути встановлений один або кілька сер
верів. Сервери, залежно від основного виду ресурсів і послуг, які вони на
дають клієнтам, можуть виконувати функції:
• файлових серверів -  надають місце на диску (дисковий простір) для 

зберігання файлів і керують доступом до них користувачів інших 
комп’ютерів;



• серверів друку -  надають користувачам спільний доступ до принтерів 
мережі, керують черговістю виконання завдань від різних користу
вачів;

• серверів віддаленого доступу -  забезпечують зв’язок комп’ютерів ме
режі з іншими мережами;

• контролерів домену -  керують розподілом прав доступу користувачів 
до апаратних та інформаційних ресурсів мережі

та ін.
Один комп’ютер може виконувати кілька серверних функцій.

Апаратне забезпечення мереж
Об’єднання комп’ютерів у мережу здійснюється з використанням ка

налів передавання даних: середовища передавання даних та обладнання, 
що забезпечують передавання даних цими середовищами.

Канали передавання даних мають кілька властивостей, від значення 
яких залежить якість передавання даних мережею:
• вид середовища передавання;
• швидкість передавання даних;
• максимальна відстань передавання даних без підсилення сигналу 
та ін.

Якщо середовища передавання даних -  це кабелі, то мережа є кабель
ною (дротовою), в інших випадках -  бездротовою (англ. wireless -  бездро
товий).

Перші комп’ютерні мережі були побудовані на основі кабельного з’єд
нання та використовували для встановлення зв’язку між комп’ютерами 
існуючі телефонні кабелі. Приєднання комп’ютерів до мереж за 
допомогою телефонних ліній використовують і в наш час, але більш 
надійний і швидкісний зв’язок забезпечують кабелі з оптичного волокна -  
оптоволоконні. У локальних мережах застосовують інші види кабелів -  
кручена пара та коаксіальний.

Першою бездротовою мережею була мережа AlohaNet Гавайського 
університету, створена в 1970 р. У ній передавання даних між комп’юте
рами здійснювалося з використанням радіосигналів. У наш час за бездро
товою технологією об’єднують комп’ютери як у локальних, так і в гло
бальних мережах.

Швидкість передавання даних мережею -  це кількість бітів даних, що 
можуть бути передані за одну секунду. У перших мережах швидкість ста
новила кілька кілобітів за секунду. Сучасні розробки наближають цей 
показник до 100 Гбіт за секунду.

Кабельними мережами дані передаються електричними або оптичними 
(світловими) сигналами, бездротовими -  інфрачервоними або радіосигна
лами. Яким би не був сигнал, він слабішає в мережі і може бути загубле
ним, якщо його не підсилити. Для мережі визначають максимальну 
відстань між пристроями, на яку сигнал передається без спотворення. Для 
різних середовищ передавання даних максимальна відстань передавання 
даних без підсилення сигналу становить від 1 0  м (інфрачервоний зв’язок) 
до 1 0 0  км у мережах на оптоволоконному кабелі або декількох тисяч кіло
метрів при використанні супутникових каналів зв’язку.

Комп’ютерні мережі
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Фоздм 5
У таблицях 5.1 і 5 .2 наведені властивості та їх значення для р ізних видів 
мереж.

Таблиця 5.1. Значення властивостей кабельних мереж

Вид  кабелю

Максимальна
ШВИДКІСТЬ

передавання
даних

Максимальна
відстань

передавання
даних

Будова кабелю

Коаксіальний
gjjjjjĝ  ̂ ЩГГ|> т

10 М б іт /с 500 м М ід ний  д р іт  в ізоляц ії, 
м етал евом у о бпл етенн і 
та зовн іш н ій  оболонці

Кручена пара 10 Гб іт/с 100 м П опарно  скр уче н і м ідн і 
д р о ти  в ізол я ц ії; кілька  
пар в одн ій  захисн ій  о б о 
лонці

Оптоволоконний

І
10 Гб іт/с 100 км Кілька оптичних волокон у 

зовн іш н ій  оболонці

Таблиця 5.2. Значення властивостей бездротових мереж

Технологія

Максимальна
швидкість

передавання
даних

Максимальна
відстань

передавання
даних

гЗ1 ■ Imrfff'IData
Association.

IrDA (англ. Infrared Data Association -  інф ра
червона ідентиф ікація даних)

4 М б іт /с 10 м

0  Bluetooth*
B lu e to o th  (англ. blue tooth -  син ій  зуб; техно 
логія отримала назву від імені д анського  короля 
X ст. Х аральда С и н ь о зуб о го  на п р ізв и сь ко  
Об’єднувач)

20 М б іт /с 100 м

Wi-Fi (англ. Wireless Fidelity -  б е зд р о то ва  
точність)

125 М б іт /с 460 м

иШ п а х
WiMax (англ. Worldwide Interoperability for 
Microwave A ccess  -  всесвітня сум існ ість  для 
м ікрохвильового  доступу)

75 М б іт /с 50 км
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У мережах використовуються такі кому

нікаційні пристрої:
• мережні адаптери або модеми -  у кабельних ме

режах;
• пристрої інфрачервоного зв’язку або адаптери 

бездротових мереж -  у бездротових мережах;
• концентратор (англ. hub -  концентратор) -  пере

силає дані, що надійшли одним із каналів зв’яз
ку, до кожного з приєднаних каналів;

• комутатор (англ. switch -  перемикач) -  спрямо
вує дані тільки до одного каналу, визначаючи 
маршрут, за яким потрібно переслати дані (рис.
5.3). У бездротових мережах роль комутатора 
виконує точка доступу (англ. access point -  точка 
доступу) (рис. 5.4);

• повторювач (англ. repeater -  повторювач) -  
підсилює сигнали при пересиланні даних на 
значні відстані;

• міст (англ. bridge -  міст) -  з ’єднує кілька мереж в одну, пересилає дані 
з однієї мережі в іншу;

• маршрутизатор (англ. router -  маршрутизатор) -  визначає маршрути 
передавання даних і пересилає дані.

Мережні протоколи
При обміні даними між комп’ютерами мережі передбачається, що дані 

без спотворення та втрати надійдуть від відправника адресату. Для цього 
потрібно, щоб різноманітні комп’ютери, комунікаційні пристрої, мереж- 
не обладнання та програмне забезпечення виконували передавання да
них за однаковими чітко визначеними правилами. Такі правила назива
ються мережними протоколами.

 ̂ .Мережний протокол — це набір правил, за якими здійснюється
- - -  обмін даними між пристроями комп’ютерних мереж.

Більшість сучасних комп’ютерних мереж здійснюють передавання 
даних на основі набору протоколів, що має назву TCP/IP (англ. 
Transmission Control Protocol/ Internet Protocol -  протокол управління 
передаванням/міжмережний протокол).

Дані, що передаються мережею, розбивають на невеликі пакети та до
повнюють даними, що стосуються процесу передавання: адресами 
комп’ютерів одержувача та відправника, номером та довжиною пакета 
тощо. Кожний пакет передається окремо. Маршрут передавання визна
чають маршрутизатори, вони також слідкують за доставкою пакетів. 
Різні пакети одного повідомлення можуть передаватися різними 
маршрутами. Якщо пакет з якоїсь причини не потрапив до адресата, він 
буде повторно відправлений. Після досягнення пункту призначення всі 
пакети з’єднуються, і дані набувають початкового вигляду. Пакети, в 
яких виникають спотворення даних під час передавання, передаються 
повторно.

Рис. 5.3. Комутатор

Рис. 5.4. Точка 
доступу
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Розділ 5
Правила розбиття даних на пакети, їх доставки до адресата й об’єднан

ня пакетів в єдине ціле визначає протокол ТСР. Пересилання пакетів між 
комп’ютерами, які можуть мати різну архітектуру, використовувати 
різні операційні системи та входити до різних мереж, здійснюється на ос
нові протоколу ІР.

Завдяки розбиттю даних на окремі пакети передавання їх мережею 
відбувається швидко та надійно і стає можливим навіть у випадку, коли 
частина мережі пошкоджена. У випадку виходу з ладу частини мережі 
маршрутизаторами буде зроблена спроба визначити новий маршрут для 
проходження пакета в обхід пошкодженої ділянки.

Програмне забезпечення мереж
Для організації обміну даними між комп’ютерами мережі використо

вується кілька видів програмного забезпечення:
• мережні компоненти операційної системи;
• службові та прикладні програми;
• драйвери пристроїв мережі.

Операційна система \Уіп<іо\У8  ХР включає компоненти для організації 
однорангової локальної мережі. Якщо мережа має виділений сервер, то 
на ньому встановлюють спеціальне серверне програмне забезпечення.

Для отримання послуг мережі використовують програми, які, як прави
ло, складаються з двох частин:
• клієнтська -  надає можливість користувачу звернутися із запитом до 

ресурсів комп’ютерів, на яких встановлена серверна частина;
• серверна -  відповідає на запити клієнтської частини.

Таку технологію побудови програмного забезпечення називають 
клієнт-серверною.

Наприклад, за такою технологією можуть бути побудовані програми 
тестової перевірки знань учнів. На комп’ютері вчителя установлюється 
серверна частина програми, яка зберігає тестові завдання, надає їх за 
запитом учня, отримує, перевіряє та фіксує відповіді учнів. На учнів
ських комп’ютерах установлюється клієнтська частина програми, яка 
дає змогу отримати із сервера завдання та передати на сервер відповідь 
учня. Таким чином, учні використовують базу даних, що зберігається на 
комп’ютері вчителя, та поповнюють її власними результатами.
(Др\ Перевірте себе

1°. Що таке комп’ютерна мережа? Які можливості вона надає?
2°. Які функції виконує комп’ютер-сервер у мережі?
3°. Який комп’ютер називають клієнтом?
4*. За якими властивостями можна класифікувати комп’ютерні мережі?
5°. Яку мережу називають одноранговою?
6°. Назвіть види комп’ютерних мереж за охопленою територією.
7°. Назвіть види комп’ютерних мереж за правом доступу до ресурсів.
8*. Охарактеризуйте види комп’ютерних мереж за розподілом функцій між 

комп’ютерами.
9*. Назвіть і поясніть функції, які може виконувати сервер у багаторан- 

говій мережі.
10°. Які середовища передавання даних використовують у комп’ютерних ме- 

режах?
11*. Назвіть та охарактеризуйте основні властивості комп’ютерних мереж.
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12*.
13°.

14°.

15°.

16*.
17°.
18*.

Що сприяє широкому використанню бездротових локальних мереж? 
Які комунікаційні пристрої використовують у кабельних мережах? Яке 
їх призначення?
Які комунікаційні пристрої використовують у бездротових мережах? 
Яке їх призначення?
На основі якого набору протоколів здійснюється передавання даних у 
сучасних мережах? Назвіть відомі вам складові цього набору.
Опишіть призначення мережних протоколів ТСР та ІР .
Яке програмне забезпечення використовують у комп’ютерних мережах? 
Поясніть особливості виконання прикладних програм, що працюють за 
клієнт-серверною технологією.

А

Виконайте завдання

1*. Наведіть приклади комп’ютерних мереж до схеми на рисунку 5.2. 
2*. Позначте в таблиці призначення комунікаційних пристроїв.

Пристрій

Призначення пристрою
Передавання  

даних між 
вузлам и  
мережі

З ’єднаная
мереж

Визначення
марш рут у

пересилання
пакетів

Підсилення 
потужності 

сигналу 
в мережі

Концентратор
Комутатор
Міст
Маршрутизатор
Повторювач

А 3*.

н 4.

5*.

За каталогами або ціновими пропозиціями комп’ютерних магазинів 
визначте значення властивостей мережного обладнання, що доступне на 
ринку бездротових мереж вашого регіону.
Запропонуйте та обґрунтуйте можливу схему організації локальної ме
режі у вашому навчальному закладі.
Запропонуйте та поясніть власну ідею роботи за клієнт-серверною техно
логією програми для обліку успішності учнів класу. Визначте функції 
серверної та клієнтської частин програми.

5.2. Організація роботи в локальній мережі

1. Щ о  таке  локальна мережа?
2. Чим в ідр ізняю ться однорангов і м ереж і від м ереж  з  вид іленим  се рве 

ром? Які ф ункції можуть виконувати сервери?
3 . Яке програм не  забезпечення використовується  для орган ізац ії р о б о 

ти в мереж і?
4. Наведіть алгоритм и, які потр ібно  виконати для коп ію вання і пе ре 

м іщ ення о б ’єкт ів  з одн іє ї папки до  іншої.

Робоча група та домен
В одноранговій мережі комп’ютери, як правило, об’єднують у робочу 

групу.
Э е ^ е п  Р Ь А Ы Е Т -и А
http ://w vw v.ex.ua/view / 1 6 8 6 7 9 2 4
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Робоча група  -  це група комп’ютерів локальної мережі, ко
ристувачі яких виконують схожі завдання та здійснюють регу
лярний обмін даними.

Наприклад, у локальній мережі школи в одну робочу групу можна 
об’єднати комп’ютери кабінету інформатики, на яких учні виконують 
навчальні завдання, а в другу -  ті, що розміщені в кабінетах директора 
школи та його заступників.

Робочим групам надають імена, наприклад Каб-201 або Administration. 
У мережах з виділеним сервером комп’ютери, як правило, об’єднують 

у домени.

Домен  (англ. domain -  володіння) -  це група комп’ютерів, які 
централізовано обслуговуються спільним сервером -  контроле
ром домену, що керує розподілом прав доступу користувачів до 
ресурсів мережі.

Як і робочій групі, домену надають ім’я. У великій локальній мережі 
може бути кілька доменів.

Кожному комп’ютеру у складі робочої групи або домену надають 
унікальне ім’я. Наприклад, комп’ютер учителя в кабінеті інформатики 
може мати ім’я Teacher (англ. teacher -  учитель), а імена учнівських 
комп’ютерів -  pupil-1, pupil-2 тощо (англ. pupil -  учень).

Щоб переглянути імена, надані комп’ютеру та робочій групі або доме
ну, слід виконати такий алгоритм:

1. Відкрити контекстне меню об’єкта Мій комп’ютер.
2. Вибрати команду Властивості.
3. Вибрати вкладку Ім’я комп’ютера у вікні, що відкрилося (рис. 5.5).

4. Вибрати кнопку ОК або кнопку за
криття вікна після перегляду потріб
них даних.

Додатково до імені, комп’ютеру мо
же надаватися опис -  фраза, що коротко 
характеризує призначення або власни
ка комп’ютера. Опис можна побачити 
у відповідному полі на вкладці Ім’я 
комп’ютера у вікні Властивості системи.

Зміну імені та опису комп’ютера, 
приєднання комп’ютера до робочої 
групи або домену виконує адміністра
тор мережі -  особа, яка відповідає за 
розподіл ресурсів і за правильне функ
ціонування мережі. У школі це, як 
правило, учитель інформатики або ла
борант.

Обліковий запис користувача
Часто за одним комп’ютером працює кілька користувачів: члени роди

ни на домашньому комп’ютері, учні школи на комп’ютерах кабінету 
інформатики, відвідувачі комп’ютерного клубу тощо. Кожен із користу-

Фозд'м 5

Рис. 5.5. Вкладка Ім’я комп’ютера 
вікна Властивості системи
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вачів має власні вподобання щодо зовнішнього вигляду об’єктів опе
раційної системи, і для кожного можуть бути визначені індивідуальні 
права на використання ресурсів і внесення змін у налаштування 
комп’ютера.

Для того щоб забезпечити користувачам можливість роботи з індивіду
альними налаштуваннями операційної системи, спростити доступ до їх 
власних документів та обмежити доступ до чужих файлів і папок, вико
ристовують облікові записи.

Комп’ютерні мережі

Обліковий запис користувача -  це набір даних, в яких опи
сані налаштування операційної системи, права і дозволи корис
тувача на доступ до ресурсів комп’ютера та мережі.

Кожному обліковому запису користувача при створенні надається ім’я 
та пароль, призначається малюнок, створюється персональна папка для 
розміщення документів користувача. Ім’я персональної папки скла
дається зі слова Документи та імені облікового запису, наприклад Доку- 
менти-ТеасЬег. Документи всіх користувачів можуть зберігатися у папці 
Спільні документи. Доступ до цих папок можна отримати з вікна Мій 
комп’ютер.

Для користувачів, що працюють на комп’ютерах однорангової мережі, 
або таких, що не підключені до мережі, визначені три типи облікових 
записів:
• обліковий запис адміністратора комп’ютера;
• обліковий запис користувача з обмеженими правами;
• обліковий запис гостя.

Налаштування ОС може здійснювати лише користувач з правами 
адміністратора. Найменші права має користувач з обліковим записом 
гостя.

Облікові записи створюються окремо на кожному комп’ютері, що вхо
дять до складу робочої групи.

Для домену визначено більше типів облікових записів. Найбільші пра
ва надаються Адміністратору домену. Для інших облікових записів у 
складі домену можна встановити більш гнучкі права доступу, наприклад 
дозволити створення та зміну файлів тільки в окремих папках, установити 
доступ до певних ресурсів мережі і тільки у визначений інтервал часу, об
межити розмір місця на диску для персональної папки користувача тощо.

Якщо облікові записи створюються на сервері, що виконує функції 
контролера домену, ці записи автоматично стають доступними на всіх 
комп’ютерах домену. Це дає змогу користувачеві використовувати свої 
налаштування на будь-якому ком
п’ютері мережі. Адміністратор до
мену може об’єднати облікові запи
си у групи з однаковими правами 
доступу до ресурсів мережі.

Імена та малюнки облікових 
записів відображаються у вікні 
привітання операційної системи 
(рис. 5.6). Для того щоб розпочати рис 5  5  в ікн о  привітання операц ійно ї 
роботу з відповідним обліковим систем и

П  Т м с ,, ' г

І И;
—  1  '§ ! •  -  И/іпсіоиге І И Р

Щоб розпочати роботу, клацніть ім'я
Г 1 Гость

ш
користувача
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записом при початковому заванта
женні комп’ютера, потрібно вибра
ти ім’я користувача та за потреби 
ввести пароль. З цього починається 
сеанс роботи користувача. Початок 
сеансу роботи користувача нази
вається входом у систему.

Увійти до системи з налаштуван
нями іншого облікового запису 
можна, не вимикаючи комп’ютер. 
Для цього слід виконати Пуск =$■За
вершення сеансу => Змінит и ко
ристувача, вибрати ім’я користу
вача та за потреби ввести пароль.

Під час сеансу користувача ім’я облікового запису та відповідний ма
люнок можна побачити у меню Пуск.

Якщо комп’ютер є частиною домену, то для початку сеансу користува
ча з налаштуваннями облікового запису, зареєстрованого у мережному 
домені, слід виконати такий алгоритм:

1. Натиснути СіхІ+АН+ВеІеіе у вікні Операційна система \Vindows.
2. Увести ім’я облікового запису в поле Користувач вікна Вхід до 

\Vindows (рис. 5.7).
3. Увести пароль у поле Пароль.
4. Вибрати ім’я мережного домену в списку поля Вхід до.
5. Вибрати кнопку ОК.
Після застосування особистих налаштувань користувач отримує всі 

можливості доступу до локальних і мережних ресурсів, які встановлені 
для даного облікового запису.

Якщо при завантаженні у списку поля Вхід до вибрати ім’я комп’ютера, 
з яким безпосередньо працює користувач, і ввести ім’я та пароль обліково
го запису, що зареєстрований на цьому комп’ютері, то відбудеться вхід до 
системи, але доступ до інших комп’ютерів домену буде заборонений.

Якщ о ви працю єте з обл іковим  записом  користувача з  правами адм ін істра 
тора на ко м п ’ютері однорангово ї м ереж і або такому, що не підклю чений 
до  м ереж і, то  у вас є дозв іл  на створення, зм іну  та видалення обл ікових 

записів .
Для то го  щ об створити  обл іковий запи с  користувача, сл ід  виконати такий  ал

горитм :
1. Виконати Пуск => Панель керування => Облікові записи  користувачів.
2. Вибрати завдання Створення облікового запису у вікні, що в ідкрилося.
3. Увести ім ’я для нового  обл іково го  запису  у в ідпов ідном у полі, вибрати 

кнопку Далі.
4. У становити  позначку  перем икача  для виб ору  ти п у  о б л іко в о го  зап и су  

Адміністратор комп’ютера або Обмежений запис.
5. Вибрати кнопку  Створити обліковий запис.
М алю нок, щ о буде обраний автоматично, введене ім ’я та тип створеного  

обл ікового  запису  в ідобразяться у вікні Облікові записи користувачів поруч із 
значеннями в ідповідних властивостей раніш е створених обл ікових записів .

С творений обл іковий  запис користувача м ож на редагувати -  зм інити  ім ’я, 
малюнок, тип, установити , зм інити  або видалити пароль, видалити обл іковий 
запис.

ФоздЬл 5
Вхід до Windows
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Рис. 5.7. В ікно Вхід до Windows
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Комп’ютерні мережі

Встановлення спільного доступу до папок
По відношенню до користувача, який працює в мережі, комп’ютер мо

же бути:
• локальним -  з яким користувач працює безпосередньо і для доступу до

якого не потрібно використовувати комунікаційні пристрої;
• віддаленим — доступ до ресурсів якого організований із використан

ням комунікаційних пристроїв.
Спільний доступ до папок може визначатися як для користувачів ло

кального комп’ютера, так і для користувачів віддалених комп’ютерів ме
режі.

На локальному комп’ютері користувачі, що мають різні облікові запи
си, можуть працювати з одними і тими самими файлами, якщо цього не 
заборонив адміністратор. Щоб зробити файл доступним для кожного ко
ристувача комп’ютера, його можна розмістити в папці Спільні доку
менти.

У локальній мережі відкривати та опрацьовувати документи, фото
графії, музичні, відео та інші файли, які зберігаються на віддаленому 
комп’ютері, можна у тому випадку, коли ці файли зберігаються у папках, 
до яких встановлений дозвіл на спільне використання — спільний доступ.

Щоб відкрити спільний доступ до папки комп’ютера робочої групи, 
потрібно виконати такий алгоритм:

1. Вибрати потрібну папку у вікні 
Провідника.

2. Виконати Файл => Спільний до
ступ і безпека або вибрати коман
ду Дозволити спільний доступ до 
цієї папки у списку Файли й пап
ки: завдання.

3. Установити позначку прапорця 
Открыть общий доступ к этой пап
ке (рос. открыть общий доступ к 
этой папке -  відкрити спільний 
доступ до цієї папки) у вікні, що 
відкрилося (рис. 5.8).

4. Установити позначку прапорця 
Разрешить изменение файлов по 
сети (рос. разрешить изменение 
файлов по сети -  дозволити зміну 
файлів мережею), якщо ви дозво
ляєте користувачам віддалених 
комп’ютерів змінювати, видаляти та перейменовувати файли і пап
ки, що містяться у вибраній папці. Без установлення цієї позначки 
вміст файлів і папок можна буде лише переглядати.

5. Вибрати кнопку ОК.
Після застосування налаштувань значок папки у вікні Провідника на 

локальному комп’ютері змінить вигляд: під значком з ’явиться зображен
ня долоні Ця позначка вказує на те, що до об’єкта мають можливість 
звертатися інші користувачі мережі з віддалених комп’ютерів.

Якщо у вікні папки Мій комп’ютер вибрати диск, виконати Файл 
Спільний доступ і безпека та встановити названі позначки, то доступни-

Рис. 5.8. Вкладка Доступ вікна 
Властивості
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Фоздол 5
ми для користувачів мережі будуть усі папки та файли, що зберігаються 
на цьому диску.

У складі мережного домену доступ до папок і дисків усіх 
комп’ютерів установлює користувач з правами адміністра
тора домену, використовуючи засоби серверної операційної 
системи.

®В операц ійн ій  систем і Windows Vista при встановленні 
сп ільного  доступу  до папки потр ібно  обрати  обл ікові за п и 
си користувачів , яким  буде дозволений доступ  до папки.

Для кож ного  із цих користувач ів  можна визначити один із рівнів 
до ступу : п р и стр ій  для читання , уч а сн и к або  сп іввл а сн и к.
У ниж ньом у л івом у куті значка  папки  зі сп ільним  доступом  з ’яв 
ляється позначка із зображ енням  двох осіб  (рис. 5.9)

Рис. 5.9. 
Значок папки 

зі сп ільним  
доступом

Робота з папками та файлами віддалених комп’ютерів
Розглянемо, як відбувається робота з папками, доступ до яких відкри

тий для користувачів комп’ютерів у складі робочої групи однорангової 
локальної мережі.

Щоб отримати доступ до ресурсів локальної мережі, потрібно відкрити 
вікно папки Мережне оточення. Значок об’єкта Мережне оточення ^  
знаходиться на Робочому столі або посилання на нього доступне з меню 
Пуск та списку Інші місця у вікні програми Провідник.

У вікні папки Мережне оточення відображаються ярлики тих ресурсів 
мережі (як правило, папок, що знаходяться на віддалених комп’ютерах), 
з якими раніше працювали користувачі мережі (рис. 5.10). Ім’я ярлика 
складається з імені папки та імені комп’ютера, на якому міститься папка.

Значки ярликів мережних ресурсів, на відміну від локальних, не ма
ють позначки у вигляді стрілки. Замість цього є позначка приєднання до 
каналу зв’язку =ь*. Вона розміщена під зображенням папки.

Рис. 5.10. В ікно папки Мережне оточення
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Комп’ютерні мережі
В операц ійн ій  систем і Windows 
Vista для д о ступ у  до  р е сур с ів  
локально ї м ереж і в и ко р и сто в у 

ють спец іал ьну  па пку  Мережа .
У вікні папки в ідображ аю ться ярлики тих 
комп’ютерів, які в цей час увім кнен і та 
підключені до  м ереж і (рис. 5 .11). Імена 
ярликів зб ігаю ться  з  ім енами ко м п ’ю 
терів.

Для то го  щ об побачити, до  яких р о 
бочих груп входять ко м п ’ю тери, їх ярли
ки м ож на згрупувати , вибравш и в ід 
повідну ком анду в сп и ску  Подання.

Якщо вибрати ярлик ко м п ’ю тера у 
папці Мережа, то  у рядку стану буде ви 
ведено йо го  м ереж не  ім ’я, категор ія  
Комп’ютер та ім ’я робочої групи.

Якщо у вікні папки Мережне 
оточення відсутній ярлик папки, з 
файлами якої вам потрібно працю
вати, то для відкриття її вікна слід 
виконати такий алгоритм:

1. Відкрити вікно папки Мереж
не оточення.

2. Вибрати команду Показати 
комп’ютери робочої групи у 
списку Мережні завдання.

3. Двічі клацнути у вікні робочої 
групи на ярлику комп’ютера, 
що містить потрібну папку 
(рис. 5.12).

4. Відкрити вікно потрібної 
папки.

Файли та папки, що зберігаються 
на віддаленому комп’ютері у папці, 
до якої відкритий спільний доступ, можна використовувати так само, як 
ті, що знаходяться на локальному комп’ютері. Але слід мати на увазі, що 
об’єкт, видалений на віддаленому 
комп’ютері, не потрапляє до Кошика, 
тому його неможливо буде відновити.

^  О дним із способ ів  отрим ання ш видко- 
го  доступу  до папок і д и ск ів  в іддалено
го  к о м п ’ ю тера є підключення ме- 

режного диска. Щ об підклю чити м ереж- 
ний диск, м ожна виконати такий  алгоритм :

1. В ідкрити  папку Мій комп’ютер.
2. Виконати Сервіс => Підключити м е- 

режний диск.
3. Обрати л ітеру у сп и ску  Диск, яка буде 

іменем  м ереж ного  д и ска  (рис. 5.13).
4. Вибрати кно пку  Огляд.

Рис. 5 .13. В ікно Підключення 
мережного диска

Рис. 5 .11. В ікно папки Мережа 
у Windows Vista

Рис. 5 .12. В ікно робочої групи
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5. З н ай ти  та ви б ра ти  у в ікн і Огляд папок па пку  або  д и с к , які будуть 
підклю чені як м ереж ний диск.

6. Вибрати кн о пку  ОК.
7. Установити позначку прапорця Відновлювати під час входу до системи

для автом атичного  підключення м ережного  диска  при наступному сеансі р о 
боти користувача.

8. Вибрати кн о пку  Готово.
Я рлик м ереж ного  д и ска  з ’явиться у вікн і папки  Мій комп’ютер.

Віддалене керування комп’ютером
У локальній мережі користувачі можуть не лише працювати з файла

ми та папками віддаленого комп’ютера, але й виконувати його налашту
вання. Цю можливість використовують працівники служби технічної 
підтримки, щоб визначати та усувати проблеми на комп’ютерах, не пере
буваючи в приміщенні, де вони встановлені. Працюючи вдома, можна 
мати доступ до всіх даних, що розміщені на комп’ютері в офісі, -  файлів, 
папок, програм, навіть бачити Робочий стіл тощо.

Одним із засобів віддаленого керування є Підключення до віддаленого 
робочого стола. Щоб підключитися до віддаленого комп’ютера, слід ви
конати такий алгоритм:

1. Виконати Пуск => Усі програми => Стандартні => Зв’язок => 
П ідключитися до віддаленого робочого стола.

2. Вибрати кнопку Параметри у вікні, що відкрилося (рис. 5.14), 
якщо на ній зображені символи » .

3. Вибрати зі списку комп’ютер, до 
якого ви плануєте підключитися, 
або ввести його мережне ім ’я у по
ле Комп’ютер.

4. Увести ім’я облікового запису ко
ристувача з правами адміністрато
ра віддаленого комп’ютера у поле 
Користувач.

5. Увести пароль у поле Пароль.
6 . Увести у поле Домен мережне ім’я 

віддаленого комп’ютера, якщо 
комп’ютери входять до однієї ро
бочої групи, або ім’я домену, якщо 
у мережі встановлений контролер 
домену.

7. Вибрати кнопку Підключити. 
Після встановлення підключення

на віддаленому комп’ютері відкри
ється вікно привітання операційної 
системи, а на вашому моніторі відоб
разиться Робочий стіл віддаленого 

комп’ютера. Далі можна виконувати будь-які дії на віддаленому комп’ю
тері так само, як на локальному.

Зауважимо, що підключитися до віддаленого робочого стола можна 
лише за умови, що адміністратор мережі заздалегідь установив відпо
відний дозвіл.

Фоздм 5

^  Підключення до віддаленого робочою сюуіа (■Г)," Г*

пене кфуеажя робочим с голомні НІ

Загальні Екран Локальні ресурси Програми Додатково і

Параметри входу
‘\п Л  Введіть ім'я комп'ютера або виберіть його зі списку.

Комп'ютер 201-08

Користувач Сіам

Пароль:

Домен 20108

ір і  Зберегти пароль

Параметри підключення

□ Збереження поточних параметрів або відкриття 
існуючого підключення.

\ зварелиу 1 1

------------- а ...... ...........
^Л ід к  лічити { |  Скасувати j j  Довідка |  (( Пар^^^^<7<~1

Рис. 5.14. Вікно Підключення 
до віддаленого робочого 

стола
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йй Перевірте себе

1°.
2* .

3 °.
4е .

5°.
6 е.
7*.

8* .

9°.
10е.

1 1 е.

12° .

І З * .

§5 14*.

15°.

16*.

Що називають робочою групою мережі?
Наведіть алгоритм для перегляду імені комп’ютера та робочої групи. 
Що називають доменом?
У чому полягає відмінність між робочою групою та доменом? Які пере
ваги дає об’єднання комп’ютерів локальної мережі в домен?
Що таке обліковий запис користувача?
Які типи облікових записів визначені в однорангових мережах?
У чому полягає відмінність створення та використання облікових за
писів користувачів у робочій групі та домені?
Запропонуйте способи, які дають змогу з’ясувати, з яким типом обліко
вого запису користувача відбувається ваш сеанс роботи.
Як перейти до сеансу користувача з іншим обліковим записом?
Наведіть алгоритм для початку сеансу користувача з налаштуваннями 
облікового запису, зареєстрованого в мережному домені.
У чому полягає відмінність між входом до сеансу користувача на ло
кальному комп’ютері та входом до мережного домену?
Що означає спільний доступ до папок комп’ютера? Як за зовнішнім ви
глядом визначити, що диск або папка локального комп’ютера відкриті 
для спільного доступу в мережі?
Наведіть алгоритм відкриття спільного доступу до папки. Яким спосо
бом при відкритті спільного доступу до папки заборонити внесення змін 
до файлів, що містяться в ній?
У вікні якої папки відображаються мережні диски? Яким способом 
можна приєднати до комп’ютера мережний диск? У якому випадку 
доцільно виконувати приєднання мережного диска?
У чому полягає віддалене керування комп’ютером? Хто має дозвіл на 
підключення до віддаленого Робочого стола?
Наведіть алгоритм підключення до віддаленого Робочого стола. 
Порівняйте можливості, які надає віддалене керування комп’ютера, 
з тими, що надає спільний доступ до папок.

^  Виконайте завдання

1°. 

Л  2*.

3°.

Ю ^ 4 .

Перегляньте, яке ім’я має ваш комп’ютер і до якої робочої групи або до
мену він входить.
Знайдіть додаткові відомості та поясніть, як відобразиться на роботі 
комп’ютерів локальної мережі вихід із ладу комп’ютера, що є контроле
ром домену. Як відобразиться на роботі комп’ютерів локальної мережі 
вихід із ладу одного з комп’ютерів робочої групи?
Виконайте Пуск => Завершення сеансу та з’ясуйте, скільки облікових 
записів користувачів зареєстровано на вашому комп’ютері.
Увійдіть у систему з обліковим записом адміністратора комп’ютера. 
Ім’я та пароль адміністратора з’ясуйте в учителя. Створіть новий обліко
вий запис. Укажіть ім’я, наприклад Pupil. Оберіть тип облікового запи
су -  обмежений запис. Увійдіть у систему з обліковим записом Pupil. 
Позначте в таблиці 5.3, виконання яких дій дозволено користувачу з об
меженим обліковим записом.
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ЯЪздйл 5
Таблиця 5.3

Д і ї  к о р и с т у в а ч а П р а в а  к о р и ст ува ч а

Створення нових облікових записів
Зміна типу власного облікового запису
Зміна малюнка власного облікового запису
Встановлення та зміна пароля власного облікового 
запису
Зміна інших облікових записів
Відкриття папки Спільні документи
Відкриття папки Д окументи інших облікових записів
Відкриття спільного доступу до папок
Відкриття вікна папки М ереж не оточення

ô $ ^ 5 .

6 * .

7°.

8* .

9*.

10* .

^  1 1 e.

Увійдіть y систему з обліковим записом адміністратора комп’ютера. 
Ім’я та пароль адміністратора з ’ясуйте в учителя. Увімкніть обліковий 
запис Гость. Увійдіть у систему з обліковим записом Гость. Позначте в 
таблиці (табл. 5.3), виконання яких дій дозволено користувачу з обліко
вим записом Гость.
Увійдіть у систему з обліковим записом адміністратора комп’ютера. 
Ім’я облікового запису та пароль адміністратора з ’ясуйте в учителя. 
Створіть у папці М ої докум енти  нову папку, наприклад, Спільна. 
Відкрийте спільний доступ до цієї папки. Дозвольте зміну файлів ме
режею. Порівняйте вигляд значка папки з виглядом значків інших па
пок.
Відкрийте вікно папки М ереж не оточення. Визначте, значки яких па
пок відображаються у вікні. На яких комп’ютерах вони знаходяться? 
Відкрийте вікно однієї з папок. Як відображається ім’я папки в заголов
ку вікна та в рядку адреси?
Відкрийте вікно папки М ереж не оточення. У списку М ереж ні завдання  
оберіть команду П ок азати  к ом п ’ю тери  р обоч о ї групи. Скільки 
комп’ютерів входять у ту саму робочу групу, що й ваш комп’ютер? Як 
називається робоча група, до якої входить ваш комп’ютер? У списку 
Інш і м ісця оберіть M icrosoft W indow s N etw ork . За списком робочих 
груп мережі, що відкриється, визначте, скільки робочих груп створено в 
локальній мережі вашої школи.
Відкрийте вікно зі списком папок одного з комп’ютерів вашої 
робочої групи, до яких відкритий спільний доступ. Відкрийте вікно 
однієї з папок, наприклад папки Спільна. Скопіюйте до цієї папки один 
із файлів з вашого комп’ютера. Чи завжди є можливість скопіювати 
файл у папку віддаленого комп’ютера?
З ’ясуйте в учителя мережне ім’я учительського комп’ютера та ім’я пап
ки, до якої відкрито спільний доступ. Використовуючи мережу, 
відкрийте вікно цієї папки. Скопіюйте вказаний учителем файл з цієї 
папки до вашої папки на локальному комп’ютері. Чи завжди є мож
ливість скопіювати файл з віддаленого комп’ютера?
Відкрийте вікно папки М ій комп’ю тер. Виконайте С ервіс  => П ід к л ю ч и 
т и м ереж ни й ди ск . Оберіть ім’я диска G:. Виберіть кнопку Огляд, пе
рейдіть до одного з комп’ютерів вашої робочої групи та оберіть папку, 
наприклад Спільна. Як змінився вміст вікна папки М ій ком п’ю тер після 
вибору кнопки Готово?

164



Комп’ютерні мережі

12*. Знайдіть додаткові відомості та поясніть, які переваги дає підключення 
мережного диска у порівнянні з використанням ярликів у М ереж ному  
оточенні.

13*. З ’ясуйте в учителя ім’я та пароль облікового запису адміністратора, 
якому дозволений доступ до віддаленого комп’ютера. Виконайте 
підключення до віддаленого Робочого стола. Змініть фоновий малюнок 
Робочого стола віддаленого комп’ютера.

14*. Знайдіть додаткові відомості та підготуйте повідомлення про можли
вості віддаленого, керування комп’ютером з використанням послуги 
У дал ен н ы й  пом ощ ник (рос. у д а л ен н ы й  п ом ощ н и к  -  віддалений 
помічник).

5.3. Спільне використання апаратних ресурсів 
мережі

1. Що таке комп’ютерні мережі? Для чого вони призначені?
2. Що означає спільний доступ до папок комп’ютера?
3. Що таке глобальна мережа?
4. Які пристрої використовують для передавання даних мережею?
5. Які види каналів зв’язку використовують у комп’ютерних мережах?

Спільне використання принтерів
Відкриття спільного доступу до папок і дисків дає можливість корис

тувачам опрацьовувати файли, що зберігаються на дисках віддалених 
комп’ютерів. Але в локальній мережі можна встановити спільний доступ 
і до інших апаратних ресурсів: принтерів, модемів, сканерів тощо.

При спільному використанні принтера користувачі дають команду на 
друк документів з локальних комп’ютерів, а виконує ці завдання єдиний 
пристрій друку, що приєднаний до одного з віддалених комп’ютерів, або 
такий, що має власний мережний адаптер і приєднаний до комутатора 
або концентратора мережі.

Налагодження спільного доступу до 
принтера, приєднаного до одного з 
комп’ютерів однорангової локальної 
мережі, здійснюють у два етапи:

1. Відкривають спільний доступ до 
принтера на комп’ютері, до якого 
безпосередньо приєднаний прин
тер.

2. Налаштовують операційні систе
ми інших комп’ютерів на вико
ристання віддаленого принтера.

Переглянувши вміст папки П р и н те р и  
й ф а к с и , можна з ’ясувати, на яких 
принтерах може виконуватися друк з 
даного комп’ютера. Щоб відкрити 
вікно цієї папки, слід виконати Пуск =>
Принтери й факси (рис. 5.15).

Значки принтерів можуть бути кіль- Рис. 5.15. Вікно папки Принтери 
кох видів (табл. 5.4). й факси
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Фозд’м  5
Таблиця 5.4. Значки принтерів

Значок Пояснення

Й Значок локального принтера

&
Значок локального принтера, до якого відкритий спільний 
доступ у мережі

й
Значок віддаленого принтера, до якого відкритий спільний 
доступ у мережі

Принтер, на значку якого є позначка ф ,  -  основний в операційній си
стемі, тобто друк документів і зображень за замовчуванням буде здійсню
ватися на ньому, якщо користувач не вибере інший принтер.

Д еякі сучасні принтери можуть мати в своєм у складі м ереж ний адаптер, що 
дає зм о гу  приєднувати  їх не до  о кр е м о го  ко м п ’ю тера, а до  ком утатора  або 
концентратора  м ереж і. Такий принтер  називаю ть мережним принтером.

М ережний принтер, кр ім  плати мережі, оснащ ений зап ам ’ятовуючим при
строєм  (жорстким  д иском  або ф леш -пам ’яттю), на яком у встановлене спеціальне 
програм не забезпечення. Це дає зм огу  організовувати на принтері чергу доку
ментів, відправлених р ізним и користувачами, з р ізним и пр іоритетами і можливістю 
друку навіть після вимкнення ко м п ’ютера, від якого  надійш ло завдання на друк.

Після налаштування ОС на використання віддаленого принтера на 
ньому можна виконувати друк текстів і графічних зображень, якщо цей 
принтер обраний як основний в операційній системі комп’ютера. Для 
цього у контекстному меню файлу слід вибрати команду Друк. В окремих 
випадках команда має назву Печать (рос. печать -  друк).

Якщо вибраний файл є текстовим, то відкриється відповідна приклад
на програма і автоматично розпочнеться друк. Після передачі принтеру 
завдання на друк вікно прикладної програми закриється.

При виборі команди Друк для файлу, що містить фотографію чи малю
нок, починає працювати програма Майстер друку фотографій. Виконую
чи вказівки Майстра, можна налаштувати розмір і розташування зобра
ження на аркуші паперу, кількість копій, які потрібно надрукувати тощо.

©В операц ійн ій  систем і Windows Vista ярлики принтерів , на використання 
яких налаш тована о перац ійна  систем а , в ідображ аю ться  у в ікн і папки 
Принтери Щ об відкрити вікно папки, сл ід виконати Запуск => Панель 

керування => Принтери.

Спільний доступ до глобальної мережі
Для користувачів локальної мережі можна забезпечити спільний до

ступ до глобальної мережі через один з комп’ютерів, що має канал зв’яз
ку з глобальною мережею. Цей комп’ютер виконує функцію шлюзу між 
локальною та глобальною мережами.

Пристрій, що забезпечує з’єднання двох мереж, зазвичай 
з різними видами каналів зв’язку, називається шлюзом.
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Схема підключення комп’ютерів локальної мережі до ресурсів гло
бальної мережі з використанням комп’ютера-шлюзу може бути такою, як 
показано на рисунку 5.16.

* Комп’ютерні мережі

Рис. 5 .16. Схема сп ільного  доступу  до  глобальної м ереж і

Шлюз повинен мати два канали зв’язку: один для з ’єднання з комута
тором або концентратором і комп’ютерами локальної мережі, а другий 
для підключення до каналів глобальної мережі.

Після того як шлюз встановив з’єднання з глобальною мережею, усі 
користувачі, які мають права доступу, можуть звертатися до її ресурсів.

ї-'Уї Перевірте себе

1°. Які апаратні ресурси можуть спільно використовуватися користувача- 
„• ми локальної мережі?

2°. Які переваги надає спільний доступ до принтерів у локальній мережі?
З*. З яких етапів складається налаштування спільного використання прин

тера?
4*. Як переглянути список принтерів, на використання яких налаштована 

операційна система? Як розпізнати серед них локальні принтери; відда
лені; принтер, установлений за замовчуванням?

5°. Яким способом можна виконати друк документа або зображення?
6 °. Яке призначення шлюзу в комп’ютерній мережі?
7*. Опишіть схему спільного доступу комп’ютерів локальної мережі до ре

сурсів глобальної мережі.
8 е. У чому, на вашу думку, полягає економія від спільного доступу 

комп’ютерів локальної мережі до ресурсів глобальної мережі?
9*. Спрогнозуйте, як вплине на роботу комп’ютерів локальної мережі вихід 

з ладу шлюзу, через який здійснюється доступ до глобальної мережі. 
Відповідь обґрунтуйте.

Виконайте завдання

1°. Відкрийте вікно Принтери й факси. З’ясуйте, доступ до яких принтерів 
установлений на вашому комп’ютері. До яких комп’ютерів вони 
підключені? Який принтер установлений за замовчуванням у налашту
ваннях операційної системи?

2е. Відкрийте вікно Принтери й факси. Виберіть значок принтера, що вико
ристовується за замовчуванням. Відкрийте вікно його властивостей,
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вибравши команду Властивості контекстного меню. Виберіть кнопку 
Пробний друк. Після завершення друку виберіть кнопку ОК. Які дані 
надруковані на пробній сторінці?

fîfc 3*. Виконайте пошук на комп’ютері текстових файлів формату TXT.
Відкрийте контекстне меню одного зі знайдених файлів і виберіть 
команду Друк. Яка прикладна програма відкривається під час друку 
файлу?

4*. Виконайте пошук на комп’ютері файлів формату DOC з розміром менше 
50 Кбайт. Відкрийте контекстне меню одного зі знайдених файлів і ви
беріть команду Печать. Яка прикладна програма відкривається під час 
друку файлу?

5*. Виконайте пошук на комп’ютері файлів формату JPEG. Відкрийте кон
текстне меню одного зі знайдених файлів і виберіть команду Друк. Вико
найте по кроках вказівки програми Майстер друку фотографій з такими 
значеннями:

Фозділ 5

Номер
кроку

Підзаголовок у вікні 
Майстра друку фотографій Дії користувача

1 Майстер друку фотографій Виберіть кнопку Далі
2 Виберіть фотографію Перегляньте зображення у вікні. 

Позначку прапорця не змінюйте. 
Виберіть кнопку Далі

3 Параметри друку. 
Виберіть принтер і папір

Не змінюйте принтер, запропонова
ний операційною системою. 
Виберіть кнопку Далі

4 Вибір макета.
Виберіть розташування

Виберіть макет Відбитки 13 х 18 см. 
Не змінюйте значення 1 на лічильнику 
Кількість використань кожного зо
браження.
Запитайте дозвіл у вчителя і виберіть 
кнопку Далі або Скасувати

Якщо друк зображення відбувся, виберіть кнопку Готово у вікні 
Майстра друку фотографій.

6 е. Виконайте пошук на комп’ютері файлів формату СТЕ. Виберіть один 
із знайдених файлів. Використовуючи засоби Майстра друку фото
графій, виберіть 4 різних зображення, макет Відбитки 9 х 13 см, уста
новіть Кількість використань кожного зображення, рівну 1. Виконайте 
друк. Як розташовані зображення на аркуші паперу?

7*. Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлення про особливості вико
ристання мережних принтерів.

Ш Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів
локальної мережі

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм. 1 2 3

1. Створіть у папці Мої документи папку з іменем Рга1Н7. Відкрийте спіль
ний доступ до цієї папки, встановіть дозвіл на зміну файлів.

2. З’ясуйте ім’я облікового запису користувача, під яким ви працюєте в си
стемі.

3. Виконайте зміну малюнка для облікового запису.
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4. З’ясуйте мережне ім’я вашого комп’ютера і робочої групи, до якої він вхо
дить.

5. Створіть у папці Prakt7 текстовий файл з іменем, що збігається з вашим 
прізвищем, та розширенням імені txt. Запишіть у файлі мережне ім’я ва
шого комп’ютера, ім’я робочої групи, ім’я облікового запису користувача, 
під яким ви увійшли до системи. Закрийте вікно програми, збережіть 
зміни. Надрукуйте цей файл.

6 . З’ясуйте в учителя мережне ім’я учительського комп’ютера та ім’я папки, 
до якої відкрито спільний доступ. Зверніться мережею до комп’ютера вчи
теля. Відкрийте вікно вказаної папки. Відкрийте текстовий файл, указа
ний учителем, що міститься у відкритій папці. Впишіть до файлу ваше 
прізвище. Закрийте вікно програми, збережіть зміни.

7. Перемістіть до указаної папки на комп’ютері учителя створений вами 
текстовий файл з папки Prakt7 на своєму комд’ютері.

8 . Виконайте пошук на вашому комп’ютері файлів формату BMP. Виберіть 
один зі знайдених файлів. З’ясуйте в учителя мережне ім’я комп’ютера, 
що знаходиться ліворуч від вашого. Скопіюйте з власного комп’ютера на 
сусідній у папку Prakt7 знайдений файл.

9. Продемонструйте учителю результати виконання завдань.
10. Закрийте усі відкриті вікнд.

5.4. Основи Інтернету

1. Щ о  таке глобальна мережа?
• 2. Н азвіть відом і вам м ережні протоколи. Яке їх призначення?

3 . Щ о  таке сервер?  Назвіть і поясн іть відом і вам ф ункції серверів .
4 . Щ о  таке  інф ормаційна систем а? Н азвіть її складові.
5 . Щ о  таке  шлях до файлу?

Призначення й структура мережі Інтернет
Мережа Інтернет (англ. inter -  між, network -  мережа, об’єднана 

мережа) -  це найбільша та найвідоміша з глобальних мереж, що об’єднує 
комп’ютери і комп’ютерні мережі на основі протоколів TCP/IP. За дани
ми ООН, число користувачів Інтернету вже перевищує 1 млрд, серед них 
8  млн мешканців України.

Кожен користувач мережі Інтернет має доступ до інформаційних ре
сурсів, що містяться на комп’ютерах у різних куточках планети. Інтер
нет також є засобом для віддаленого спілкування людей, середовищем 
для організації дистанційного навчання, медичних консультацій, бізне
су, реклами, торгівлі тощо. Отже, Інтернет є прикладом глобальної 
інформаційної системи.

Основою апаратної структури мережі Інтернет можна вважати 
Backbone (англ. backbone -  хребет) або vBNS (англ. very-high-performance 
Backbone Network Service -  надшвидкісна опорна мережна послуга) -  високо- 
швидкісні магістральні канали передавання даних. Передаванням даних 
цими каналами керують потужні суперкомп’ютери, які утворюють пер
ший рівень доступу до Інтернету. Організації, що їх обслуговують, є пер
винними провайдерами (англ. provider -  постачальник) послуг Інтернету.
До первинних провайдерів приєднуються провайдери наступних рівнів, 
які, у свою чергу, забезпечують доступ до каналів Інтернету своїм клієн
там -  окремим користувачам, мережам і провайдерам нижчого рівня.

Комп’ютерні мережі
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‘-Роздм 5  Щ Ш ЯЯШ Ш Ш
Користувачі за підключенням до Інтернету звертаються, як правило, 

до місцевих Інтернет-провайдерів.
Приєднання комп’ютерів і мереж до Інтернету здійснюється за схе

мою, поданою на рисунку 5.17.

Backbone

і / Первинні провайдери В
в  ■

Вторинні провайдери

Провайдери інших рівнів

t Індивідуальні
клієнти л

І
■

І

и

Мережі-клієнти

в

С Г ч ф '

Рис. 5 .17. С хема приєднання ко м п 'ю тер ів  до  м ереж і Інтернет

Число комп’ютерів і користувачів Інтернету постійно зростає. Одно
часно зростають і вимоги до мережі. Основна з потреб сьогодення -  це 
збільшення швидкості та якості передавання даних. Для цього з 1996 р. 
почалась реалізація проекту Інтернет2. У рамках цього проекту передба
чається прокладання нових магістральних каналів зв’язку.

У 1 9 5 0 -1960-х роках у багатьох наукових центрах св іту проводилися роботи 
з ор ган ізац ії обм іну даним и м іж  ко м п ’ю терами.

Прямою  попередницею  м ереж і Інтернет стала м ережа A R P A N et, що бу
ла створена  в 1969 р. а генц ією  AR PA М ін істерства  оборони  СШ А.

У 1973 р. до  м ереж і A R P A N e t приєдналися обчислю вальні центри Н орвегії та 
Великої Британії. М ережа стала м іжнародною .

У 1980-х роках з ’являється багато  м ереж  по всьом у світу. 
Постало питання про м ож лив ість  сп ільного  використання їх ре
сурсів . Забезпечити  це м ож на було переходом  на стандартні 
правила обм іну  даним и. Таким зведенням  правил, що дало зм о 
гу о б ’єднати м ереж і, кож на з яких працювала за  власним и пра
вилами, став наб ір  протокол ів  TC P /IP . П роект з  розр обки  цього 
протокол у мав назву In te rn e t t in g  P ro je c t (англ. Internetting 
Project -  п р ое кт  м іж м ереж ево ї взаєм од ії). В ід  назви цього
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проекту утворилася сучасна назва глобальної м ереж і 
Інтернет.

Д нем  нар о д ж е ння  Інтернету м ож на  вваж ати 
1 січня 1983 року, коли мережа ARPANet за  один день 
повністю перейш ла на TCP/IP. З цього  привод у навіть 
був випущ ений значок «/ Survived the TCP Transition» 
(анґл. «Я переж ив перехід  на TCP»).

У Р а д янсько м у  С ою зі за  ін іц іа ти во ю  а ка д е м іка  
В. М. Глушкова у 1970-х роках розпочалося створення 
Державної м ереж і обчислю вальних центрів колектив
ного користування та Є диної держ авно ї м ереж і пе ре 
давання даних. Були створен і експерим ентальн і о б 
числювальні центри в м істах Таллінні, Тулі, М інську 
і Томську. Але повн істю  проект не був реалізований че
рез низьку якість  л іній передавання даних і нена 
дійність радянсько ї обчислю вальної техн іки .

Рис. 5.18. Святий Ісидор 
С евільський

0*1 3  1998 р. до  числа свят додався Всесвітн ій  день Інтернету. Й ого  заснував 
Папа Р им ський Іоанн Павло II і призначив покровителем  м ереж і Інтернет 
святого  Ісидора С ев ільського  (рис. 5 .18). Цей іспанський  єпи ско п  жив 

у VI—VII ст. і був автором  перш ої у християнськом у світі 20 -том но ї енциклопед ії 
всіх галузей знань «Етимології». На честь вознесіння святого  Ісидора С ев ільсько
го Всесвітній день Інтернету святкується 4 квітня.

Адресація в Інтернеті
Традиційно, якщо люди хочуть спілкуватися на відстані, вони 

обмінюються адресами або номерами телефонів. Указуючи на поштовому 
конверті адресу, ми впевнені, що наш лист потрапить до місця, в якому 
знаходиться адресат. Телефонуючи за вказаним номером, ми розуміємо, 
що телефонний дзвінок пролунає там, де знаходиться телефон нашого 
абонента. Якщо ми хочемо встановити зв’язок з певним комп’ютером у 
мережі, нам треба знати його адресу. При цьому ця адреса повинна бути 
унікальною -  в мережі не повинно бути двох комп’ютерів з однаковими
адресами.

Для адресації комп’ютерів та інших пристроїв мережі викорис
товуються ІР-адреси (англ. Internet Protocol Address -  адреса згідно з 
Інтернет-протоколом).

ІР-адреса  складається з 4 цілих чисел від 0 до 255 кожне, 
розділених крапками.

Приклади ІР-адрес: 66.249.93.104, 193.109.248.70, 82.144.223.61.

a lP -адресу, в якій  використовую ться 4 цілих числа від 0 до 255, в ідносять до 
стандарту IPv4 (англ. Internet Protocol version 4  -  протокол  Інтернету 
версії 4). У цьом у стандарті м ож на використовувати  понад 4  млрд ун ікальних 
адрес. Але у з в ’язку  із ш видким  розвитком  м ереж і Інтернет передбачається, що 

за кілька років  вільні адреси закінчаться. Щ об  цього  не допустити , зараз р о зр о б 
ляється новий стандарт адресац ії в Інтернеті -  IPv6 (англ. Internet Protocol 
version 6  -  протокол Інтернету версії 6). "

Запис адреси за  новим  стандартом  складається з 8 цілих чисел від 0 до  65 535, 
розділених двокрапкам и.
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С тандарт ^ 6  може використовувати  2 128 (приблизно  3 ,4-1038) адрес, що 
складе по 5-Ю28 адрес на кож ного  з 6,5 млрд м еш канців Землі.

Новий стандарт ІР -адрес впровадж ується у проекті Інтернет2, а згодом  
повн істю  зам інить  стандарт ІРу4.

ІР-адреси використовують для отримання доступу до комп’ютерів 
не лише в Інтернеті, а й у локальних мережах. Розподіляє ІР-адреси 
в локальній мережі адміністратор мережі, або вона призначається 
автоматично.

Щоб побачити ІР-адресу комп’ютера, яка надана йому в локальній ме
режі, можна виконати такий алгоритм:

1. Відкрити вікно об’єкта Мережне оточення.
2. Вибрати команду Показати мережні підключення у списку Ме- 

режні завдання.
3. Відкрити вікно об’єкта Подключение 

по локальной сети (рос. подключение 
по локальной сети -  підключення ло
кальною мережею).

4. Вибрати вкладку Поддержка (рос. 
поддержка -  підтримка). У вікні, що 
відкриється, буде відображена ІР-ад- 
реса комп’ютера (рис. 5.19).

5. Вибрати кнопку Закрити.
Числові адреси комп’ютерів зручні для

їх опрацювання комп’ютером, але людині 
складно їх запам’ятовувати. Зручніше ви
користовувати адреси, що записані 
змістовними словами або їх скороченнями.
Наприклад, ІР-адреса 193.243.1о9.109 Рис. 5.19. Вікно перегляду
нічого не говорить про призначення ре- ІР-адреси
сурсу. Натомість за адресою цього ресурсу
olymp.vinnica.ua легко зрозуміти, що він належить українській ор
ганізації з міста Вінниці, яка є організатором олімпіад.

Фозділ 5

Л »Стан Подол мл*е н не т  ча гіїню й « !«  і(Х

1 Общие І Поддержка ;
СсстояниелЕаглочаи»«
*̂ !Г) Тип адреса 

1Р-адрес.
Надано ОНСР 

10.4.0 28 1
Маска подсети 255.255.252.0
Основной шлюз 10 4 1 254 ,

Не удается обнаружить ошибки этого 
подключения. Если пса» лючение 
отсутствует, нажмите кнопку ''Исправить".

I Цспряигь )

Г-Заамш. 1 1

Адреса ресурсу в мережі, яка записана з використанням слів 
або їх скорочень, що розділені крапкою, називається доменним  
іменем.

Приклади доменних імен: www.mon.gov.ua,ostriv.in.ua, google.com 
та ін.

Ресурси Інтернету можна відносити до різних категорій -  ресурси 
країни або організації, ресурси певної тематики тощо. Позначення цих 
категорій використовують для побудови доменних імен. У системі домен
них імен визначені зони -  домени. Власниками доменів можуть бути 
країни, регіони, організації або окремі особи.

Частина доменного імені, що записана після останньої крапки, є доме
ном верхнього рівня. Домени верхнього рівня визначені міжнародною 
угодою. Вони поділяються на 2 види -  функціональні (за сферою діяль
ності) та національні. Приклади доменів наведені у таблиці 5.5.
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Таблиця 5.5. Приклади доменів верхнього рівня

Комп’ютерні мережі

Функціональні
домени

Національні
домени

edu Освітні організації иа Україна
com Комерційні організації ги Росія
net Організації, пов’язані з мережею еи Європа
gov Урядові організації US США
org Некомерційні організації de Німеччина

У доменах верхнього рівня можуть бути зареєстровані домени другого 
рівня, в яких, у свою чергу, можуть бути зареєстровані домени третього 
рівня і т. д.

П ерш им дом еном , зар е єстр ова - 
№  ним  15 б е ре зн я  1985 р., став 

Sym bolics .com . Він існує і дотепер  
та належить ко м пан ії-ви р об нику  о б чи с 
лювальних систем  спец іал ьного  п р и 
значення. Н аступним и були зар е єстр о 
вані в зон і есіи дом ени  ш ести ун іве рси 
тетів С Ш А. На сь о го д н і за гальна  
кількість дом енних імен, зареєстрова 
них по всьом у  св іт і в ус іх  д о м ен а х  
верхнього рівня, досягла 153 млн.

У 2009 р. дом ену иа виповнилося 
17 років . За  час існування  к іл ь к ість  
доменних імен у зон і иа сягнула понад 
300 тисяч.

Для кож ного  регіону України визначені один або два дом ени  д р уго го  рівня, д е 
які з них наведені на рисунку 5.20.

Рис. 5.20. Українські дом ени  др уго го  
рівня

Зіставлення доменних імен та IP-адрес виконується автоматично. 
Це забезпечує спеціальна мережна служба DNS (англ. Domain Name System -  
система доменних імен). У кожному домені є сервер (DNS-сервер), що 
зберігає таблиці відповідності доменних імен та ІР-адрес.

При роботі в мережі нас цікавлять певні інформаційні ресурси -  доку
менти, фотографії, звуко- та відеозаписи тощо. Щоб створити умови для 
користування такими ресурсами, їм надають унікальні адреси.

Г^| Адреса інформаційного ресурсу в мережі називається його 
І •  І URL-адресою (англ. Uniform (Universal) Resource Locator -  уні

фікований (універсальний) вказівник місцезнаходження ресурсу).

У записі URL-адреси вказують назву протоколу, за правилами якого 
буде передаватися файл мережею, і шлях до ресурсу. Шлях до ресурсу 
включає доменне ім ’я або IP -адресу, шлях до файлу на самому 
комп’ютері та ім’я файлу. URL-адреса має таку структуру:

Протокол : //  доменне ім’я /  шлях до файлу /  ім’я файлу

173



Наприклад, запис http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS.htm є URL-адре
сою файлу зі статтею в Інтернет-енциклопедії Вікіпедія, що містить опис 
поняття DNS. Передавання цього файлу здійснюватиметься за протоко
лом http. Ресурс, на якому зберігається файл, має доменне ім’я 
uk.wikipedia.org. Назва папки, в якій розміщено файл, -  wiki. Ім’я файлу -  
DNS.htm.

При запис і URL-адреси  не бажано використовувати  українські, російські, 
грецькі л ітери, окрем і л ітери ф ранцузького , н ім ецького  алфавіту тощ о. Якщо 
ім ’я файлу записано  з  використанням  цих літер, то  при утворенні URL-адре

си це ім ’я буде закодоване.
Н априклад, файл у В ікіпед ії з іменем  «Ком п ’ютер» має URL-адресу: 
http://uk. Wikipedia. org/wiki/Комп’ютер.
Але у вікн і браузера  ця адреса має вигляд:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D 

1 %8E%D1 %82%D0%B5%D1 %80.
Розглядається м ож лив ість  переходу до  адрес ресурс ів  з використанням  ки р и 

лиці та інш их алфавітів. Такі адреси називаю ть IRI (англ. Internationalized Resource 
Identifier -  інтернац іонал ізований ідентиф ікатор ресурсу). Розробка  IRI розпоча 
лась у 2001 р., роботи  продовж ую ться і сьогодн і.

Способи підключення до Інтернету
Щоб підключити комп’ютер до Інтернету, слід звернутися до Інтернет- 

провайдерів, як і обслуговують ваш населений пункт. Провайдери 
можуть запропонувати різні канали підключення:
• телефонними каналами (з’єднання може бути тимчасовим або 

постійним по виділених лініях);
• кабельними каналами;
• каналами радіозв’язку (з використанням радіоантен, супутникових 

антен, засобів мобільного зв’язку).
Від вибору каналу підключення та можливостей провайдера буде зале

жати швидкість та якість обміну даними між комп’ютером клієнта та 
Інтернетом. До функцій провайдера також входить надання різнома
нітних послуг:
• установлення та технічне обслуговування обладнання та програмного 

забезпечення;
• надання доступу до Інтернету;
• виділення дискового простору для зберігання файлів клієнтів, що при

значені для представлення в Інтернеті, забезпечення доступу до них;
• надання можливостей щодо створення та обслуговування електронних 

поштових скриньок;
• надання доступу до власних аудіо- та відеоархівів 
та ін.

Для отримання доступу до ресурсів Інтернету потрібно встановити 
зв’язок із сервером провайдера. Для цього використовується об’єкт ме
режив підключення. Є кілька типів цих об’єктів:
• Віддалений доступ;
• Віртуальна приватна мережа (англ. VPN  — Virtual Private Network -  

віртуальна приватна мережа);
• ЛОМ або високошвидкісний Інтернет (ЛОМ -  Локальна Обчислювальна 

Мережа).

ФоздйЛ 5
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^  М ереж н і п і«  ІЮЧ»?мн* в і ї

Файл Оравка Обране С$реі( Додатково Довідка

; © - » > * »  О  t$ j  W  Ч К " »  (П И -

б

: Адрси^ Мережні Щдкдкіченкя ле перехід

Віддалений доступ

5-Wet
Юдкгаочемо
Smart Unt S6K Voice Modem

Віртуальна приватна мережа (VPN)

5atefce
Підключено 
rt**nocrr WAN (РРТР)

ЛОМ або  висоношвидкісний Іитериет

Подключение по жжальной 
сети
Підключено

Рис. 5 .21 . М ереж ні п ідключення, 
щ о створен і на ко м п ’ютері

Підк 'іюченмя до S-He(

Щоб побачити, які мережні під
ключення створені на комп’ютері, 
можна виконати Пуск =̂> П ідклю 
чення => Відобразити всі підклю
чення. Ярлики мережних підклю
чень, їх імена та тип відобразяться у 
вікні, що відкриється (рис. 5.21).

Підключення типу ЛОМ або ви- 
сокошвидкісний Інтернет встанов
лює зв’язок з провайдером через 
комп’ютер-шлюз локальної мережі.
Однією з властивостей цього під
ключення є IP -адреса шлюзу.

Підключення типу Віддалений 
доступ встановлює зв’язок з провай
дером через модем, підключений до 
комп’ютера користувача. Власти
востями цього підключення є ім’я 
користувача, пароль, номер телефо
ну провайдера та ін.

Для встановлення зв’язку з вико
ристанням підключення Віддалений до
ступ слід виконати такий алгоритм:

1. Виконати Пуск => Підключення => 
ім ’я  мережного підключення.

2. Заповнити поле Користувач у вікні 
Підключення до (рис. 5.22).

3. Заповнити поле Пароль.
4. Увести або вибрати із списку Набрати 

номер телефону провайдера.
5. Вибрати кнопку Виклик.
Ознакою того, що підключення відбуло

ся, є поява в Області сповіщень значка ^  , 
екрани на якому час від часу освітлюються.

Після виконання підключення можна 
розпочинати роботу з програмами, що при
значені для отримання послуг мережі 
Інтернет.

Для завершення сеансу зв’язку слід ви
конати такий алгоритм:

1. Виконати Пуск =>П ідключення =>ім’я мережного підключення.
2. Вибрати кнопку Скасувати у вікні, що відкрилося.

В операц ійн ій  систем і W in d o w s  V is ta  м ожна обрати такі види м ережних 
підключень:
• Підключитися до безпроводової мережі -  бездротове  з ’єднання з 

Інтернетом;
• Установити комутоване з’єднання -  п ідклю читися до  Інтернету через ко м у

товане з ’єднання (телеф онним и каналами);
• Підключитися до робочого місця -  установити  віддалене п ідклю чення до

мережі орган ізац ії або п ідприєм ства  -  V P N - з ’єднання
та ін.

0  Зберігати ім'я користувача та пароль:
О  лише мене 
0  для бяйь-якого користувача

н»*«г„ [атаетиоа ~~Ц

[ Схасуагти | | Вдасщеосп 1 | Доеіакд"

Рис. 5 .22. В ікно  п ідключення 
до  Інтернету

о

оD esig en  P L A N E T -U A
h t tp : / /w w w .e x .u a /v ie w /l6 8 6 7 9 2 4  1
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Щ>здм 5
f jit ; Перевірте себе

1 °. З чого складається мережа Інтернет?
2°. Які організації називають первинними провайдерами?
З*. Поясніть, яким чином відбувається розширення мережі Інтернет.
4*. Чим, на вашу думку, викликане стрімке зростання кількості комп’юте

рів, підключених до мережі Інтернет, та її користувачів?
5°. З чого складається IP-адреса у стандарті IPv4? Наведіть приклади 

ІР-адрес.
6 *. Яким способом можна переглянути IP-адресу комп’ютера у локальній 

мережі?
7°. Що називається доменним іменем? Наведіть приклади доменних імен. 
8 *. Назвіть види та наведіть приклади доменів верхнього рівня.
9*. Поясніть переваги та недоліки використання IP-адрес та доменних імен. 

10*. Поясніть призначення DNS-серверів.
11°. Що називається URL-адресою? Поясніть структуру URL-адреси. На

ведіть приклади.
12°. Що входить до функцій провайдерів послуг Інтернет?
ІЗ*. Назвіть і поясніть відомі вам способи підключення до Інтернету.
14*. Ви придбали комп’ютер. Які дії слід виконати, щоб підключити його до 

мережі Інтернет? Яке вам знадобиться обладнання? На основі чого ви бу
дете робити свій вибір?

15*. Яким способом визначити, які мережні підключення створені на 
комп’ютері?

16*. Опишіть послідовність встановлення зв’язку із сервером провайдера 
послуг Інтернет з використанням підключення віддаленого доступу.

^  Виконайте завдання

1*. З’ясуйте IP-адресу вашого комп’ютера.
2*. Укажіть помилки у записі ІР-адрес: 195.168.201, 195-168-201-88, 

195.168.291.88.
З*. Зробіть припущення про призначення ресурсів з доменними іменами 

man.gov.ua, uk.wikipedia.org, hostmaster.net.ua, ua.textreferat.com, 
windowshelp.microsoft.com.

4*. Запропонуйте доменне ім’я, яке могло б бути надане серверу вашого на
вчального закладу. Поясніть, з чого воно складається. 

fiD 5*. Підготуйте повідомлення про глобальні мережі, які існували до появи 
. мережі Інтернет та існують у наш час.

ho 6 *. Підготуйте повідомлення про проект Інтернет2.
7*. Поясніть структуру URL-адрес ресурсів:

а) http://formula.co.ua/vectors.php;
б) http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm;
в) http://www.nenc.gov.ua/isef/view/index.php;
г) ftp://ftp.pmgl 7. vn.ua/pub/netolymp.

8 *. Заповніть таблицю даними про адреси ресурсів у мережі.

Адреса Структура адреси Приклади

ІР-адреса

Доменне ім’я •
URL-адреса
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Комп’ютерні мережі

9*. Заповніть таблицю даними про способи підключення до Інтернету.

Канал
зв’язку

Комунікаційні
пристрої

Максимальна швидкість 
передавання даних

10*. При яких способах підключення до Інтернету з’єднання із сервером про- 
9, вайдера існує постійно, а при яких -  тимчасово? 

шві 11. Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлення про види модемів, що 
використовують для підключення до Інтернету. Здійсніть класифікацію 
модемів за видами каналів зв’язку: телефонні лінії, кабельні канали, 
радіоканали.

12*. Установіть підключення до Інтернету доступним вам способом. Наведіть 
вказівник на значок підключення в області сповіщень. Які дані відобра
жаються у спливаючій підказці?

5.5. Служби Інтернету

* 1  1. Щ о  таке  Інтернет?
• 2 . Яке призначення м ережних протокол ів  ТСР і ІР?

3 . У чом у полягає технологія  кл ієнт-сервер?
4 . З якою  м етою  зд ій сн ю є ть ся  в іддалене  керування  к о м п ’ ю тером  

у локальній мереж і?
5 . Щ о  таке  ІШ І--адреса?  Яка її структура?

Служби Інтернету
Кожна людина звертається до Інтернету з власними потребами. На

уковці для проведення надскладних обчислень потребують доступу до об
числювальних ресурсів сучасних суперкомп’ютерів. Готуючись до уроку 
української літератури, учням потрібно знайти літературні твори митців 
рідного краю. Когось цікавлять результати футбольних матчів, інших -  
гороскоп на тиждень. Хтось хоче отримати з Інтернету драйвери до 
пристрою, підключеного до комп’ютера, а хтось -  архівний файл з онов
ленням антивірусних баз. Багато людей використовують Інтернет для 
спілкування -  це листування, обмін повідомленнями в реальному часі, 
голосові розмови та відеотрансляції, мережні ігри тощо.

Розглянемо послуги, які надають користувачам служби Інтернету, 
наведені на рисунку 5.23.

Служба віддаленого доступу до комп’ютера була першою службою 
комп’ютерних мереж. Вона надавала користувачу можливість подавати 
команди на опрацювання даних і переглядати результати їх виконання 
на одному комп’ютері, а виконувати команди на іншому. Для роботи 
служби віддаленого доступу був розроблений протокол telnet (англ. 
telecommunication network -  мережа віддаленого зв’язку), що включений 
до набору протоколів T C P / IP .

У наш час засоби віддаленого керування широко використовують 
адміністратори мереж для налаштування серверів і надання допомоги 
клієнтам. Інша сфера застосування -  доступ до ресурсів суперкомп’ю-
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Рис. 5 .23. О сновні служби Інтернету

тєрів для організації спільних наукових проектів і проведення складних 
та громіздких обчислень.

Завдяки службі передаваппя файлів користувач одного комп’ютера 
отримує доступ до файлів іншого та має можливість передавати їх з 
комп’ютера на комп’ютер. Передавання файлів здійснюється за протоко
лом FTP (англ. File Transfer Protocol -  протокол передавання файлів) з 
набору протоколів TCP/IP.

Служба надає послуги зі зберігання та забезпечення доступу до великої 
кількості файлів: програм, електронних книг, музики, відео тощо. Окремі 
з цих файлів можна отримати вільно, доступ до інших обмежений.

Спілкування людей у мережі Інтернет забезпечують кілька видів 
комунікаційних служб.

Електронна пошта, E-mail (англ. Electronic mail) -  одна з найдавніших 
комунікаційних служб Іптернету. Вона надає можливість передавати 
електронні листи -  текстові повідомлення та прикріплені до них файли -  
від користувача-відправника одному чи групі адресатів. Електронний 
лист потрапляє до електронної поштової скриньки, що знаходиться на 
сервері поштової служби. Адресат у будь-який зручний для нього час мо
же переглянути вміст поштової скриньки та прочитати лист.

Забезпечують функціонування цієї служби поштові протоколи, що 
включені до наберу TCP/IP:
• SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol -  простий протокол переда

вання пошти) -  призначений для відправлення поштових повідом
лень;

• POP3 (англ. Post Office Protocol version 3 -  протокол поштового 
відділення версії 3) -  призначений для отримання електронної 
пошти.
Комунікаційні служби надають можливість користувачам мережі 

обмінюватися новинами, обговорювати проблеми, проводити дискусії 
тощо. Обговорення певної теми групою співрозмовників, які знаходяться 
на значній відстані один від одного, називають телеконференцією (грец. 
tele -  удалину, далеко, лат. confero -  збираю). Відеоконференція передба
чає використання засобів передавання відєозображень.

Довготривалі (постійно діючі) телеконференції, в ході яких співроз
мовники надсилають і читають текстові повідомлення в зручний для них



час, називають форумами (лат. forum  -  площа для зборів). Якщо 
обговорення проходить у реальному часі, його називають чатом (англ. 
chat -  дружня розмова, бесіда, балачки).

Однією із служб, що використовується для організації телеконфе
ренцій, є група новин (англ. news group). Група новин -  це служба обміну 
текстовими повідомленнями з метою обговорення деякої теми групою 
співрозмовників. У наш час у світі існує понад 70 тисяч глобальних і 
регіональних груп новин. Підключившись до сервера новин і обравши тему 
за інтересами, користувачі можуть читати новини, ставити запитання та 
отримувати відповіді від широкого кола однодумців. За бажанням можна 
отримувати розсилку нових повідомлень із сервера як електронні листи.

Передача повідомлень у групах новин здійснюється за протоколом 
NNTP (англ. Network News Transfer Protocol -  протокол передавання ме- 
режних новин), що входить до набору протоколів TCP/IP.

Комп’ютерні мережі

Перш і групи  новин були утворен і в СШ А у 1979 р. п ід  час реалізац ії проекту 
з  обм іну науковим и новинам и м іж  У н іверситетом  ш тату П івнічна Кароліна та 
У н іверситетом  Д ью ка. У подальш ом у до них приєднались інші ком п 'ю тери , 

внаслідок чого  утворилась м ережа U s e n e t (англ. User Network -  мережа ко р и с 
тувачів).

У повідом леннях груп новин вперш е з ’явилися значки , що даю ть зм о гу  вира
зити певні емоції. Н априклад, сим воли :) позначаю ть посм іш ку. їх називаю ть 
с м а й л и к и  (англ, smile -  посм іш ка ) або англ ійською  e m o tic o n  (англ, emotional 
icon  -  значок емоцій).

Служби інтерактивного спілкування надають можливість двом або 
групі користувачів обмінюватися текстовими повідомленнями через 
Інтернет у реальному часі. Першою такою службою була служба 
IRC (англ. Internet Relay Chat -  Інтернет-чат, що ретранслюється). У ній 
обговорення відбувається за темами у так званих chatroom (англ, chat 
room -  кімната для балачок-). Після введення тексту повідомлення одним 
користувачем усі інші, хто обговорює ту саму тему, отримують це 
повідомлення і можуть висловити свої думки у відповідь. Кожен корис
тувач може запропонувати власну тему для обговорення. Для роботи 
служби розроблений однойменний протокол IRC.

Деякі служби інтерактивного спілкування дають змогу вести обгово
рення лише двом співрозмовникам. Кожному користувачу при реєстрації 
у таких службах надається індивідуальний код, і кожен сам створює кон
такти -  список осіб, з якими він бажає спілкуватися. Клієнтські програ
ми в цих службах називають месенджерами (англ. messenger -  кур’єр) 
або Інтернет-пейджерами. Для роботи служб розроблені різні протоколи. 
Популярними є месенджери ICQ, Google Talk, Windows Messenger та ін.

к Служба ICQ (звучить як англ ійська  ф раза / seek you -  я 
ш укаю  тебе) -  одна з популярних служ б інтерактивного  
сп ілкування. Вона була розроблена чотирм а стар ш о 

класникам и з Ізраїлю , які створили  у 1996 р. ком пан ію  
M ira b ilis  і випустили м есендж ер ICQ. Л иш е за п ’ять років  по 
всьому світу було встановлено понад 100 млн м есендж е- 
рів ICQ.

ІР-телефонія -  служба, що забезпечує передачу телефонних розмов 
абонентів мережею Інтернет. Передавання даних у ІР-телефонії
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Ч Ь эдЬ лБ
здійснюється на основі набору протоколів VoIP (англ. Voice over IP  -  го
лос поверх протоколу Інтернету). Для здійснення телефонних розмов ме
режею Інтернет до комп’ютерів користувачі приєднують мікрофон і ди
наміки або навушники і ведуть розмову з їх використанням. Деякі служ
би дають змогу здійснювати дзвінки з комп’ютера на звичайні телефони.

Такі, програми, як Skype, Mail.ru Агент та інші, 
пропонують передавання не лише звуку, а, за наяв
ності веб-камери, і відеозображення. Вони можуть ви
користовуватись для проведення відеоконференцій.

Інтернет набув широкої популярності у суспільстві завдяки появі у 
1989 р. служби перегляду гіпертекстових документів World Wide Web 
(англ. World Wide Web -  всесвітня,павутина, скорочено WWW, або веб).

Інформаційними ресурсами служби WWW є мільйони спеціально 
оформлених електронних документів, що пов’язані між собою -  веб- 
сторінок. Веб-сторінки можуть містити текст, зображення, звук, відео, 
анімацію тощо. Завдяки зв’язкам між документами користувач може від 
перегляду однієї веб-сторінки переходити до іншої.

Передавання веб-сторінок мережею Інтернет здійснюється на основі 
протоколу HTTP (англ. Hyper Text Transfer Protocol -  протокол переда
вання гіпертексту).

Багато користувачів помилково ототожнюють Інтернет і службу 
WWW. Одна з причин полягає в тому, що ресурси служби WWW дуже 
популярні, наочні та легкодоступні.

Поняття гіпертексту
В основу служби World Wide Web покладена технологія використан

ня гіпертекстів.

Гіпертекст — це документ, що містить спеціальні посилання 
на інші документи або на інші місця цього самого документа. 
Такі посилання називають гіперпосиланнями.

Прикладом гіпертекстового документа є енциклопедичний словник. Ко
ли ми з’ясовуємо сутність деякого поняття, нам неодноразово доводиться, 
прочитавши одну статтю, переходити до іншої, посилання на яку вказане в 
тексті. Наприклад, після прочитання статті «Україна» нам буде запропо
новано «див. також Київ», після статті «Київ» -  «див. також Дніпро» іт . д. 
З деяких статей є посилання на ті, що ми вже прочитали, та на матеріали 
інших книг. Така система посилань дає змогу читати текст нелінійно, 
вибірково, поступово уточнюючи та доповнюючи зміст поняття.

Гіперпосилання в електронному документі зв’язують з деяким 
об’єктом на сторінці -  текстом, графічним зображенням або кнопкою. 
Вибір цього об’єкта забезпечує перехід до іншого документа або до іншо
го місця цього самого документа. Вказівник при наведенні на гіперпоси
лання виглядає так: Якщо гіперпосилання зв’язано з текстом, то за
звичай цей текст виділений кольором та підкреслений.

t ï У подальшому вибір об’єкта, що зв’язаний з гіперпосиланням, 
називатимемо вибором гіперпосилання.
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Комп’ютерні мережі
Електронні гіпертекстові доку

менти, доступ до яких надає служба 
WWW, називають веб-сторінками 
(рис. 5.24). Вони створюються з ви
користанням спеціальних мов 
розмітки тексту, наприклад HTML 
(англ. Hyper Text Markup Language -  
мова розмітки гіпертексту). 
Веб-сторінки є текстовими файла
ми, що зберігаються на диску з роз
ширенням імені htm або html.

Всесвітня павутина
Веб-сторінки в Інтернеті роз

міщують на веб-серверах.

99 ö> mp:/*™» *** » Ш>-

Рис. 5 .24. П риклад веб -стор інки

Веб-сервер — це комп’ютер, призначений для керування 
доступом до розміщених на ньому електронних гіпертекстових 
документів.

Кожна веб-сторінка має URL-адресу.

Групу веб-сторінок, що взаємопов’язані гіперпосиланнями, 
об’єднані спільною тематикою та належать певному власнику, 
називають веб-сайтом (англ, web -  павутина, site -  місце).

На одному веб-сервері можуть бути розміщені багато веб-сайтів. Кож
ний сайт має назву та URL-адресу, що є адресою веб-сторінки, яка призна
чена для початку перегляду сайта. Таку сторінку називають головною, 
або домашньою. Як правило, ім’я файлу цієї сторінки index.html.

Часто на одному веб-сайті можна отримати кілька послуг -  відкрити 
поштову скриньку, прочитати новини, поспілкуватись у форумі чи в чаті, 
довідатись про погоду, взяти участь у голосуванні з певного питання то
що. Такі сайти називають веб- або Інтернет-порталами (англ, portai -  го
ловний вхід, ворота). Прикладами порталів є Ukr.net (h ttp ://u k r.n e t), 
Мета (h ttp ://m eta .ua), Yahoo! (http://yahoo.com ), Яндекс (h ttp ://yan- 
dex.ru), Bigmir)net (http://ww w .bigm ir.net) та ін.

Інший вид порталів -  тематичні. Вони не лише містять велику добірку 
власних ресурсів з теми, але й мають посилання на відповідні ресурси 
інших сайтів. Такими є, наприклад, Освітній портал (http://www.osvi- 
ta .org.ua), Урядовий портал (http://w w w .km u.gov.ua), український 
інформаційний бізнес-портал Пошук (http://poshuk.com ), Офіційний 
портал Київської міської влади (http://www.kmv.gov.ua) тощо.

Веб-сторінки можуть містити гіперпосилання не лише на сторінки веб
сайта, до якого вони входять, але й на інші сайти. На одній сторінці мо
жуть бути гіперпосилання на кілька різних сайтів. Перехід між веб- 
сторінками та веб-сайтами з використанням гіперпосилань називають 
навігацією Всесвітньою павутиною. Здійснюючи навігацію Всесвітньою 
павутиною, користувач переміщується між різними веб-сторінками, при
чому послідовність переходу наперед не визначена.
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ФоздЬл 5
Батьком В сесв ітньої павутини вважається британський вчений Тім Бернерс- 
Лі (нар. у 1955 р.), який  у 1989 р. запропонував проект використання гіпер- 
текстово ї систем и в м ереж і Інтернет. Й ого  проект мав назву «World-Wide 

Web: An Information Infrastructure for High-Energy Physics» (англ. -  «Всесвітня 
павутина: Інф орм ац ійна інф раструктура  для ф ізики  високих енергій»). Автор пр о 
екту розробив  перш ий веб -сервер , веб -браузер  і перш ий у світі веб-сайт.

Число веб-стор інок у Всесвітній павутині стр ім ко  зростає. В ідомо, що на поча
ток 2008 року кількість зареєстрованих веб-сайтів перевищ ила 155 млн.

За роки  існування Інтернету з 'являлись  нові служби та виходили із вжитку 
.V r j інш і, деякі служ би видозм інил ись , але продовж ую ть  надавати послуги  

в ідпов ідно до  вим ог сусп ільства. Так, служби, про які було сказано  раніше, 
називаю ть сьогодн і традиц ійним и, або службам и Веб 1.0. Н атом ість нові служби 
у Всесвітн ій  павутині, які даю ть м ож лив ість  створю вати м ережні сп ільноти та ве
ликі соціальні мереж і, сп ільно збер ігати  граф ічні, ауд іо- та відеоф айли, колектив
но редагувати гіпертекстов і та інші докум енти , називаю ть соціальними сервіса
ми Веб 2.0.

У числі серв іс ів  Веб 2.0 популярним и є серв іси  для збер ігання файлів р ізних 
ф орматів:
•  документів різних форматів -  Документи G oog le  (h ttp ://docs .goog le .com ), Scribd 

http ://w w w .scribd.com );
•  презентацій -  Slideshare (http ://w w w .slideshare.net), Spresent (http ://w w w .spre- 

sent.com );
•  ф отограф ій -  Фламбер (h ttp ://f la m b e r.ru ), Flickr (h ttp ://w w w .flick r.co m ), 

Panoramio (h ttp ://w w w .panoram io.com );
•  відеофайлів -  YouTube (h ttp ://w w w .youtube.com ), RuTube (h ttp ://ru tub e .ru ) 
та ін.

У числі серв іс ів  Веб 2.0 особливе  м ісце  займ аю ть електронн і енциклопед ії. 
О дна з них -  в ільна б а га то м о в н а  е нц и кл о пе д ія  Wikipedia, статт і в якій  
ство рю ю ться  зуси л л ям и  ус іх  баж аю чих. Е нциклопед ія  була зап очатко ва н а  
у с ічн і 2001 р. Вона поб уд о ва на  на техн о л о гії, яка  н а зи в ається  ВікіВікі 
(гавайське  wikiwiki -  ш вид ко -ш вид ко ). На основі технології ВікіВікі ф ормуються 
колекц ії запис ів , що п о в ’язані м іж  собою , колективний гіпертекст.

Головна с то р ін ка  у кр а їн о м о в н о ї Вікіпедп м ає URL-а д р е су  http://uk. 
wikipedia.org.

О станнім  часом  популярним и стали м ережні щ оденники  -  блоги (англ. web 
log -  м ережний журнал). Блоги нагадую ть о собистий  щ оденник, який  лю дина ве
де для того , щ об обм інятися  д у м к а м и  з  усім а, ко го  непокоять ті сам і проблеми. 

- Повідомлення у блозі м ож на не лиш е прочитати, а й залиш ити власний ком ентар. 
Б логи  м ож н а  ств о р и ти  на сайтах  Блоги@МаіІ.Ни (h t tp : / /b lo g s .m a il. ru ), 

Blogger ( h ttp : / /b lo g g e r .c o m ) та ін. На схо ж и х  пр и н ц и п а х  по буд ований  
Живий журнал (h ttp ://L ive jo u rn a l.ru ), в яком у ф ормую ться м ережні сп ільноти і 
можна отрим увати новини від учасників  сп ільноти -  стр ічки  друзів .

П родовж енням  ідеї блогів стало створення соціальних мереж. Соціальна ме
режа -  це сп ільнота лю дей, о б ’єднаних однаковим и інтересам и, уподобанням и, 
або тих, що маю ть інш і причини для спілкування м іж  собою . На сайтах В Контак
те (h ttp ://v k o n ta k te .ru ), Одноклассники.ги (h ttp ://o d n o k la ssn ik i.ru ) та інш их утво 
рилися соціальні м ереж і користувач ів  Інтернету, що о б ’єднан і за  р ізним и озн а ка 
ми -  за сп ільним и інтересам и, м ісцем  навчання, роботи, в ідпочинку, служби в 
арм ії тощ о.

Наступним  кроком  у р озвитку  Всесв ітньо ї павутини м оже стати Веб 3.0, який 
о б ’єднає р ізн і соціальні м ереж і в єдину м ережу та зробить  послуги  Інтернету 
більш «інтелектуальними», здатним и виконувати в ідб ір  та опрацю вання даних на 
основі їх зм істу.
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Запуск браузера та його інтерфейс
Для перегляду веб-сторінок створені спеціальні програми -  браузери 

(англ, browse -  переглядати). Прикладами браузерів є Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Opera, Safari та ін.

Сучасні браузери мають такі можливості:
• завантаження та відображення веб-сторінок;
• зберігання веб-сторінок на носіях даних;
• зберігання історії відвідування веб-сторінок;
• створення каталогу обраних ресурсів,*
• пошук на веб-сторінці фрагмента тексту;
• перегляд HTML-коду веб-сторінки;
• друк вмісту веб-сторінок 
та ін.

Розглянемо детальніше можливості, які надає користувачам браузер 
Windows Internet Explorer 7.0.

Запустити браузер на виконання можна кількома способами, наприклад:
• Виконати Пуск => Запустить обозреватель Internet Explorer (рос. 

запустить обозреватель -  запустити оглядач).
• Виконати Пуск =>Усі програми => Internet Explorer.
• Використати ярлик програми на Робочому столі або на Панелі 

швидкого запуску.
Вікно програми Windows Internet Explorer 7.0 зображено на рисун

ку 5.25.

Г^І Користувачі можуть налаштувати інтерфейс програми 
І •  1 Windows Internet Explorer на власний смак.

Розглянемо детальніше вікно браузера.
Поле адреси призначене для введення URL-адреси веб-сторінки, яку 

хоче переглянути користувач. Після введення адреси веб-сторінка заван
тажується та її вміст відображається в області перегляду веб-сторінок, а 
назва -  у Рядку заголовка браузера.

Браузер дає змогу одночасно завантажувати кілька веб-сторінок на 
різних вкладках. Поточною може бути лише одна вкладка, саме її вміст 
відображається в області перегляду веб-сторінок. У кожної вкладки є за
головок вкладки, на якому зазначена назва веб-сторінки. Праворуч від 
заголовка поточної вкладки є. кнопка Закрити вкладку х . Праворуч від 
усіх заголовків вкладок розміщена кнопка Нова вкладка для створення 
нової вкладки.

Кнопки навігації Назад О , Вперед О  та Останні сторінки - викорис
товують для повторного завантаження сторінок, які були переглянуті на 
відкритій вкладці при поточному сеансі роботи з програмою.

Під час перегляду завантаженої в браузер веб-сторінки вміст реальної 
сторінки в Інтернеті міг змінитися. Оновити вміст відкритої веб-сторін
ки можна вибором кнопки Оновити . При введенні в поле адреси 
URL-адреси веб-сторінки назва цієї кнопки змінюється на Перехід до, 
а вигляд -  на *  . Кнопку Зупинити X використовують для зупинки

Комп'ютерні мережі

/ 183



9о,,НІШНІ т*оту««ии"

&ф!> ш tttyM
іюмтедв»**

АФшьФіЩнШ
Щм» щФш

' <&*#»%#$ *№ <у»: «i*W <*!«* ** У«?#« ОДйМІ «г*гґ«яаю» 1W« <ЗїїН** 1 ч««з*!«й* мамія»**« СФІМЖМ*Щмдаік-і̂*?і«я Ш-г̂л» ,ЗДвОД||*4ДО ;доіде0 гі̂ ггіЛ̂мцй ж? ПДОиКДО? 
^ а ^ і й я »  м л і  га й ***  wfcfc Й ^  т  $<фФ№ т . Ш  « & Щ і  і і?і&: г-$фї ДО* ІЦМ ДОЇЗД ч&вчкяаз а из*#*д»

У « « * * * « ? *  Щ ‘anttusu* VttU4 до̂нвдо«* *,ixs.a .a* mu-.# *3 »«***<?<:« $ада* ̂ «ДОвле) H'Wr̂it’43 
Ф іМ І Я М  ^  w & * 4  r n  * » Ш Ш I*ru ^ ^ а а и й ^ м в ! *  w .  V ^ * | Ш І Є  ® & n  r «  «u»Sr** і v ^іГ̂ 'Мй «ДОДОМё гц<*̂2<:**#**Л
y- 4*v;S - - •  _ •  ‘ . • . - • - Л - . -  >-ЛТ- ’.f: 5 J ( H * .“ . 1 w ’  t . y c J •• •_.• ' i - '  SA 'A rs'1

•> •

Шк_

Рис. 5 .25. В ікно програм и 
Windows Internet Explorer 7.0

(Т) Кнопки навігації ©  П оле адреси © П анель інструментів

© ) Кнопки Ц ентру ©  Заголовки вкладок © П анель ш видкого
обраного пош уку

(З) Кнопка Ш видкі (7 )  Кнопка Н ова © Список Зм іна
вкладки вкладка масш табу

( ї )  Кнопка Список (§) Кнопки керування © Область перегляду
вкладок завантаженням веб-сторінок

веб-сторінки

виконання останньої дії у вікні браузера -  завантаження веб-сторінки, 
зміни кадрів відображення рухомих зображень тощо.

Використовуючи Панель швидкого пошуку, можна вибрати одну з по
шукових служб і виконати пошук даних у Всесвітній павутині, не відкри
ваючи сторінки сервера цієї служби.

Кнопки Центру обраного використовують для перегляду історії 
відвідування веб-сторінок, а також створення, впорядкування та вико
ристання каталогу обраних ресурсів.

Призначення кнопок панелі інструментів наведено в таблиці 5.6.
Рядок стану відображає дані про стан завантаження веб-сторінки, 

ІШЬ-адреси сторінок, на які відбувається перехід при виборі гіперпоси- 
лань та ін. Список Зміна масштабу можна використовувати для вибору 
зручного масштабу відображення веб-сторінки.
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Таблиця 5.6. Призначення кнопок панелі інструментів

Вигляд
кнопки Назва Дії при виборі кнопки

Додому Завантаження на поточну вкладку веб-сторінки, 
яка встановлена в налаштуваннях для початку 
роботи браузера

>Р* *ЩЧ Ж*' І ЧГ
L J

Перегляд
новин

Відображення новин веб-сайта, що відкритий на 
поточній вкладці

gjjb -
Друк Відкриття вікна для налаштування параметрів 

друку вмісту веб-сторінки

• Сторінка -
Сторінка Відкриття меню для налаштування вигляду та 

виконання інших дій з відкритою веб-сторінкою

Сервіс -
Сервіс Відкриття меню для налаштування параметрів 

браузера

ф
Довідка Відкриття вікна довідкової системи

Відкриття веб-сторінок і створення каталогу 
обраних ресурсів
Для того щоб відкрити у вікні браузера веб-сторінку, можна ввести її , 

URL-адресу в поле адреси та вибрати кнопку Перехід до. При цьому 
h ttp :// можна не вводити. Іншим способом відкриття веб-сторінки є вибір 
гіперпосилання на неї.

Під час завантаження сторінки з’являються індикатори:
• рухоме коло ліворуч від заголовка вкладки \ і«»#- *;
• повідомлення про стан завантаження у Рядку стану

Відкриття сторінки http://www.mon.gov.ua/... ;

• індикатор завантаження у Рядку стану Іі ... ---...--ИЗ
Якщо ви хочете завантажити веб-сторінку у новій вкладці, то можна у 

контекстному меню гіперпосилання вибрати команду Відкрити в новій 
вкладці, а для завантаження в новому вікні браузера -  Відкрити в ново
му вікні.

Якщо кілька веб-сторінок відкриті на різних вкладках, то з ’являється 
кнопка Список вкладок, вибір якої виводить список назв відкритих 
сторінок, та кнопка Швидкі вкладки, яка дає змогу відобразити в області 
перегляду ескізи всіх відкритих веб-сторінок (рис. 5.26).

Браузер може зберігати URL-адреси веб-сторінок, що були перегля
нуті раніше. Повторно відкрити одну з них можна, наприклад, так:
• вибрати у полі адреси кнопку відкриття списку *. та вибрати потрібну 

URL-адресу у списку, що відкриється;
• почати записувати URL-адресу в поле адреси. Після введення кількох 

літер автоматично відкриється список вибору адреси. У ньому відобра
жатимуться лише ті адреси, перші літери яких збігаються із введени
ми. Вибрати у списку потрібну адресу.
Коли веб-сторінка відкриється в області перегляду, то може виявити

ся, що текст на сторінці відображається незрозумілими символами
185

http://www.mon.gov.ua/


Рис. 5 .26. В ідображ ення вм істу веб -стор інок 
у режим і Швидкі вкладки

(рис. 5.27). Це означає, що браузер неправильно визначив систему коду
вання літер тексту. У такому разі потрібно самостійно вказати браузеру 
правильну таблицю кодування. Для цього:

1. Вибрати кнопку Сторінка на панелі інструментів. \
2. Вибрати команду Кодування.
3. Вибрати у списку, що відкриється, таку систему кодування, при 

якій відображення сторінки буде коректним.
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Р и с . 5.27. Вигляд веб -стор інки  

за неправильного  вибору систем и кодування

Для україномовних веб-сторінок частіше застосовується система коду
вання Cyrillic (Windows) (англ. cyrillic -  кирилиця), але окремі сторінки 
можуть бути закодовані з використанням інших таблиць кодування з ка
тегорії Cyrillic. Наприклад, Cyrillic (KOI8 -U ) -  таблиця кодуванця, що 
розроблена для кодування літер української абетки.

Користувач може сформувати власний список обраних ресурсів Інтер- 
нету. Посилання на веб-сторінку, яка вас особливо зацікавила, ви може
те зберегти у списку Обране, щоб наступного разу швидко її відкрити. 
Для зберігання посилання потрібно виконати алгоритм:

1. Вибрати кнопку Додати до обраного 4ft (рис. 5.25, 2).
2. Вибрати команду Додати до обраного у Списку, що відкриється.
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3. Увести у поле Ім’я вікна Центр обра
ного ім’я, під яким буде збережено 
посилання, або підтвердити запропо
новане (рис. 5.28).

4. Вибрати у списку Створити в папку, в 
якій буде збережено посилання, або 
створити нову папку, вибравши кноп
ку Нова папка.

5. Вибрати кнопку Додати.
При цьому в Обраному будуть збережені

назва веб-сторінки та її ІШЬ-адреса.
Щоб відкрити веб-сторінку, посилання 

Обране, потрібно виконати алгоритм:
1. Вибрати кнопку Центр обраного
2. Вибрати кнопку Обране Добране і На панелі Центру обраного.
3. Вибрати назву потрібної сторінки (рис. 5.29).
Список посилань на обрані веб-сторінки можна впорядкувати, роз

містивши посилання в окремих папках. Упорядкування посилань вико
нується в окремому вікні (рис. 5.30), відкрити яке можна, вибравши 
кнопку Додати до обраного та команду Впорядкувати обране.

Комп’ютерні мережі

Рис. 5 .28. В ікно додавання 
до  Обраного

на яку збережене у списку

.^О б р а н е  І Ц і Новини Є ' Журнал -  1 !

Ссылки

fcM S N .com

£  Программы радиопередач 

£ |С е т и

^  Освіта в УкраЫ-Образовамие на Украине

у аивйаим *
І  Освітній портал ь т і  Шк,Пьмии ' '  •
І  h ttp ://w y w .0svita.Of9 .ua/ Освітній портал 

Форум інформатик 18

Фото кабінеті© Інформатики. - 1 . 9  Каб інет... 

фнтмі
£ } 8е6*уэлы Майкрософт 

С̂сылки

Рис. 5.29. Обране на панелі 
Центру обраного

Рис. 5.30. Вікно Впорядкувати 
обране

У цьому вікні можна виконувати дії над папками та посиланнями 
Обраного: переміщувати, перейменовувати та видаляти, а також створю
вати папки.

Зберігання веб-сторінок
Відкрита веб-сторінка може містити дані, які будуть корисні в подаль

шому -  при підготовці повідомлення на уроці, для оформлення творчої 
роботи тощо. Щоб не звертатися за цими даними кожного разу на відда
лений сервер в Інтернеті, веб-сторінку можна зберегти на носіях даних.
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Фозділ 5
І rÔ x i

Рис. 5 .31. В ікно Зберегти веб-сторінку

Для зберігання вмісту веб-сторінки потрібно виконати такий алгоритм:
1. Вибрати кнопку Сторінка на панелі інструментів.
2. Вибрати команду Зберегти як.
3. Відкрити папку, в яку буде збережена веб-сторінка, викори

стовуючи, наприклад, кнопку Мій комп’ютер у лівій частині вікна 
(рис. 5.31), або погодитися із запропонованою.

4. Увести ім’я файлу у відповідному полі або погодитися із запропоно
ваним.

5. Вибрати у відповідному полі тип файлу для зберігання веб-сторінки 
або погодитися із запропонованим.
При зберіганні тип файлу може бути таким:
• Веб-сторінка, повністю (*.htm; *.html) -  буде збережена веб- 

сторінка у файлі з розширенням імені htm або html та в окремій 
папці файли з усіма зображеннями та іншими об’єктами, що 
пов’язані з веб-сторінкою.

• Один файл веб-архіву (*.mht) -  сторінка та всі пов’язані з нею 
об’єкти будуть збережені в одному файлі.

• Веб-сторінка тільки HTML (*.htm; *.html) -  буде збережена лише 
веб-сторінка у файлі з розширенням імені htm або html без зобра
жень та інших об’єктів, що пов’язані з веб-сторінкою.

• Текстовий файл (*.txt) -  буде збережений лише текст, що відоб
ражається на веб-сторінй,і, без оформлення.

6 . Вибрати систему кодування, в якій буде збережена сторінка, або по
годитися із запропонованою.

7. Вибрати кнопку Зберегти.
Файл веб-сторінки, що збережений на локальному комп’ютері, можна 

відкривати та опрацьовувати, навіть коли підключення до Інтернету 
відсутнє. При відкритті будь-якого файлу з розширенням імені htm або 
html автоматично запускається браузер і у його вікні відкривається обра
ний файл.

Якщо вас цікавить лише зображення, що відображається на веб-сто- 
рінці, то для його збереження потрібно у контекстному меню зображення 
вибрати команду Зберегти малюнок як. У вікні, що відкриється, 
потрібно відкрити папку, в яку буде збережений малюнок, та вибрати 
кнопку Зберегти.
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Назвіть відомі вам служби Інтернету та поясніть їх призначення. Які 
протоколи розроблені для кожної служби?
За якими властивостями можна класифікувати комунікаційні служби 
Інтернету? Наведіть приклади служб кожної групи.
Які можливості надає користувачу ІР-телефонія?
Які служби дають змогу організовувати телеконференції? Назвіть 
спільні риси та відмінності цих служб.
Порівняйте поняття телеконференція та відеоконференція.
У чому відмінність між поняттями Інтернет і World Wide Web? Чим, на 
ваш погляд, пояснюється популярність служби WWW?
Що називають гіпертекстом? Для чого призначені гіперпосилання? Як 
їх вирізнити на веб-сторінках?
Які програми використовують для перегляду веб-сторінок? Наведіть 
приклади таких програм.
Що спільного та відмінного у поняттях веб-сторінка, веб-сайт та веб- 
порталі
Охарактеризуйте основні поняття служби WWW: гіперпосилання, веб- 
сторінка, веб-сайт, HTML, HTTP, браузер. Який між ними 
взаємозв’язок?
Поясніть призначення блогів. Чим, на вашу думку, пояснюється їх по
пулярність?
Які можливості надають браузери?
Якими способами можна завантажити браузер? Назвіть основні елемен
ти вікна браузера. '
Якими способами можна відкрити веб-сторінку у вікні браузера?
З якою метою посилання на веб-сторінку включають до списку 
Обране? Як це можна зробити?
Які операції можна виконувати при впорядкуванні списку Обране?
Як змінити систему кодування на сторінці? У яких випадках це 
потрібно робити?
Наведіть алгоритм завантаження веб-сторінки в новій вкладці; у новому 
вікні браузера.
Як зберегти веб-сторінку? Якими можуть бути типи файлів при 
зберіганні?
Як зберегти зображення, що міститься на веб-сторінці?

%  В и ко н а й те  завдання

lift I е . Заповніть таблицю даними про служби Інтернету та їх протоколи.

Служба Призначення
служби Протоколи

Служба віддаленого доступу до 
комп’ютера
Служба передавання файлів
Електронна пошта /

Групи новин
ІЯС
ІР-телефонія
WWW

189



^Роздм 5
ift 2*. Знайдіть інформацію та поясніть, у чому відмінність ІР-телефонії від

традиційної телефонної служби.
fie 3*. Знайдіть додаткову інформацію та підготуйте повідомлення про

соціальні сервіси Веб 2.0.
4°. Визначте, який браузер установлено на вашому комп’ютері, та:

а) відкрийте вікно браузера одним із відомих вам способів і визначте, 
яка сторінка відкривається при запуску браузера;

б) уведіть у поле адреси браузера URL-адресу веб-сторінки, наприклад 
http://ostriv.in.ua/index.php. Зверніть увагу, що в записі URL-адре- 
си немає жодного пропуску, крапка після php не потрібна;

в) виберіть кнопку П ер ехід  до. Дочекайтеся, поки завантажиться веб- 
сторінка. Зверніть увагу на зміну вигляду індикаторів під час заван
таження;

г) визначте назву веб-сайта та назву відкритої веб-сторінки;
д) установіть масштаб перегляду веб-сторінки 150 %. Зверніть увагу, 

як змінився вигляд веб-сторінки;
е) завершіть роботу браузера.

5*. Відкрийте вікно браузера та:
а) відкрийте веб-сторінку з адресою www.library.kherson.ua;
б) розгляньте вміст веб-сторінки. Знайдіть на сторінці гіпер- 

посилання. Зверніть увагу, як вони оформлені. Проаналізуйте, за 
якими ознаками можна визначити, що це гіперпосилання;

в) відкрийте на новій вкладці веб-сторінку, використовуючи одне з 
гіперпосилань;

г) перегляньте відкриті веб-сторінки у режимі Ш видкі вкладки;
д) виберіть ескіз першої сторінки. Зверніть увагу, як змінився вигляд 

вікна браузера;
е) завершіть роботу браузера.

(id 6*. Відкрийте вікно браузера та:
а) відкрийте сайт Острів знань (http://ostriv.in .ua);
б) виберіть перше гіперпосилання у рубриці Н овини з Острову;
в) зверніть увагу, як змінилась URL-адреса в полі адреси, яка з 

навігаційних кнопок стала доступною;
г) виберіть доступну навігаційну кнопку. Проаналізуйте, яка сторінка 

завантажилася у вікно браузера. Зверніть увагу, скільки навіга
ційних кнопок стали доступними;

д) завершіть роботу браузера.
7*. Відкрийте вікно браузера та:

а) відкрийте сайт Острів знань (http://ostriv.in .ua);
б) збережіть посилання на домашню сторінку сайта у списку Обране;
в) завершіть роботу браузера;
г) відкрийте вікно браузера повторно;
д) відкрийте сайт Острів знань, використовуючи посилання зі списку 

Обране;
е) впорядкуйте список Обране: перемістіть посилання на сайт Острів 

знань до папки Ссылки (рос. ссылки -  посилання);
є) завершіть роботу браузера.

8*. Відкрийте вікно браузера та:
а) відкрийте сайт Острів знань (http://ostriv.in .ua) одним із відомих 

вам способів;
б) виберіть перше гіперпосилання у рубриці Н овини з Острову;
в) збережіть веб-сторінку з новиною у вашій робочій папці. Оберіть тип 

файлу Веб-сторінка, повністю;
г) розгляньте, які папки та файли утворилися на диску;
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Комп'ютер
д) збережіть веб-сторінку, обравши тип файлу Один файл веб-архіву;
е) перегляньте, який файл утворився на диску. Порівняйте значки збе

режених файлів;
є) завершіть роботу браузера.

9*. Відкрийте веб-сторінку з адресою children.kmu.gov.ua. Визначте назву 
веб-сайта. З’ясуйте імена головних героїв сайта. Виберіть одного з ге
роїв. Знайдіть на сайті та збережіть у вашій робочій папці зображення 
карти України.

(Д 10*. Відкрийте веб-сторінку з адресою www.znannya.org. Знайдіть відповіді 
на запитання та заповніть таблицю.

Запитання Відповідь

Яка назва веб-сайта?

3 якою метою створений веб-сайт?
Коли сайт був розроблений?
Якій організації належить ідея 
створення сайта?
Які матеріали сайта можуть бути 
корисні для вас?

5.6. Засоби пошуку інформації в Інтернеті

1. Щ о  таке  веб -стор інка , веб-сайт, веб-портал?
2 . Щ о  таке  браузер?  Які браузери ви знаєте? Назвіть основн і елементи 

в ікна браузера.
3 . Я ким и способам и можна завантажити веб-стор інку  у  в ікно  браузера?
4 . Як зд ійсню ється  навігація В сесв ітньою  павутиною ?
5 . Як виконати  пош ук даних з  використанням  пр огр ам и  Д о в ід к а  та

п ід т р и м к а  операц ійно ї систем и  У У іпсіож в '’ '

Пошукові служби
За роки існування Інтернету на серверах мережі накопичились і про

довжують накопичуватися великі обсяги інформаційних ресурсів. Якщо 
користувачу потрібна деяка інформація, а він не знає адреси відповідних 
файлів в Інтернеті, то способи пошуку можуть бути різними. Можна шу
кати, подорожуючи гіперпосиланнями з однієї веб-сторінки на іншу, але 
це займе багато часу і не гарантує позитивного результату. Інша можливість -  
звернутися до послуг пошукових служб.

Пошукові служби надають засоби зручного пошуку веб-сторінок з 
потрібними даними. Звертаючись до цих служб, користувач формулює 
запит на пошук даних -  пошуковий запит, який передається на сервер 
пошукової служби. На сервері запит опрацьовують спеціальні програми -  
інформаційно-пошукові системи. їх задача -  знайти у своїй базі даних за
писи, що відповідають запиту. У результаті користувач отримує перелік 
посилань на веб-сторінки, на яких можна знайти потрібні дані.

За принципом дії розрізняють кілька видів пошукових служб. 
Найбільш поширеними є веб-каталоги та пошукові системи.
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Веб-каталоги
Веб-каталоги (інша назва тематичні каталоги) містять базу даних по

силань на веб-сайти, які розподілені на окремі тематичні рубрики.
Наприклад, до однієї рубрики віднесені усі посилання, що стосуються 

подорожей, до іншої -  комп’ютерів, до третьої -  бізнесу тощо (рис. 5.32). 
У свою чергу, кожна рубрика поділяється на підрубрики. Так, у рубриці 
Бізнес можна виділити підрубрики Промисловість, Будівництво, Транс
порт тощо. Після відкриття підрубрики отримуємо список посилань на 
конкретні веб-сторінки.

JSOM СІСІЇШ , riauyv » Україні Wln tk n n  ІЛ»ЄГП»І f «рІЗ'е

»»

Рис. 5.32. Сторінка веб-каталогу порталу Мета 

Веб-каталоги бувають:
• універсальними, що містять посилання на веб-сайти з різних частин 

світу з різноманітною тематикою;
• територіальними, що охоплюють веб-ресурси країни, області або 

міста;
• спеціалізованими, що містять посилання на веб-сайти певної спрямо

ваності -  літературні, науково-технічні, комерційні, освітні
та ін.

Окремі пошукові каталоги поруч із посиланнями на ресурс надають 
оцінку його популярності у користувачів. Такі каталоги називають рей- 
тинговими системами.

Заповнюють базу даних каталогу працівники служби, як правило, 
вручну. Вони переглядають веб-сторінки, обирають ті, що на їх погляд 
можуть бути цікавими для користувачів Інтернету, заносять URL-адреси 
таких веб-сторінок з коротким описом до відповідної рубрики бази да
них. Один і той самий сайт може бути віднесений до кількох рубрик. Чис
ло сайтів в Інтернеті величезне, тому при ручному опрацюванні 
веб-сторінок база даних інформаційно-пошукової системи веб-каталогів 
наповнюється й оновлюється досить повільно. Власники сайтів для по
пуляризації своїх ресурсів можуть самостійно зареєструвати свій сайт у 
веб-каталогах.

Існує багато веб-каталогів, у тому числі українські Мета (h ttp :// 
meta.ua), UAport (h ttp ://uapo rt.net), Пошук (http://www.poshuk.com), 
Холмс (h ttp ://ho lm s.ukrnet.net), UkraiNet (http://www.ukrainet.com . 
ua/ukr) та ін.
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У різних тематичних каталогах рубрики можуть називатися по-різно
му, бази даних можуть суттєво відрізнятися за обсягом, працівниками 
пошукових служб можуть опрацьовуватися різні ресурси Всесвітньої па
вутини. Тому результати пошуку на різних веб-каталогах будуть 
відрізнятися один від одного. Якщо потрібна інформація не знайдена в 
одному тематичному каталозі, то можна спробувати її знайти в іншому.

Для пошуку інформації з використанням веб-каталогу користувачу 
потрібно виконати' такий алгоритм:

1. Визначити тему, за якою здійснюватиметься пошук.
2. Вибрати на сторінці тематичного каталогу рубрику, яка найбільше 

відповідає темі.
3. Прочитати описи посилань на сторінці, що відкрилася.
4. Якщо знайдено посилання, яке відповідає темі, то використати йо

го для відкриття відповідної веб-сторінки, інакше уточнити тему і 
повторити пошук у цій або іншій пошуковій службі.

Розглянемо, наприклад, як здійснити пошук за темою Штучний інте
лект, використовуючи тематичний каталог українського порталу Мета.
Це одна з найперших і найбільших в Україні пошукових служб, яка веде 
каталог веб-ресурсів з 1998 р.

На головній сторінці порталу Мета на вкладці Україна наведений пе
релік рубрик веб-каталогу (рис. 5.33). Ресурси, посилання на які вклю
чені до цих рубрик, переважно україномовні та російськомовні.

Для здійснення пошуку вибираємо послідовно назви рубрик, звужую
чи область пошуку: Наука та Освіта => Наукові дисципліни => Точні 
науки. Після вибору кожного посилання відкривається наступна 
сторінка з переліком підрубрик і посиланнями на веб-сайти. На останній
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Я Ь з у їл Б
сторінці наведені перші десять гіперпосилань на сайти з рубрики Точні 
науки. Два сайти стосуються теми Штучний інтелект: Розпізнавання об
разів та штучний інтелект (http://ww w .ocrai.narod.ru) і Штучний інте
лект (http://ai-blog.org). Серед інших посилань також можуть бути такі, 
що відповідають темі. Кожне гіперпосилання супроводжується коротким 
описом змісту сайта і його URL-адресою.

З часом база даних каталогів оновлюється і результат пошуку може 
бути іншим.

К Тем атичний  ка та л о г Yahoo! (англ. Yet Another Х д . T Yr"-. ?
Hierarchical Officious Oracle -  ще один ієрархічний не-
оф іційний провидець) -  один із перш их і найб ільш их у світі веб-каталогів, 

створений у 1994 р. (h ttp ://w w w .ya h o o .co m ).
База даних почала ф орм уватися з  посилань на веб -стор інки , які розробники 

каталогу Д ж ер і Я нг і Д е в ід  Ф іл о  вибирали для своїх дисертац ій . Коли база даних 
зросла, її розпод ілили на рубрики , далі -  на п ідрубрики  тощ о. З  часом  каталогом 
почали користуватися  і доповню вати колеги та друзі укладачів. Популярність 
каталогу зростала  так ш видко , що менш е як за  р ік у ньом у було зареєстровано 
м ільйон відвідувань.

Щ одня Yahoo! використовую ть  м ільйони лю дей, ко ж н ого  м ісяця зд ійсню ю ться 
м ільярди пош уків.

Пошукові системи
Інший вид пошукових служб -  пошукові системи, які також назива

ють індексними базами даних, або пошуковими покажчиками.
Бази даних пошукових систем містять значно більше посилань на веб- 

сторінки, ніж бази даних тематичних каталогів. Це досягається завдяки 
тому, що опрацювання веб-сторінок виконують не люди, а спеціальні 
програми, які називають пошуковими роботами. Ці програми опра
цьовують вміст веб-сторінок, визначають слова, які найчастіше зустріча
ються у тексті, та зберігають результати опрацювання вмісту сторінок у 
базі даних пошукової системи.

Існує багато пошукових систем. За даними компанії Bigmir-Internet 
серед українських користувачів найпопулярнішими є пошукові системи 
Google (h ttp ://google.com .ua), Яндекс (h ttp ://y an d ex .ru ), Рамблер 
(h ttp ://ram b ler.ru ), I.UA (h ttp :// i .u a ) тощо. Такі портали, як Мета 
(h ttp ://m eta.ua), Український портал (http://uaportal.com ), Bigmir)net 
(http://www.bigm ir.net) та інші, надають послуги як тематичного ката
логу, так і пошукової системи.

Запити до пошукових систем містять ключові слова і словосполучен
ня, які добирають користувачі, щоб коротко і якомога точніше охаракте
ризувати тему, за якою здійснюється пошук. Введення ключових слів і 
словосполучень на веб-сторінках пошукових систем здійснюється в 
спеціальні поля (рис. 5.34).

У відповідь на запит користувача пошукова система знаходить у базі 
даних і виводить на екран перелік посилань на веб-сторінки, у тексті 
яких зустрічаються слова з пошукового запиту та які відповідають 
іншим умовам пошуку.

У змаганні за популярність пошукові системи намагаються надати 
якомога більше послуг своїм користувачам. Серед них:
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Рис. 5 .34 . Поля для введення пош укових запитів  у р ізних пош укових систем ах

• пошук ресурсів не лише за точним формулюванням пошукового запи
ту, а й з урахуванням різних форм слів, їх синонімів;

• складний (розширений) пошук: за точною фразою, з обов’язковими чи 
забороненими словами, за датою публікації сторінок тощо;

• пошук різних видів повідомлень та об’єктів -  зображень, новин, 
блогів, мап, музики, відео тощо;

• пошук сторінок за регіональними ознаками -  певного мовою або за
реєстрованих у визначених територіальних доменах;

« створення власних сторінок користувачів і користувацької пошукової 
системи;

• перевірка правопису та переклад веб-сторінок;
• пошук означень в енциклопедіях;
• пошук інших сторінок, які посилаються на задану сторінку 
та інші.

Для пошуку інформації з використанням пошукової системи користу
вачу потрібно виконати такий алгоритм:

1. Сформулювати ключові слова або словосполучення, за якими 
здійснюватиметься пошук.

2. Увести ключові слова або словосполучення в поле для введення по
шукового запиту на сторінці пошукової системи.

3. Вибрати кнопку Пошук або натиснути клавішу Enter.
4. Переглянути описи посилань з отриманого списку.
5. Якщо знайдено посилання, що відповідає темі, то використати його 

для відкриття відповідної веб-сторінки, інакше -  уточнити ключові 
слова або словосполучення та повторити пошук у цій або іншій по
шуковій системі.

Розглянемо, як здійснюється пошук інформації з теми Штучний інте
лект у пошуковій системі Google (http://www.google.com.ua). Це одна 
з найбільших у світі пошукових систем, до того ж її послуги можуть на
даватися українською мовою.

Як ключове словосполучення для пошуку можна вибрати штучний 
інтелект, якщо нас цікавить загальна інформація про цю галузь науки. 
У пошуковій системі Google результат не залежить від того, великими чи 
маленькими літерами введені ключові слова.

На головній сторінці веб-сайта в поле для введення пошукового запиту 
введемо ключове словосполучення та виберемо кнопку Пошук Google. 
Менш ніж за секунду в базі даних служби Google буде виконаний пошук 
і відкриється сторінка з результатами (рис. 5.35). На цій сторінці наво
диться список гіперпосилань, кожне з яких супроводжується фрагмен
том вмісту веб-сторінки. У ньому виділені слова, що входять до пошуко-

Яндекс
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вого запиту. Для кожного посилання вказана URL-адреса веб-сторінки. 
В окремому рядку відображається кількість знайдених посилань, що 
відповідають пошуковому запиту.

Результати пошуку виводяться групами по 10 посилань на сторінку. 
На початку списку розміщені посилання на ті веб-сторінки, в яких най
частіше зустрічаються слова з пошукового запиту або до яких найбільше 
зверталися користувачі. Таким чином, можна очікувати, що серед пер
ших десяти посилань будуть такі, що найбільше відповідають побажан
ням користувача. Перед гіперпосиланням може бути вказаний тип доку
мента: [PDF], [DOC], [RTF] тощо. При виборі такого посилання відпо
відний документ може бути відкритий або збережений.

Для переходу на іншу сторінку з ре
зультатами пошуку слід вибрати її номер 
у списку номерів або посилання Уперед у 
нижній частині сторінки (рис. 5.36).

Кількість знайдених посилань може 
бути великою, але це не означає, що всі 

вони відповідають темі. Так, на окремих веб-сторінках, на які є посилан
ня за пошуковим запитом штучний інтелект, зустрічаються обидва клю
чові слова, але не обов’язково, що у тексті вони стоять поруч. Можливо, 
на одній сторінці згадується не штучний інтелект, а штучний газон та 
інтелект  нації тощо.

Якщо результати пошуку не містять потрібної інформації, то це озна
чає, що користувач невдало сформулював пошуковий запит або в пошу
кової служби недостатня база даних.

GoooooooooogІе ►
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  УПЕРЕД

Рис. 5 .36. Посилання на 
стор інки  з результатами пош уку

Goode
С  J  U k ra in e

Багатом овна пош укова систем а  Google (h ttp ://w w w . 
g oog le .com ) була створена  у 1998 р. За  одн ією  з 
версій, її назва походить від вигаданого  англ ійського  

слова доодо/, яке означає число, записане  з використанням  одн іє ї одиниц і та ста 
нулів. Л иш е за  перш і два роки існування (з 1998 по 2000 р.) у базі даних ц ієї пошу
кової систем и були зібран і записи  про 1 м ільярд веб -стор інок. У 2008 р. було ого 
лош ено про зб ільш ення цього  числа до 1 трильйона. 60 % користувач ів  Інтернету 
звертаю ться за  пош уком  інф ормації саме до послуг служби Google.
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Стратегії пошуку
Вибір засобів пошуку залежить від даних, які хоче отримати користу

вач. Якщо вас цікавлять загальні питання з деякої теми (наприклад, 
заходи для школярів, які проводяться в Україні), їх доцільніше шукати 
у тематичних каталогах. Спеціалізовані веб-каталоги використовують 
для пошуку відповіді на вузькоспеціалізовані питання (наприклад, прин
цип дії адронного коллайдера).

У випадку, коли питання конкретне (наприклад, умови проведення 
Інтернет-олімпіад для школярів з фізики), можна скористатися пошуко
вою системою.

Кожна пошукова система пропонує власні засоби для того, щоб зроби
ти пошук більш влучним, і містить сторінку з поясненням правил по
шуку. Кілька правил стосуються позначень у записі ключових слів і сло
восполучень. Якщо для пошукового запиту використати словосполучен
ня, то до результату потраплять посилання на всі сторінки, в тексті яких 
зустрічається кожне зі слів словосполучення. Змінити результат можна, 
якщо використати певні позначення. Деякі з них наведені в табли
ці 5.7.

Комп’ютерні мережі

Таблиця 5.7. Позначення в пошуковому запиті пошукової системи
Google

Позначення Приклад Результ ат

Словосполучення 
у лапках

«глобальна
мережа»

Посилання на всі сторінки з незмінним 
словосполученням «глобальна мережа»

define: термін 
(англ. define -  
визначити)

define: сервер Пошук означення терміна «сервер» 
в енциклопедіях і словниках: Вікіпедії, 
тлумачному словнику ІнфоКом, глосарії 
Webcom Media та ін.

Символ *-» Мережа -  
Інтернет

Посилання на всі сторінки зі словом 
«мережа», в яких відсутнє слово 
«Інтернет»

Щоб зменшити число посилань, можна звузити територію пошуку: 
Псш/г ©  ІиіЗрЮТ О  сгврат* уерзінськвю мовою О  сторінки з України

• Інтернет -  пошук серед сторінок в усій мережі;
• сторінки українською мовою -  пошук серед сторінок заданою мовою;
• сторінки з України -  пошук серед сторінок домену иа.

Після отримання великої кількості посилань за пошуковим запитом 
можна доповнити запит уточнюючими словами та виконати пошук лише 
серед знайдених сторінок. Для цього потрібно:

1. Вибрати посилання Пошук серед знайденого в нижній частині 
сторінки з результатами пошуку (рис. 5.37).

2. Увести уточнювальні слова, які конкретизують запит, у поле вве
дення пошукового запиту у вікні, що відкриється.

3. Вибрати кнопку Пошук серед знайденого.
Подальше уточнення приводить до зменшення числа посилань та 

отримання більш релевантного (відповідного) результату пошуку.
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Рис. 5.37. Пошук серед знайденого

Конкретизувати запит можна ще більше, обравши посилання Склад
ний пошук (рис. 5.38).

Наведемо приклад міркувань при виборі стратегії пошуку. Якщо нас 
цікавлять подробиці сонячного затемнення, яке спостерігали влітку 
2008 р. мешканці України та Росії, то для проведення пошуку та скла
дання пошукового запиту можна міркувати так:
• питання не надто загальне, але й не вузькоспеціалізоване, тому для по

шуку можна використовувати пошукову систему;
• у питанні кілька складових, тому варто застосувати складний по

шук;
• слова сонячне затемнення  є словосполученням, яке не можна 

роз’єднувати, тому їх варто використати як точну фразу;
• затемнення спостерігали мешканці України і Росії, тому нам потрібне 

хоча б одне зі слів Україна або Росія;
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Рис. 5.38. Вікно Складний пошук
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• у полі з усіма словами введемо слово спостерігали 2008, оскільки нас 
цікавить подія, яка відбулася у 2008 р.;

• мова сторінок -  українська.
Врахувавши ці міркування, заповнимо форму для складного пошуку 

(рис. 5.38). У результаті проведеного пошуку всі 10 перших посилань 
зв’язані з веб-сторінками, які містять опис, фотографії та відео сонячного 
затемнення, що відбулося 1 серпня 2008 року. Як правило, це публікації 
в Інтернет-виданнях і на сторінках новин українських порталів.

§ Якщ о вас ц ікавить питання, в ідповідь на яке ви ш укаєте в 
Інтернеті, д о пом о га  однодум ц ів  буде лиш е на користь. Ця 
д о пом о га  може полягати в обм іні знайденим и посилання
ми або в о р га н іза ц ії сп іл ь н о го  пош уку. С еред  со ц іал ьни х  

сервісів Веб 2.0 є такі, що надають мож ливість створю вати 
власну колекц ію  посилань на обрані ресурси Інтернету, по зна 
чати посилання одним  чи кільком а словам и-м іткам и  -  тегами (англ. tag -  ярлик, 
етикетка), збер ігати  їх на сервері, до  яко го  м ожна звернутися  з буд ь-яко го  
ком п’ю тера мереж і. Цю колекц ію  посилань можна зробити  доступною  для ви ко 
ристання інш им и членами м ережної сп ільноти. Такі служ би називаю ть службами 
соціальних закладок, або народними класифікаторами. Ш и ро ко  ви кор и сто 
вуються служби БобрДобр (h ttp ://w w w .b o b rd o b r.ru ), Делішес (h ttp ://D e l. ic io .u s ) 
та ін. У службі БобрДобр додавання посилання до колекц ії називаю ть словом 
«забобрити» веб-стор інку.

Пошук зображень
Багато пошукових систем дають 

змогу здійснювати пошук даних 
певних видів: зображення, відео, 
новини, мапи, словники, записи у 
блогах тощо.

Розглянемо можливості пошуку
зображень, які надає пошукова система Google. У верхній частині 
веб-сторінки міститься група посилань для вибору виду ресурсів 
(рис. 5.39).

Якщо вибрати вид ресурсу Зображення, ввести ключове слово або сло
восполучення та вибрати кнопку Шукати зображення, то буде здійснюва
тися пошук зображень, що містяться на веб-сторінках і в підписах до 
яких зустрічаються ключові слова. На сторінці з результатами відобра
жаються ескізи малюнків.

Після вибору ескізу відкривається вікно пошукової системи (рис. 5.40), 
у верхній частині якого відтворено ескіз зображення та наведені дані про 
нього: URL-адреса файлу, розміри зображення та файлу, попередження 
про авторські права на зображення та ін.

У нижній частині вікна виводиться веб-сторінка, на якій міститься 
зображення.

Вибір гіперпосилання Переглянути зображення у повному розмірі, що
розміщено поруч з ескізом, приводить до виведення зображення реально
го розміру. Саме в цьому вікні варто виконувати зберігання знайденого 
зображення. Завдяки цьому буде забезпечена максимальна якість зобра
ження.

Комп’ютерні мережі

Bt£ Сядш Бамм Коди ОаиЛ Ш» » )

І іЦ>чгу І

Рис. 5 .39 . П осилання для вибору виду 
ресурсів
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Ф оъдьлБ

Рис. 5 .40. П ош ук зображ ень у пош уковій  систем і G o o g le

Оцінювання веб-ресурсів
Розмістити статтю у Всесвітній павутині може будь-який користувач 

Інтернету. Ці дані ніким не контролюються та не перевіряються, а тому 
вони можуть бути недостовірними (містять хибні твердження) та 
суб’єктивними (особиста точка зору). Крім того, частина сайтів в Інтер- 
неті була створена давно і з часом не оновлювалася. Тому деякі дані 
можуть виявитися неактуальними, застарілими. Варто пам’ятати і про 
те, що часто на веб-сторінках розміщують рекламні матеріали і такі, що 
виражають упереджені інтереси окремих людей або соціальних груп. По
частішали випадки використання ресурсів Інтернету з метою шахрай
ства: отримання особистих даних (адреси, місця роботи батьків), паролів 
доступу до фінансових документів тощо.

Щоб впевнитися в тому, чи можна довіряти даним з веб-сайта, варто 
звертати увагу на таке:
• Чи вказано, для кого призначений веб-сайт та яка мета його ство

рення?
• Чи наведені на веб-сторінці дані про автора та чи достатньо його 

кваліфікації для написання даного матеріалу?
• Чи можна перевірити дані, що містяться на сторінці, даними з інших 

джерел? Чи є на них посилання в статті?
• Чи містяться на веб-сторінці контактні дані, за якими автору сторінки 

можна поставити запитання?
• Наскільки регулярно оновлюються дані на веб-сайті? Чи не застаріла 

дата розміщення статті?
• Дані подаються з однієї точки зору чи наведено порівняння різних по

глядів?
• Чи узгоджуються отримані дані з тим, що ви вивчали у школі або про 

що дізналися з інших джерел?
• Чи не вимагають розробники веб-сторінки введення ваших особистих 

даних?
До даних, які ви отримали в результаті пошуку в Інтернеті, слід стави

тися критично, не сприймати як абсолютну істину все, що написано та 
зображено на веб-сторінках.
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Ш  Перевірте себе

1°. Що є результатом пошуку інформації з використанням пошукової служби? 
2°. Як відбувається поповнення баз даних веб-каталогів?
3°. Назвіть види веб-каталогів.
4 е. Яким чином здійснюється пошук даних у веб-каталогах?
5*. Поясніть, у чому полягають і з чим пов’язані переваги та недоліки веб- 

каталогів.
6°. Як відбувається поповнення баз даних пошукових систем?
7*. За яким алгоритмом здійснюється пошук даних у пошукових системах? 
8*. Поясніть, у чому полягають і з чим пов’язані переваги та недоліки пошу

кових систем.
9°. Які послуги можуть надавати пошукові системи користувачам?

10е. Пошук об’єктів яких типів можуть виконувати пошукові си- 
теми?

11°. Яким буде результат пошуку, якщо ключові слова будуть записані без 
лапок; у лапках; перед ключовими словами буде записане слово define; 
зі знаком мінус?

12е . Які можливості складного пошуку можна використати для уточнення 
пошукового запиту?

13*. Порівняйте особливості пошуку даних із використанням веб-каталогів і 
пошукових систем. Визначте переваги та недоліки кожного типу пошу
кових служб.

14*. Наведіть міркування щодо вибору стратегії пошуку даних про те, яким 
чином нанотехнології можуть вплинути на розвиток Інтернету та які 
розробки з цього питання проводяться в Україні.

15е . Поясніть, чим викликана потреба оцінювати дані, отримані з Інтер
нету.

Виконайте завдання

1°. Виконайте пошук інформації про берестяні грамоти у веб-каталозі пор
талу Мета. Для цього:
1. Завантажте у вікно браузера головну сторінку порталу Мета 

(http://m eta.ua).
2. Виберіть послідовно посилання Н аука та Освіта => Н аукові дис

ципліни => Історія. Визначте, скільки сайтів зареєстровано у руб
риці Історія.

3. Перегляньте, посилання на які сайти містяться на першій сторінці 
рубрики Історія. Проаналізуйте, які дані можна знайти на сайті 
Літопис руський.

4. Виберіть посилання Літопис руський. Зверніть увагу на назву та 
URL-адресу сайта, що завантажився.

5. На веб-сайті Ізборник, що завантажився, у розділі Мовознавство ви
беріть посилання Енциклопедія «Українська мова» і далі Берестяні 
грамоти.

6. Збережіть знайдену статтю у папці Мої документи на вашому
^  комп’ютері як один файл веб-архіву.
ІіИ 2*. Ознайомтеся з тематичним і регіональним каталогами порталу UAport 

(http://uaport.net) та підготуйте повідомлення про правила виконання 
пошуку і доступні рубрики цих каталогів.

3е. Виконайте пошук у пошуковій системі Google даних про берестяні гра
моти. Для цього:
1. Завантажте у вікно браузера головну сторінку сайта Google 

(http://www.google.com.ua).

201

http://meta.ua
http://uaport.net
http://www.google.com.ua


(Л 4*.

5*.

6* .

(Л 8 *.

(Л 9*.

, (Л 1 0 *.

2. У полі введення впишіть слова берестяні грамоти та виберіть кнопку 
Пошук Google.

3. Визначте, скільки посилань знайдено та який час знадобився для 
отримання результату.

4. Виберіть посилання Берестяні грамоти — Вікіпедія. Зверніть увагу 
на назву та URL-адресу сторінки, що відкрилася.

5. Збережіть зображення берестяної грамоти, що міститься на веб- 
сторінці, у папці Мої документи на вашому комп’ютері.

Ознайомтеся з довідкою пошукової системи Яндекс (http:// 
www.yandex.ru) та підготуйте повідомлення про правила виконання по
шуку в системі Яндекс.
Виконайте пошук посилань на веб-сторінки з України з ключовими сло
вами: пошукові системи та «пошукові системи», використовуючи по
шукову систему Google. Порівняйте та поясніть результати пошуку. 
Виконайте пошук посилань на веб-сторінки з України з ключовим сло
вом системи, використовуючи пошукову систему Google. Виконайте по
шук у знайденому сторінок з ключовим словом пошукові. Зверніть увагу 
на кількість знайдених посилань. Поясніть принципи відбору веб- 
сторінок у результаті пошуку. Порівняйте результат з отриманим у по
передньому завданні.
Виконайте складний пошук посилань на веб-сторінки, які містять дані 
про туристичні маршрути Криму або Карпат для школярів, використо
вуючи пошукову систему Google. Для цього у формі складного пошуку 
заповніть поля:
• 3 усіма словами — школярі;
• Що містять точну фразу — туристичні маршрути;
• Видати сторінки мовою -  українська;
• Шукати сторінки, розташовані в -  Україна;
• Без слів -  санаторій.

Зверніть увагу на кількість знайдених посилань. Збережіть текст 
однієї із сторінок у папці Мої документи на вашому комп’ютері як один 
файл веб-архіву.
Виконайте пошук зображень історичних пам’яток вашого краю, вико
ристовуючи пошукову систему Google. Скільки зображень знайдено? 
Оберіть зображення з розміром середній. Виберіть одне із зображень. Пе
регляньте його в повний розмір. Збережіть зображення повного розміру 
в папці Мої документи.
Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлення про можливі ризики 
та правила безпечної роботи в Інтернеті.
Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлення про Українську 
науково-освітню телекомунікаційну мережу УРАН.

/ '  Практична робота № 8 . Пошук інформації в Інтернеті

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Знайдіть із використанням веб-каталогу порталу Мета в розділі Технічні 
науки дані про Нобелівського лауреата з фізики за 1971 р. Збережіть веб- 
сторінку з біографією лауреата у вашій папці як один файл веб-архіву.

2. Знайдіть із використанням пошукової системи Google зображення се
реднього розміру медалі Нобелівських лауреатів. Збережіть зображення 
повного розміру у вашій папці.

3. Знайдіть із використанням складного пошуку сторінки українською мо
вою за останній рік про Нобелівських лауреатів з фізики. Одну із сторінок,

http://www.yandex.ru


що містить фотографію лауреата, збережіть у вашій папці як веб-сторінку 
повністю.

4. Заповніть таблицю даними, отриманими при виконанні пошуку з викори
станням пошукової системи Google. Тема пошуку -  Нобелівська премія, 
історія виникнення, кого і за що нею нагороджують.

Комп’ютерні мережі

Ключові слова
Кількість посилань при пошуку в Інтернеті
Кількість посилань на сторінки українською мовою
Кількість зображень усього
Кількість зображень середнього розміру
Кількість посилань на сторінки, уперше завантажені 
за останні півроку
Кількість посилань на сторінки про Нобелівських 
лауреатів з хімії після виконання пошуку серед знай
деного
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У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
с и с т е м и  о п р а ц ю в а н н я  т е к с т ів , їх  п р и з н а ч е н н я , м о ж л и в о с т і та  к л а с и 
ф іка ц ію ; /
о б ’є к т и  т е к с т о в о г о  д о к у м е н т а  та  їхн і в л а с т и в о с т і;

* ф о р м а т и  ф а й л ів  т е к с т о в и х  д о к у м е н т ів ;
с т в о р е н н я  та  о п р а ц ю в а н н я  т е к с т о в и х  д о к у м е н т ів  у  т е к с т о в о м у  п р о ц е 
с о р і W o rd  2 0 0 7 :
♦ в в е д е н н я  й р е д а гу в а н н я  т е к с т у ;
♦ о п е р а ц ії  н а д  ф р а гм е н т а м и  т е к с т у ;
♦ ф о р м а т у в а н н я  с и м в о л ів  і а б з а ц ів .

6.1. Системи опрацювання текстів. Текстовий 
процесор Word

1. Щ о  таке  текстов і повідом лення? В яких сф ерах д іяльності лю дини во
ни використовую ться?

2 . О пиш іть типову структуру  про гр ам н о го  вікна.
3 . Які елементи д іалогових вікон ви знаєте? Поясніть їх призначення.
4 . Щ о таке файл? Які вим оги до імені файлу? Щ о таке тип (формат) файлу?
5 . Як знайти  потр ібну інф ормацію  в дов ідков ій  систем і ОС W in d o w s?

і

Системи опрацювання текстів, їх  основні можливості 
та класифікація
Дуже давно люди створили спеціальну систему знаків для кодування 

звуків людської мови. Спочатку вони вирубували написи на камінні, 
потім видавлювали гострими паличками на глиняних дощечках і бересті. 
Писали тексти паличками на папірусі, пензликами на шовку і перами на 
папері. Згодом гусяче перо замінили ручки з металевим пером, а їх -  гра

фітові олівці, авторучки, кулькові і 
гелеві ручки. Із середини XIX ст. по
чинається активне використання 
друкарських машинок, спочатку 
механічних, потім і електричних 
(рис. 6 . 1 ).

Проте в роботі з текстами не міня
лося головне: щоб внести зміни в 
текст, його потрібно було щоразу на
ново переписувати або передрукову
вати. І лише застосування комп’ю
терів і спеціальних програм принци
пово змінило технологію роботи з 
текстом.
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Основи роботи з текстовою інформацією

 ̂ І Програми, які призначені для створення й опрацювання 
1 •  1 текстів, називаються системами опрацювання текстів.

Основним об’єктом опрацювання в цих програмах є текстовий доку
мент, в якому можуть знаходитися різні об’єкти: символи, слова, речен
ня, абзаци, сторінки, малюнки, таблиці, діаграми тощо. Кожний з 
об’єктів текстового документа має свої властивості (табл. 6 . 1 ).

Таблиця 6.1. Об’єкти текстового документа та їхні властивості
О б’єкт В ла ст и во ст і об ’єкт а

Символ Шрифт, розмір, колір, накреслення, видозміна, зсув, інтервал 
між символами та ін.

Абзац Відступ від краю лівого і правого поля, відступ першого рядка, 
вирівнювання, міжрядковий інтервал, відстань між абзацами 
та ін.

Сторінка Розмір аркуша сторінки, її орієнтація, розміри полів, 
нумерація, колонтитули та ін.

Графічне
зображення

Тип, розмір, кольори, положення, обтікання текстом та ін.

Таблиця Кількість рядків і стовпців, їх висота і ширина та ін.

Над об’єктами система опрацювання текстів може виконувати певний 
набір операцій:
• введення тексту -  з використанням клавіатури, стилуса, мікрофона, 

сканера;
• редагування тексту -  внесення змін у текст: виправлення помилок, 

видалення, переміщення, копіювання, вставка символів, слів, 
абзаців, рядків та ін.;

• форматування тексту -  внесення змін у зовнішній вигляд тексту: 
установлення значень властивостей символів, абзаців, сторінок тощо;

• вставка об’єктів -  включення в документ графічних зображень, фор
мул, діаграм, гіперпосилань на інші файли тощо;

• структурування документа -  виділення в тексті певних змістових 
частин: розділів, параграфів, пунктів тощо;

• друкування документа -  отримання копії документа на папері або 
спеціальній плівці;

• робота з файлами -  запис текстового документа на зовнішній носій, 
завантаження текстового документа із зовнішнього носія до програми 
опрацювання текстів, пошук файлів за різними критеріями, встанов
лення дозволу на використання файлу та ін.
Існує багато різноманітних систем опрацювання текстів. Усі вони 

відносяться до прикладного програмного забезпечення. Вибір тієї чи 
іншої системи залежить від потреб користувача.

Класифікація цього виду програмного забезпечення може проводити
ся за різними властивостями. Так, наприклад, за призначенням  системи 
опрацювання текстів розподіляються на такі групи:
• текстові редактори, які використовуються для підготовки доку

ментів простої структури. Наприклад, Блокнот (в ОС Windows,), Kate 
(в ОС Linux);
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• текстові процесори, які використовуються для створення, оформлен
ня та макетування документів складної структури. Наприклад, Word 
2007 (складова пакета прикладних програм Microsoft Office), Star 
W riter (складова пакета прикладних програм S tar Office), Open 
W riter (складова пакета прикладних програм Open Office);

• редактори наукових документів, які призначені для підготовки доку
ментів, що містять математичні та хімічні формули, спеціальні симво
ли, складні діаграми та інші нестандартні для текстових документів 
об’єкти. Наприклад, Unveditor, MathWord 2007, TEX;

• видавничі системи, які призначені для створення макетів полігра
фічних видань (від рекламних проспектів до книг) і підготовки їх до 
друку. Наприклад, QuarkXPress, Corel Ventura, Adobe PageMaker, 
Adobe InDesign;

• електронні перекладачі та словники, які призначені для автоматич
ного перекладу текстів з однієї мови на іншу, перевірки правопису 
текстів різними мовами. Наприклад, Proling Office, PROMT, Stylus, 
Lingvo;

• системи оптичного розпізнавання текстів, які призначені для пе
ретворення відсканованого графічного зображення текстового доку
мента у текстовий формат. Наприклад, ABBY FineReader, CuneiForm. 
Можна класифікувати системи опрацювання текстів і за іншими влас

тивостями. Наприклад:
• за кількістю вікон, з якими можуть працювати такі системи, їх мож

на розподілити на дві групи: одновіконні та багатовіконні;
• за способом використання текстові редактори розподіляються на дві 

групи: локальні та мережні. Ця властивість указує на можливість од
ночасного опрацювання текстового документа тільки одним користу
вачем або кількома користувачами комп’ютерної мережі.
Крім того, системи опрацювання текстів є частиною H TM L-редак

торів, призначених для створення веб-сторінок, а також середовищ роз
робки програм мовами програмування.

Загальна характеристика текстового процесора 
Microsoft Office Word 2007
Однією з найбільш поширених систем опрацювання текстів є тексто

вий процесор Word (англ. word -  слово). Ця програма розроблена корпо
рацією Microsoft і входить до пакета прикладних програм Microsoft 
Office. Ми вивчатимемо версію Microsoft Office Word 2007.

Microsoft Office — пакет прикладних програм , розроблених корпорац ією  
Microsoft для операц ійних систем  Microsoft Windows та Apple Мас OS. Д о
складу цього  пакета входить програм не  забезпечення для роботи  з  р ізним и 

типам и докум ентів : текстовим и  докум ентам и, електронним и таблицям и, п р езе н 
тац іями, базам и даних тощ о.

Д о  сьогодн іш ньо го  дня були випущ ені такі версії цього  продукту: Microsoft 
Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, 
Microsoft Office 2003. Остання версія -  Microsoft Office 2007 -  була оф іц ійно 
представлена укра їнським  користувачам  у червні 2007 р.

Перш а версія текстово го  процесора  Word була випущ ена у 1983 р. для о п е 
раційної систем и DOS, а для ОС Windows -  у 1989 р.

^Розділ 6
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Текстовий процесор Word 2007 використовує технологію WYSIWYG 
(англ. W hat You See Is W hat You Get -  що бачиш, те й отримуєш), яка 
забезпечує відображення документа на екрані в такому самому вигляді, в 
якому він буде надрукований.

Word 2007 надає можливість роботи з файлами текстових документів 
різних форматів: DOCX, DOC, RTF, TXT та ін. Стандартним для Word 
2007 є формат DOCX. Характеристика цих текстових форматів наведена 
в таблиці 6 .2 .

Основи роботи з текстовою інформацією

Таблиця 6.2. Характеристика найбільш поширених форматів 
текстових документів

Формат Стандартний
значок Характеристика

TXT 0

У файлі зберігається тільки текст з розбиттям 
на абзаци, без форматування. Може опрацьо
вуватися різними текстовими редакторами

DOC m j
і

У файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені 
об’єкти. Є основним форматом для текстових 
документів, підготовлених у попередніх версіях 
Word (до 2003 включно)

DOCX *s j
У файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені 
об’єкти. Забезпечує значне стиснення файлів 
порівняно з іншими форматами (до 70 %) та 
покращує відновлення файлів при пошко
дженні. Був започаткований у Word 2007

RTF a j
У файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені 
об’єкти. Використовується різними системами 
опрацювання текстів для різних операційних 
систем

Запуск та інтерфейс вікна текстового 
процесора Word 2007
Текстовий процесор Word 2007 можна запустити на виконання кіль

кома способами. Наведемо найбільш поширені з них:
• Виконати Пуск =>Усі програми => Microsoft Office =>Microsoft Office 

Word 2007.
• Використати ярлик програми Щ  на Робочому столі або Панелі швид

кого запуску.
• Двічі клацнути на значку файлу текстового документа Word 2007. 

Після запуску текстового процесора Word 2007 на екрані відкриваєть
ся вікно цієї програми, стандартний вигляд якого подано на рисунку 6 .2 . 
Розглянемо інтерфейс вікна більш детально.

Г^І Word 2007 дає змогу налаштувати інтерфейс за бажанням ко
ристувача, і тому вигляд вікна програми може бути іншим.

У верхньому лівому куті вікна розташована кнопка Microsoft Office ч'т§), 
яка призначена для відкриття Головного меню програми. У цьому меню 
зібрані основні команди роботи з файлами текстових документів, а також 
команди налаштування параметрів роботи програми.
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(Г) Кнопка Microsoft Office (4) Стрічка (7) Рядок стану
(2) Панель швидкого доступу (5) Смуга прокручування (8 ) Вікно документа
(3) Рядок заголовка (б) Курсор (9) Лінійки

Рис. 6.2. В ікно W o rd  2 0 0 7

Справа від кнопки Microsoft Office знаходиться Панель швидкого до
ступу, на якій розміщуються кнопки команд, що найчастіше використо
вуються під час роботи з документом. За замовчуванням на ній знахо
дяться кнопки Зберегти , Відмінити -о та Повторити (* . Інші кнопки 
на цю панель користувач може додати за власним бажанням.

У Рядку заголовка вікна вказується ім’я відкритого документа і назва 
програми, а також розміщені кнопки керування вікном.

Під Рядком заголовка розташована Стрічка (рис. 6.3) -  прямокутна 
ділянка вздовж усього вікна, на якій розміщені різні елементи керуван
ня роботою програми: меню, списки, кнопки, поля зі списками, лічиль-

Вкладки (2) Елементи (3) Групи 
керування

Рис. 6.3. С тр іч ка

(4) Кнопка відкриття
діалогового вікна групи
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ники тощо. Усі вони для зручності розташовані на семи основних вклад
ках і на кожній згруповані за призначенням.

Стрічка є динамічним об’єктом -  під час виконання певних операцій 
над об’єктами документа на Стрічці автоматично з’являються ті елемен
ти керування, які потрібні для роботи саме з цим об’єктом.

Деякі вкладки, наприклад для роботи з діаграмами, таблицями, ма
люнками, автоматично з ’являються на Стрічці при роботі користувача з 
даним типом об’єктів. Це так звані тимчасові вкладки.

У правому нижньому куті деяких груп зображена кнопка відкриття 
діалогового вікна Гі . При її виборі відкривається відповідне діалогове 
вікно, в якому розміщено повний набір елементів керування даної групи.

Якщо екран монітора має низьку роздільну здатність (наприклад, 800 
на 600 точок) або встановлені невеликі розміри вікна програми, то деякі 
групи на Стрічці відображатимуться тільки своїм іменем. Для відобра
ження всього вмісту деякої групи потрібно вибрати кнопку ▼ під назвою 
потрібної групи.

За бажанням користувач може згорнути Стрічку, двічі клацнувши на 
назві поточної вкладки, -  на Стрічці залишаться тільки назви вкладок. По
вторне виконання цієї самої операції поверне відображення Стрічки у вікні.

Нижче, під Стрічкою, основну частину екрана займає вікно документа 
(рис. 6.2, 8 ), в якому відображається вміст текстового документа. Поточ
не місце в документі відмічається спеціальним значком -  текстовим кур
сором, який має вигляд риски, що миготить | (рис. 6.2, 6 ). Змінити поло
ження курсора в документі можна вибором потрібного місця в тексті або 
використовуючи клавіші керування курсором.

При роботі з текстовим документом слід розрізняти текстовий 
1 і  1 курсор і вказівник. Вигляд текстового курсора не залежить від 

того, в якому місці документа він знаходиться. А вказівник може 
мати різний вигляд залежно від того, в якій області документа 
або вікна він знаходиться. Коли вказівник наводять на текст, то 
він стає дуже схожим на текстовий курсор — ] , а коли поза текс
том, то він виглядає як стрілочка |̂ ..

Основи роботи з текстовою інформацією

У верхній частині вікна програми може розташовуватися горизон
тальна лінійка з маркерами (рис. 6.4), а в лівій -  вертикальна лінійка, 
які за замовчуванням градуйовані в сантиметрах. За допомогою маркерів 
і позначок на цих лінійках можна швидко змінювати значення деяких 
властивостей об’єктів текстового документа (розміри полів, відступи аб
заців тощо).

М аркери

Рис. 6.4. Горизонтальна л ін ійка

У нижній частині вікна програми розміщується Рядок стану (рис. 6.5), 
в якому виводяться такі повідомлення, як номер поточної сторінки (1 ), 
кількість слів у тексті (2 ), стан режиму перевірки правопису (3), мова 
тексту (4) тощо. Користувач може за власним бажанням установити 
потрібний перелік повідомлень за допомогою контекстного меню цього 
рядка.
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(Т) Індикатор номера 
поточної сторінки

(2 ) Індикатор кількості 
слів в документі

(3) Індикатор стану 
режиму перевірки 
правопису

(4) Індикатор 
мови тексту

(5) Кнопки режимів 
перегляду документа

(6) Повзунок і кнопки для 
встановлення масштабу 
відображення документа

Рис. 6.5. Рядок стану

На початку  р о б о ти  з  д о кум е н то м  сл ід  налаш тувати  й о го  вигляд  на 
екран і, встановивш и зручний для даного  випадку реж им перегляду  д оку
мента вибором  в ідповідних кно пок у Рядку стану (рис. 6.5, 5). Рекомендації 

щ одо використання цих реж им ів наведено у таблиці 6.3.

Таблиця 6.3. Режими перегляду документа

Кнопка Режим Рекомендації щодо використання

m Розм ітка  стор інок Зручний для створення, редагування та 
ф орматування докум ента

m Режим читання З ручний для читання докум ента  з  екрана

В еб-докум ент Для перегляду докум ента  у ф орматі 
вєб -стор ін ки

.•if С труктура Для роботи  зі структурою  докум ента

= Чернетка Зручний для введення та редагування 
докум ента  (без його  ф орматування)

Для зручності роботи  з  докум ентом  м ожна встановити необхідний масштаб 
його  в ідображення у вікні. Для цього  потр ібно  в Рядку стану перем істити  повзу
нок встановлення м асш табу (рис. 6.5, 6) у потр ібне  м ісце або зб ільш ити чи 
зм енш ити ,0 І  масш таб вибором  в ідповідних кнопок.

Установлення реж им у перегляду докум ента  та м асш табу його  відображення 
можна зд ійснити , використовую чи елементи керування в ідпов ідних груп вкладки 
Вигляд. Р еком ендуєм о у подальш ій роботі користуватися м асш табом  -  за  ш ири
ною стор інки  (Вигляд => М асш таб => З а  шириною сторінки  У2І) та режимом 
перегляду -  розм ітка  стор інки  (Вигляд => Реж ими перегляду документа => 
Розмітка сторінки  Щ ) .

Операції над текстовими документами
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Розглянемо операції відкриття, збереження і закриття документа у 
текстовому процесорі Word 2007. Команди для виконання усіх цих опе
рацій знаходяться в Головному меню програми, яке відкривається вибо
ром кнопки Microsoft Office г . (рис. 6 .6 ).
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Для того щоб відкрити створений 
раніше текстовий документ, потрібно 
виконати такий алгоритм:

1. Відкрити меню кнопки 
Microsoft Office.

2. Вибрати команду Відкрити.
3. Вибрати місце розташування 

файлу, використовуючи Панель 
навігації чи Рядок адреси вікна 
Відкриття документа (рис. 6.7).

4. Вибрати потрібний файл.
5. Вибрати кнопку Відкрити.
На рисунку 6 . 6  видно, що справа у

меню кнопки Microsoft Office м і
ститься список останніх текстових 
документів, з якими працював корис
тувач. Якщо потрібний документ зна
ходиться в цьому списку, то для його 
відкриття достатньо вибрати його у 
списку.

Основи роботи з текстовою інформацією
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Рис. 6.6. М еню  кнопки  Microsoft 
Office

( ї)  Панель навігації

(2) Рядок адреси

(3) Вибраний файл

(4) Кнопка Відкрити

Рис. 6.7. В ікно Відкриття документа

v Якщ о текстовий  документ, який  ви плануєте в ідкрити , створено  у попередніх 
версіях Word, то  він в ідкриється в середовищ і Word 2007 у так званом у Ре- 

“ “  жимі сумісності, що і буде зазначено в Рядку заголовка вікна програм и. 
Оскільки старі версії програм и  не маю ть певних м ож ливостей, які є у Word 2007, 
то ці ф ункц ії буде вим кнуто або зм інено, под ібно до старої версії Word.

Щоб не втратити результати своєї роботи, необхідно періодично збері
гати текстовий документ у файлі на зовнішньому носії. При першому збе
реженні документа потрібно виконати такий алгоритм:

1. Відкрити меню кнопки Microsoft Office.
2. Вибрати команду Зберегти.
3. Відкрити в діалоговому вікні Збереження документа (рис. 6 .8 ) ту 

папку, де буде зберігатися новий документ.
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^Р озди  6

4. Увести у відповідне поле (рис. 6 .8 , 1) ім’я файлу.
5. Вибрати у списку (рис. 6 .8 , 2) потрібний тип файлу, наприклад 

Документ Word (*.docx).
6 . Вибрати кнопку Зберегти.

Якщо в подальшому планується використання текстового до
кумента в старих версіях програми Word, потрібно зберігати 
файли у тих форматах, які підтримуються відповідними 
версіями. При цьому буде виведено повідомлення про те, що збе
реження у старому форматі файлів може спричинити втрату або 
•зміну певних об’ єктів документа.

Продовжуючи працювати з доку
ментом, потрібно періодично зберіга
ти його останню версію. Для цього 
час від часу слід вибирати кнопку 
Зберегти d  на Панелі швидкого до
ступу, що дасть змогу оновити файл 
на зовнішньому носії.

При зберіганні документа у файлі 
з іншим іменем, іншого типу або в 
іншому місці слід використовувати 
команду Зберегти як з меню кнопки 
Microsoft Office, виконуючи дії за 
наведеним вище алгоритмом.

Після завершення роботи з доку
ментом його слід закрити вибором 
кнопки закриття вікна програми або 
виконавши Microsoft Office => За
крити. Якщо безпосередньо перед 
цим документ не був збережений, то на екрані з ’явиться діалогове вікно 
із запитом «Зберегти зміни, внесені до документа...? ». Залежно від потре
би, користувачу слід вибрати один із варіантів:
• Так -  зберегти нову версію документа;
• Ні -  нову версію документа не зберігати;
• Скасувати -  відмінити операцію закриття документа.

Використання довідкової системи
Для отримання довідки по роботі з текстовим процесором Word 2007 

можна скористатися довідковою системою цієї програми, для відкриття 
якої потрібно натиснути клавішу F1 або вибрати на Стрічці кнопку 
Довідка: Microsoft Word g). Після цього відкриється діалогове вікно 
Довідка: Word.

Знайти потрібні дані у довідковій системі можна двома способами: за 
змістом довідкової системи або за ключовими словами.

У першому випадку слід:
1. Вибрати у змісті Довідки потрібний розділ.
2. Ознайомитися зі списком статей вибраного розділу.
3. Вибрати потрібну статтю для ознайомлення.
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(Т) Поле для введення імені файлу 
(2) Список для вибору типу файлу
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документа



Якщо знайти потрібні відомості за допомогою змісту не вдається, то 
можна скористатися пошуком за ключовими словами. Для цього 
потрібно:

1. Ввести в поле ключове слово (фразу).
2. Вибрати кнопку Пошук Р  Пошук .
3. Переглянути наданий перелік посилань і вибрати потрібну статтю 

для ознайомлення.
Після ознайомлення з наданими відомостями 

вікно Довідка потрібно закрити.
Якщ о ко м п ’ю тер користувача п ідклю чено до ме- 

^  режі Інтернет, то дов ідкова  інф ормація з питань 
роботи з програм ою  автом атично надається та 

кож і з  веб -сайта  Office Online. В ибрати , з  яких 
сторінок сайта в ідбирати в ідом ості за  запитом , можна 
у списку кнопки  Пошук вікна Довідка: Word (рис. 6.9).
Використовую чи цей список, м ожна звернутися  до 
стор інок сайта Office Online, на яких розм іщ ено  на
вчальні курси  по роботі з  даною  пр о гр ам о ю . Для 
цього у спи ску  кнопки  Пошук потр ібно  вибрати п о си 
лання Навчання.

І і Перевірте себе
1°. Що називається системами опрацювання текстів? Наведіть приклади.
2°. В яких сферах людської діяльності використовують системи опрацюван

ня текстів?
З*. Опишіть основні можливості систем опрацювання текстів.
4*. Наведіть різні класифікації систем опрацювання текстів.
5*. Назвіть формати файлів текстових документів, у яких може бути збере

жено текстовий документ, підготовлений у Word 2007, і стисло охарак
теризуйте їх.

6*. Що стимулювало розвиток технологій опрацювання тексту і що, на ва
шу думку, розуміють під терміном «безпаперові технології»? Чи наста
не такий час, коли всі технології опрацювання текстів будуть безпаперо- 
вими?

7°. Назвіть відомі вам способи запуску текстового процесора Word 2007.
8°. Назвіть основні елементи вікна текстового процесора Word 2007 та їх 

призначення.
9°. Що таке Стрічка? Назвіть її основні елементи.

10°. Що таке курсор? Яке його призначення? Які способи переміщення кур
сора ви знаєте?

11*. Чим відрізняється процес виконання команд Зберегти та Зберегти як? 
Опишіть процес зберігання документа за допомогою команди Зберегти як.

12*. Наведіть алгоритм пошуку за допомогою довідки інформації про прихову
вання смуг прокручування.

13*. Електронний документ, створений у текстовому редакторі, містить 
560 символів. Чому дорівнює довжина його двійкового коду при вико
ристанні таблиць кодування КОІ8—U та Unicode?

%  Виконайте завдання
I е. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 6\3авдання  

6.1 \зразок.йосх) та:
а) перевірте призначення клавіш, які наведено в таблиці:

Основи роботи з текстовою інформацією

Ай««»* .ті ____
4# Вміст на веб-сайті Office Online 
V  Усе про Word 

Довідка Word 

Шаблони Word 

Навчання Word

^  Вміст із поточного комп'ютера 
Довідка Word 

Offline Developer Help

Рис. 6.9. С пи сок к н о п к и  

Пошук
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ФоздЬл 6
Клавіша Переміщення курсора Клавіша Переміщення курсора

т На один рядок вгору Page Up На один екран вгору
і На один рядок вниз Page Down На один екран вниз
<- На одну позицію вліво End На кінець рядка
-> На одну позицію вправо Home На початок рядка

б) виберіть по черзі різні вкладки Стрічки. Ознайомтеся з переліком 
елементів керування на цих вкладках та їх призначенням за допомо
гою підказок, що з’являються при наведенні вказівника на елемент 
керування;

в) продивіться текстовий документ, використовуючи смуги прокручу
вання;

г) з’ясуйте, скільки сторінок у цьому документі; скільки слів; в якому 
режимі відображення він відкрився;

д) збережіть цей файл на Робочому столі та в папці Мої документи з тим 
самим іменем.

2е. Запустіть текстовий процесор Word 2007 та:
а) введіть своє ім’я, прізвище та клас;
б) розмістіть текстовий курсор усередині будь-якого слова;
в) виберіть по черзі вказані елементи керування вкладки Основне:

кнопку зі списком Колір шрифту 4% '  групи Шрифт, кнопку
Жирний Ж групи Шрифт, кнопку По центру 3  групи Абзац. 
Визначте призначення вказаних елементів керування;

г) збережіть документ у файлі з іменем вправа 6 .1 .2 .docx у власній
^  папці.
'•о 3 е. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 6\3авдання

6 .1 \зразок.йосх) та:
а) з’ясуйте і запишіть у зошит призначення таких сполучень клавіш: 

Ctrl + Т, Ctrl + 'І', Ctrl + <—, Ctrl +—>, Ctrl + Home, Ctrl + End;
б) розмістіть текстовий курсор усередині будь-якого слова;
в) виберіть по черзі вказані елементи керування вкладки Основ

не: поле зі списком Розмір шрифту 12 т групи Шрифт,
кнопку Відобразити всі знаки 5Г групи Абзац, кнопку

Заголовок 1 групи Стилі. Визначте призначення вказа
них елементів керування;

г) збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.1.3.docx у власній
^  папці.
Ііо 4 *. Запустіть текстовий процесор Word 2007 та:

а) знайдіть за допомогою довідки, як приховати смуги прокручування 
та лінійки. Виконайте це на практиці;

б) знайдіть за допомогою довідки, які сполучення клавіш використову
ються для виконання основних операцій над файлами. Перевірте їх 
дію на практиці.

5*. Відкрийте будь-який файл формату DOCX (наприклад, Тема 6\3авдан- 
ня 6.1\3pa30K.docx). Збережіть його у форматі DOC та TXT. Порівняйте 
розміри цих файлів. Поясніть отриманий результат.
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|Л 6 *. Знайдіть на жорсткому диску вашого комп’ютера текстовий файл фор
мату TXT і відкрийте його за допомогою W o rd  2007. Опишіть виконаний 
алгоритм.

fiD 7 *. Ознайомтеся з історією створення програми M ic ro so ft W o rd  на сторінках 
Вікіпедії (http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word). Складіть хроно
логічну таблицю.

tie 8 * . Відкрийте на сайті O ff ic e  O n lin e  домашню сторінку W o rd  2007  
(http://office.microsoft.com/uk-ua/word/default.aspx) і з’ясуйте, які є 
навчальні курси по роботі з даною програмою. Перегляньте їх зміст.

6.2. Створення текстового документа. Введення 
і редагування тексту

Основи роботи з текстовою інформацією

1. Щ о  таке  курсор?  Для чого  він призначений? Як можна зм інити  його  
положення в тексті?

2. Як м ожна переглянути вм іст усього  докум ента?
3 . Назвіть клавіш і редагування. Поясніть їх призначення.
4. Як увести велику л ітеру; сим воли верхнього  регістру?  Як зм інити  

мову введення тексту?
5 . Як ви виправляєте пом илки  в зош иті з укра їнсько ї мови?

Створення текстового документа
Створити новий документ у текстовому процесорі Word 2007 можна 

двома способами:
• Запустити програму Word 2007. Після цього за замовчуванням ство

рюється новий документ з іменем Документі. Номер в імені докумен
та відповідає числу звернень до програми з метою створення докумен
та в даному сеансі роботи. Згодом при зберіганні документа на 
зовнішньому носієві варто змінити це ім’я на інше, яке відображає 
зміст документа.

• Якщо вікно програми Word 2007 уже відкрито, то новий документ 
можна створити, виконавши алгоритм:

1. Відкрити меню кнопки Microsoft Office.
2. Вибрати команду Створити.
3. Вибрати у вікні Створення документа шаблон Новий документ або 

один з інших запропонованих шаблонів.
4. Вибрати кнопку Створити.

В обох цих випадках у вікні документа буде відображено порожній 
аркуш, на якому і створюватиметься новий документ.

Процес створення нового документа в текстовому процесорі Word 2007 
передбачає виконання певних операцій. їх послідовність досить умовна, 
і з набуттям досвіду можна виконувати ці операції в іншому порядку. 
А для початку рекомендуємо дотримуватися такої послідовності 
(рис. 6 .1 0 ):

Рис. 6 .10. П осл ідовність операц ій  при створенн і нового  докум ента
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ФоздЬл 6

Уведення тексту з клавіатури
Традиційним способом уведення тексту є його набір на клавіатурі. 

При цьому текст уводиться користувачем послідовно -  буква за буквою, 
слово за словом, речення за реченням. Цей процес є досить копітким і 
трудомістким.

Текст уводиться у вікні документа в тій позиції, де знаходить
ся текстовий курсор.

Під час уведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких 
правил:
• між словами потрібно вводити тільки один пропуск;
• перед розділовими знаками (такими як ; :  . , ! пропуск не ставиться, 

а після них вводиться один пропуск або кінець абзацу;
• після відкриваючих і перед закриваючими дужками { } [ ] ( ) та лап

ками „ ” « » пропуск не ставиться;
• перед і після тире вводиться пропуск;
•  дефіс у словах уводиться без пропусків;
• перехід на новий рядок відбувається автоматично, тобто, коли текст 

досягає останньої позиції рядка, курсор автоматично переходить на 
новий рядок. При цьому слово, яке не вмістилося в попередньому ряд
ку, автоматично переноситься на наступний;

• перехід на нову сторінку здійснюється автоматично;
• для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter;
• для запобігання розриву деякої фрази під час перенесення тексту по 

рядках між словами слід уводити нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + 
пропуск) або нерозривний дефіс (Ctrl + Shift + дефіс) (наприклад, Іва- 
ненко П.С., школа І-ІІІ ступенів).
Якщо під час уведення тексту ви не звернули

увагу, що вводите текст не в тому регістрі, то цю 
помилку можна швидко виправити. Для цього 
слід виконати такий алгоритм:

1. Установити курсор усередину введеного 
слова.

2. Вибрати на вкладці стрічки Основне 
в групі Шрифт кнопку Регістр А а' .

3. Вибрати у списку, що відкриється (рис. 6.11), 
потрібний варіант заміни.

А а -  - А  • ц : =

Як  у р еч енн ях .

ДО Ы4Л!
т

ІС І  ВЕЛИКІ

К о ж н е  С л о в о  ї  В елико ї

$М ІНИТИ  РЕГІСТР

Рис. 6 .11. С писок 
ком анд  кнопки  Регістр

Більшість дій з оформлення документа (вирівнювання 
абзаців, відступи перед і після абзаців, відступи перших рядків 
абзаців, розрідження слів тощо) виконуються спеціальними 
засобами текстового процесора, а не пропусками і порожніми 
рядками.

Текстовий процесор Word 2007 дає змогу використовувати в тексті 
символи, які відсутні на клавіатурі, -  літери інших алфавітів, матема
тичні знаки, умовні позначки та спеціальні символи.

Для введення таких символів потрібно виконати такий алгоритм:
1. Установити курсор у потрібне місце тексту.
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2. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Сим
воли кнопку Символ •

3. Вибрати потрібний символ у списку, що 
відкриється (рис. 6 .1 2 ).

4. Якщо потрібний символ відсутній у наведе
ному списку, то слід вибрати команду Інші 
символи.

Елементарні операції редагування 
тексту
Після введення тексту користувачеві, як пра

вило, доводиться редагувати текст, виправляю
чи в ньому помилки, допущені під час уведення.

До елементарних операцій редагування тексту відносяться операції 
видалення, вставки та заміни символів.

Видалити символи з тексту можна двома способами:
• клавіша Backspace використовується для видалення символу зліва від 

курсора;
• клавіша Delete використовується 

для видалення символу справа від 
курсора (рис. 6.13).
Щоб вставити символи в текст,

треба встановити курсор у потрібне 
місце тексту і почати вводити симво
ли. Вже існуючий текст зміщуватиметься вправо від позиції введення, а 
нові символи будуть вставлятися в текст. Такий режим уведення тексту 
називається режимом вставки, і у Word 2007 він установлений за замов
чуванням. Однак потрібно пам’ятати, що, крім режиму вставки, існує і 
режим замінювання, в якому під час уведення тексту символи, що 
розміщені справа від курсора, замінюються на нові.

Поточний режим уведення тексту, при відповідних налаштуваннях, 
відображається на індикаторі Вставити/Замінювання у Рядку стану. Пе
реключення між цими режимами здійснюється вибором цього індикато
ра або натисненням клавіші Insert на клавіатурі.
^^1 При введенні та редагуванні тексту  іноді зручно включати режим відобра- 

ження прихованих си м вол ів , вибравш и на вкладці Основне в груп і 
^  Абзац кнопку  Відобразити всі символи ^|.

Д о  прихованих відносять сим воли, які вводяться користувачем  при наборі 
тексту, але не виводяться на папері при друкуванн і і, зазвичай, не в ідображ аю ть
ся на екран і. Але якщ о  вклю чити реж им  в ідображ ення цих сим вол ів , то у 
відповідних м ісцях тексту  з ’являться спеціальні позначки (табл. 6.4).

Основи роботи з текстовою інформацією

Таблиця 6.4. Приклади прихованих символів

Символ Клавіші
введення

Позиа- 
чення Символ Клавіші

введення
Позна
чення

П ропуск Пропуск
■

Нерозривний
пропуск

Ctrl + Shift + 
пропуск

о

Кінець
абзацу

Enter If Нерозривний
деф іс

Ctrl + Shift + 
дефіс -

ІН  Ф  О Р Р|ММ А Т И К  А

B A C K S P A C E ][ D E L E T E

Рис. 6 .13. Схема видалення сим волу

Рис. 6 .12. С писок 
сим вол ів
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Продовження таблиці
Фозд'м 6

С и м в о л
Клавіші

введення
Позна
чення С и м в о л

Клавіші
введення

Позна
чення

Табуляція Tab -» Розрив
рядка

Shift + Enter «-J

М ’яке
перенесення

Ctrl -Р 
дефіс

“1 Розрив
стор інки

Ctrl + Enter .....Рори* сгорим -  •

Включення реж им у в ідображення прихованих сим вол ів дає зм о гу  бачити на 
екран і всі сим воли тексту  і кращ е розум іти  структуру докум ента.

Зазначені вищ е операц ії редагування м ожна виконувати і з прихованим и сим
волами так само, як і зі звичайним и. Так, наприклад, якщ о видалити символ у 
кінці абзацу, то даний абзац  о б ’єднається  з наступним . А якщ о в буд ь-яком у місці 
абзацу встановити курсор  і натиснути клавіш у Enter, то цей абзац  у цій позиц ії бу
де розд ілено на два і в м ісці розриву з ’явиться сим вол кінця абзацу ^|.

Перевірка правопису
Текстовий процесор Word 2007 під час уведення тексту здійснює авто

матичну перевірку орфографії та граматики. Ці режими встановлені в 
програмі за замовчуванням.

Пошук орфографічних помилок у тексті про
водиться за словником, який встановлено в 
Microsoft Office, і слова з помилками підкреслю
ються червоною хвилястою лінією (це службове 
позначення, при друкуванні на принтері ця лінія 
не виводиться).

Є кілька причин, за яких Word 2007 позначає 
слово як помилкове:
• Дане слово було написане з помилкою. Наприк

лад, у слові пропущено літеру або введено зай
ву. Можна спробувати виправити це слово за 
словником: відкрити контекстне меню цього 
слова і вибрати правильний варіант його напи
сання (рис. 6.14). Якщо в контекстному меню 
правильного варіанта немає, потрібно виправи
ти помилку вручну відомими вам способами.

• Слово було написане без помилки, але відсутнє 
в словнику. Наприклад, у документі підкреслюються ваше прізвище, 
назва вашого міста або науковий термін. У цьому разі можна або не звер
тати уваги на підкреслення, або вибрати команду Додати до словника в 
контекстному меню цього слова. Також слово можна виключити з пе
ревірки, вибравши команду Пропустити або Пропустити все.

• Слово було написане без помилок, але введене іншою мовою. Щоб ви
правити таку ситуацію, потрібно в контекстному меню слова вибрати 
пункт меню Мова і в списку, що відкриється, вибрати потрібну мову.

ШЛіТіМ Ці і Vat а
«www**

Петуфтш
mm

MrШЯ0* *
pH  »
йМннеШі,.,

їй ßmsm».
і rt-Jtf'rSTr

•«* g•*•*{■*
a
Рис. 6 .14. Контекстне 

меню  слова з помилкою

Перевірка правопису відбувається за правилами тієї мови, 
якою було введено цей фрагмент тексту, а не тієї, яка є встанов
леною на момент перевірки.
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Основи роботи з текстовою інформацією
Якщо в тексті допущена грама

тична помилка, то цей фрагмент 
тексту підкреслюється зеленою хви
лястою лінією. Для виправлення 
цієї ситуації слід відкрити контек
стне меню цього фрагмента, встано
вити причину помилки та усунути її.

Перевірку правопису можна ви
конати і після введення всього текс
ту. Для цього на вкладці Рецензу
вання в групі Правопис потрібно 
вибрати кнопку Правопис і грама
тика ^  . За наявності помилок 
відкривається вікно Правопис (рис. 6.15).

У цьому вікні програма виводить повідомлення про знайдені помилки 
та можливі варіанти їх усунення. Користувач може внести запропоновані 
виправлення в текст або ігнорувати вказівки і поради програми.

Наприклад, на рисунку 6.15 програма пропонує для заміни помилко
вого слова два інших. Користувачу потрібно у списку Рекомендації ви
брати правильне слово, після чого вибрати кнопку Замінити. Або, у разі 
інших рішень, вибрати одну з кнопок у правій частині діалогового вікна 
Правопис.

Вибрати мову введення тексту та розпочати перевірку правопису в 
тексті можна вибором відповідних індикаторів у Рядку стану (див. 
рис. 6.5).

Скасування, повернення або повторення виконаних дій
Якщо під час редагування тексту або виконання інших операцій якась 

із них була виконана помилково або призвела до небажаних результатів, 
то останню виконану дію можна відмінити. Для цього на Панелі швидкого
доступу слід вибрати кнопку Скасувати *0 * . Щоб повернути скасовану 
дію, потрібно скористатися кнопкою Повернути с* .

Таким способом можна скасувати або повернути не одну, а кілька ос
танніх дій, вибравши відповідну кнопку потрібну кількість разів. Скасу
вати кілька останніх дій можна також, відкривши список виконаних дій 
кнопки Скасувати і вибравши назву тієї операції, включно до якої дії ска
совуються.

Виконання деяких операцій, здійснених під час редагування тексту, 
користувач може повторити автоматично потрібну кількість разів. Для 
цього після виконання дії необхідно вибрати кнопку Повторити О , 
яка автоматично з’являється на місці кнопки Повернути. Якщо повторити 
цю дію неможливо, -  зображення стрілки на кнопці буде блідого кольору.

Ш  Перевірте себе

1°. Які існують способи створення нового документа?
2*. Наведіть алгоритм створення нового документа в текстовому процесорі 

Word 2007.
3°. Назвіть основні правила введення тексту з використанням клавіатури.

Рис. 6 .15. В ікно перевірки  правопису

219



сРозді/л 6
4*. Поясніть відмінність у використанні в тексті символів «тире» і «дефіс», 

«пропуск» і «нерозривний пропуск».
5*. Знайдіть інформацію про різні способи введення тексту в пам’ять 

комп’ютера (рукописне, голосове, сканування). Яке обладнання та про
грамне забезпечення для цього використовують?

6°. Назвіть елементарні операції редагування тексту та наведіть алгоритми 
їх виконання.

7°. Які клавіші клавіатури використовуються для видалення символів?
8°. Як здійснюється переключення режимів уведення тексту вставки та 

замінювання?
9*. Ваш однокласник скаржиться вам на те, що коли він уводить новий 

текст, то старий текст зникає. Що ви йому порадите?
10°. Чому інколи в тексті деякі слова підкреслюються хвилястими лініями? 

Як виправити цю ситуацію?
11°. Поясніть призначення кнопки . Де вона розміщується?

12°. Поясніть, для чого призначені кнопки *0 ' , 0* та 4? . Де вони
розміщуються?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл (наприклад, Тема 6\3ав- 
дання 6.2\вправа 6.2.1.docx). Перегляньте текст відкритого документа. 
Відредагуйте текст, виправивши в ньому помилки. Збережіть файл у 
власній папці.

2*. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл (наприклад, Тема 6\3ав- 
дання 6.2\вправа 6.2 .2 .docx), відредагуйте текст згідно з наданим у 

-  файлі зразком. Збережіть документ у файлі у власній папці.
ІіВ 3е. Виконайте завдання на відпрацювання прийомів редагування тексту.

Скористайтеся текстом, який знаходиться у файлі Тема 6\3авдання 
6.2\вправа 6.2.3.docx. Збережіть відредагований документ у папці Мої 
документи.

4°. Відкрийте програму Word 2007 та:
а) уведіть текст за зразком:

О сновним  завданням  розвитку  інф орм ац ійного  сусп ільства в Україні є сприян 
ня кожній  лю дині створю вати інф ормацію  і знання, користуватися  та обм іню ва
тися ними, виробляти товари та надавати послуги , повною  м ірою  реалізовую 
чи свій потенціал, п ідвищ ую чи якість  сво го  життя, сприяти  сталом у розвитку 
країни.

б) виконайте автоматичну перевірку правопису в тексті;
в) збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.2.4.docx у власній

^  папці.
5°. Відкрийте програму Word 2007 і введіть стислу автобіографію (3 -4  ре

чення). Збережіть файл з іменем вправа 6.2.5.docx у папці Мої доку
менти.

6*. Відкрийте програму Word 2007 та:
а) уведіть текст за зразком:

Представляємо Вашій увазі ком пан ію  «Є вропейська сертиф ікац ія ко м п ’ю тер
них користувачів України» («ЄСККУ»), яка з 2006 року е ксклю зивно  пош ирю є на 
територ ії України концепц ію  ECDL (European C om pu te r Driving License) -  м іжна
родну програм у сертиф ікац ії ко м п ’ю терних користувачів .
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ЕСОІ_, я к  с та н д а р т  ко м п ’ю те рн о ї гр а м о тн о ст і, ви зн а н ий  Є в р о пе й сь ко ю  
ком ісією , Ю НЕСКО, Радою Є вропейських Проф есійних Інф орм ац ійних С півто
вариств, Є вро пей ськи м  сусп ільством  інф орм атики , м ін істерствам и  осв іти  
Італії, Бельгії, Н імеччини, Австрії, Чилі, Єгипту, У горщ ини, Голландії, Ш вейцарії, 
Естонії тощ о.

б) включіть режим відображення недрукованих символів. Про
аналізуйте їх місцезнаходження в тексті;

в) збережіть документ у файлі З іменем вправа 6.2.6.docx  
у власній папці.

(іВ ’5?7*. Відкрийте програму Word 2007 та:
а) уведіть кілька символів, які відсутні на клавіатурі, наприклад

7 t I € j « o o § l / 4 у .
б) збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.2.7.docx у папці Мої 

документи.
8*. Створіть новий документ за зразком, який знаходиться у файлі Тема 6 \  

Завдання 6.2\вправа 6.2.8.docx. Збережіть документ у файлі у власній 
папці.

шВ 9*. Відкрийте програму Word 2007 і з ’ясуйте за допомогою довідки, як роз
робити та підключити власний словник для перевірки орфографії в 
тексті. Виконайте це на практиці.

Практична робота № 9. Створення нового документа. Введення
і редагування тексту

Увага! Під час роботи з коми’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм. 1 2 3

1. Запустіть текстовий процесор Word 2007.
2. Установіть режим перегляду документа -  Розмітка сторінок, масштаб -  

1 2 0 %.
3. Уведіть текст за зразком. Стежте за дотриманням правил уведення тексту 

та правописом.

Наприкінці І тисячоліття наш ої ери зі сл о в ’янських племен на територ ії сучасної 
України виникла м огутня держ ава Ки ївська  Русь.
Однак після татаро -м онгол ьсько го  наш естя українські землі потрапили під 
вплив Л итви, а потім  стали володіннями Польщі.
20 листопада 1917 року була проголош ена Українська  Н ародна Республіка, яка 
проіснувала два роки.
У 1922 році Україна стала складовою  частиною  СРСР.
І тільки у 1991 році була встановлена незалежність України як сам ост ійно ї д е р 
жави.

4. Об’єднайте речення в три абзаци за змістом.
5. Вставте в потрібне місце тексту такий додатковий абзац:

Н априкінц і XV ст. виникл а  З а п о р ізь ка  С іч, яка  стала  це нтро м  боротьби  
укра їнського  народу за  визволення з -п ід  гн іту польської шляхти п ід  проводом  
Б. Хм ельницького , в результаті чого  в середин і XVII ст. держ авн ість  України 
відновилась. Але ненадовго: територ ія  України була поділена м іж  Росією  та 
Польщею.

6. Включіть режим відображення недрукованих символів і перевірте дотри
мання вами правил набору тексту. За потреби виправте помилки.
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7. Замініть буквосполучення ст. на слово століття.
8 . Виконайте перевірку правопису в усьому тексті.
9. Збережіть документ у файлі з іменем практична робота 9.<Іосх у власній 

папці.
10. Створіть новий документ, в якому введіть текст за зразком і збережіть 

його у файлі з іменем додаткове завдання Э.йосх у власній папці.

Сума трьох кутів трикутника  а  + (3 + у = 180°.
Площа круга  дор івню є -  псі2.4
Я народилась п ід  знаком  З од іаку . Мені ©  слухати Д  читати Ш ,  працю ва
ти на В, вирощ увати ® .  Але я дуже ©  літати ’"К

11. Закрийте вікно текстового процесора та перевірте наявність створених 
файлів у власній папці.

6.3. Фрагменти тексту та операції над ними

Фоздм 6

ками, в ікнам и? Я ким и способам и  м ожна їх виконати?
3 . Якщ о в ідкрито  кілька вікон, то яким и  способам и м ожна зробити  по 

точним  потр ібне  вікно?
4. Щ о  таке  Буфер обміну операц ійно ї систем и  \Л/іпсіо»ге? Які операції 

м ож на виконувати, використовую чи його?

а  1. Я ким и способам и  м ож на виділити о б ’єкти  у вікн і папки?
% 2. Які операц ії м ож е виконувати операц ійна  систем а  над ф айлами, пап-

Виділення фрагментів тексту
У попередньому пункті були розглянуті елементарні операції редагу

вання тексту: видалення, вставка і заміна символів. У всіх цих випадках 
об’єктами редагування були окремі символи. Такий вид редагування, 
перш за все, призначений для внесення змін у текст з метою виправлення 
помилок введення.

Однак під час створення текстового документа може виникнути не
обхідність іншого редагування. Наприклад, потрібно переставити місця
ми деякі абзаци в тексті, видалити деякі речення, а деякі слова замінити 
на інші. У цих випадках об’єктом редагування буде не окремий символ, а 
кілька символів, слова, речення, абзаци тощо. Виконання такого редагу
вання тексту зручніше і раціональніше проводити, використовуючи 
спеціальні засоби текстового процесора.

8. Підготовка людини для життя в інформаційно
му суспільстві

Однією з головних умов успішної реалізації Ос
новних засад є забезпечення навчання, виховання, 
професійної підготовки людини для роботи в інфор
маційному суспільстві. Для цього необхідно:

♦ розвивати національний науково-освітній про
стір, який ґрунтуватиметься на об’єднанні різ
них національних багатоцільових інформацій
но-комунікаційних систем;

1. Петренко В. 9-А

2. Сидоренко П. 9-Б

3. Скляров С. 9-Б

4. Зоріна К. 9-А

Рис. 6.16. Вид ілений горизонтальний 
ф рагм ент тексту

Рис. 6 .17 . Виділений 
вертикальний ф рагм ент тексту
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Перед виконанням будь-яких операцій над фрагментом тексту його 
потрібно спочатку виділити. Текстовий процесор Word 2007 дає змогу 
виділяти текстові фрагменти двох видів: горизонтальні (рис. 6.16) і вер
тикальні (рис. 6.17). Як правило, виділений фрагмент помічається в 
тексті блідо-синім кольором.

Виділення фрагмента тексту можна здійснити, використовуючи 
клавіші клавіатури або мишу (табл. 6.5).

Основи роботи з текстовою інформацією

Таблиця 6.5. Способи виділення фрагментів тексту
Фрагмент

тексту Спосіб виділення Вигляд
вказівника

Слово Двічі клацнути на потрібному слові І
Речення Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, 

вибрати довільне місце в реченні І

Рядок Вибрати місце зліва від потрібного рядка 4
Кілька рядків 
підряд

Вибрати місце зліва від початкового рядка 
фрагмента і при натиснутій лівій кнопці 
миші перемістити вказівник вниз або вгору 
на потрібну кількість рядків

4

Абзац Двічі клацнути зліва від абзацу 4
Тричі клацнути в довільному місці абзацу І
Вибрати початок фрагмента, натиснути ліву 
кнопку миші і, не відпускаючи її, переміс
тити вказівник до кінця потрібного фраг
мента

і»

Горизонтальний
фрагмент

Вибрати початок фрагмента і, утримуючи 
натиснутою клаЕ:_лу Shift, вибрати кінець 
фрагмента

І

Установити курсор на початок фрагмента і, 
утримуючи натиснутою клавішу Shift, 
перемістити курсор у потрібному напрямі за 
допомогою клавіш керування курсором

І

Вертикальний
фрагмент

Виділити область екрана, в яку входить 
потрібний фрагмент тексту, при натиснутій 
клавіші Alt

І

Несуміжні
фрагменти

Виділити перший фрагмент і, утримуючи 
натиснутою клавішу Ctrl, виділити інші 
фрагменти

J або $

Тричі клацнути зліва від довільного рядка
тексту і}

Весь документ Указати місце зліва від довільного рядка 
тексту і, утримуючи натиснутою клавішу 
Ctrl, клацнути ліву кнопку миші
Вибрати на вкладці Основне в групі Редагу
вання команду Виділити і в списку, що 
відкриється, вибрати команду Виділити все

k
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Щоб зняти виділення фрагмента, потрібно вибрати місце в документі 
поза областю виділення або натиснути будь-яку клавішу керування кур
сором.

Для виділення ф рагм ентів тексту  зручно також  користуватися таким и сполу
ченнями клавіш  (табл. 6.6):

Фозд'ил 6

Таблиця 6.6. Деякі сполучення клавіш для виділення фрагментів тексту
Фрагмент

тексту
Сполучення

клавіш
Фрагмент

тексту
Сполучення

клавіш

Від поточного  м ісця 
до кінця слова

Ctrl + Shift + -» Від поточного  м ісця 
до кінця абзацу

Ctrl + Shift + і

Від поточного  м ісця 
до початку слова

Ctrl + Shift + <- Від поточного  м ісця 
до початку абзацу Ctrl + Shift + t

Від поточного  м ісця 
до початку д о ку 
мента

Ctrl + Shift + 
Home

Від поточного  м ісця 
до кінця (початку) 
екрана

Alt + Ctrl + Shift 
+ Page Down 
(Alt + Ctrl + Shift 
+ Page Up)

Від поточного  м ісця 
до кінця докум ента

Ctrl + Shift + 
End Весь докум ент Ctrl + А (англ.)

Операції над фрагментами тексту
Після того як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна пе

ремістити, скопіювати в різні місця цього чи іншого документа або вида
лити.

Операції над фрагментами тексту можна виконувати, використовуючи 
різні способи: перетягування мишею, натискання клавіш клавіатури, 
вибір кнопок групи Буфер обміну.

Порядок виконання операцій над фрагментами тексту наведено в таб
лиці 6.7.

Таблиця 6.7. Виконання операцій над виділеним фрагментом тексту

Спосіб виконання Порядок виконання

Видалення
3 використанням 
кнопок групи 
Буфер обміну

Вибрати кнопку Вирізати ^  в групі Буфер обміну на 
вкладці Основне

3 використанням 
клавіатури

Натиснути клавішу Delete, або Backspace, або сполу
чення Ctrl + X

Копіювання

3 використанням 
миші

Перетягнути фрагмент у потрібне місце при натиснутій 
клавіші СНІ. У процесі перетягування .місце вставки 
фрагмента буде позначатися значком ;, а вказівник 
матиме вигляд
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Продовження таблиці 6.7

Спосіб виконання Порядок виконання

3 використанням 
кнопок групи 
Буфер обміну

1. Вибрати кнопку Копію вати в групі Буфер обміну 
на вкладці Основне.

2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3. Вибрати кнопку Вставити “ і в групі Буфер обміну на 

вкладці Основне

3 використанням 
клавіатури

1. Натиснути С4г1 + С.
2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3. Натиснути Сігі -1- V

Переміщ ення

3 використанням 
миші

Перетягнути фрагмент у потрібне місце. У  процесі 
перетягування нове місце розташування фрагмента в 
тексті буде позначатися значком І, а вказівник матиме 
вигляд ^

3 використанням 
кнопок групи 
Буфер обміну

1. Вибрати кнопку В ирізати £ в групі Буфер обміну на 
вкладці Основне.

2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3. Вибрати кнопку Вставити в групі Буфер обміну на 

вкладці Основне

3 використанням 
клавіатури

1. Натиснути С4г1 4- X.
2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3. Натиснути Сігі + V

На відміну від Буфера обміну операційної сис
теми, який може вміщувати тільки один об’єкт, 
Буфер обміну Microsoft Office 2007 може одночас
но зберігати 24 об’єкти. За замовчуванням ця 
властивість доступна тільки при відкритому Бу
фері обміну Microsoft Office 2007.

Для відкриття Буфера обміну (рис. 6.18) слід 
вибрати кнопку відкриття діалогового вікна П, 
групи Буфер обміну на вкладці Основне.

Заповнення Буфера відбувається послідовно 
при виконанні команд Вирізати або Копіювати. 
Новий об’єкт завжди додається на початок списку. 
Якщо скопіювати в Буфер обміну двадцять п’ятий 
об’єкт, то перший об’єкт автоматично видаляється 
з Буфера. При виконанні команди Вставити 
здійснюється вставка в документ об’єкта, який був 
занесений в Буфер останнім. Об’єкт, який знахо
диться в Буфері обміну, може використовуватися 
для вставки в документ багаторазово.

Над об’єктами Буфера обміну можна виконува
ти такі операції:

Рис. 6.18. Буфер 
обміну Microsoft 

Office
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• вставити об’єкт з Буфера обміну в певне місце документа;
• вставити всі об’єкти з Буфера обміну в певне місце документа;
• видалити об’єкт з Буфера обміну;
• очистити Буфер обміну.

Використовуючи Буфер обміну, зручно реалізувати таку операцію, як 
«зібрати і вставити». Наприклад, можна скопіювати послідовно в Буфер 
обміну кілька слів, а потім вставити все разом у документ, вибравши 
кнопку Вставити все. При цьому слід мати на увазі, що першим вставля
тиметься об’єкт, який перший був занесений в Буфер.

Після закриття всіх програм, які входять до пакета Microsoft 
Office, Буфер обміну Microsoft Office очищується, а в Буфері 
обміну операційної системи залишається тільки останній об’єкт.

ФоздЬл 6

Автоматичний пошук і заміна фрагментів тексту
Текстовий процесор Word 2007 може здійснювати автоматичний по

шук у документі деякого фрагмента тексту. Для цього потрібно:
1. Вибрати кнопку Знайти &  в групі Редагування вкладки Основне, 

яка відкриває вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою 
Знайти (рис. 6.19).

2. Увести в поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в до
кументі.

3. Виконати одну з дій (залежно від потреби):
• вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне вхо

дження фрагмента в текст;
• виконати Виділення під час читання =>Виділити есе, щоб одра

зу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента.
Якщо ж у документі потрібно замінити деякий фрагмент тексту на 

інший, то потрібно виконати такий алгоритм:
1. Вибрати в групі Редагування вкладки Основне кнопку Замі

нити ijK- .
2. Увести в поле Знайти (рис. 6.20) потрібний фрагмент тексту (на

приклад, «товар»).
3. Увести в поле Замінити на текст для заміни потрібного фрагмента 

(наприклад, «гроші»).
Для того щоб заміна відбувалася автоматично в усьому документі, слід 

вибрати кнопку Замінити все, а для вибіркової заміни -  вибирати кноп
ку Знайти далі і потім, за потреби, кнопку Замінити.

^ тташштшят,  a»v*wmn »c* ^ ттятт̂ ятштятттятттшттттштшштт

• £имОМт ««Ub»*1’ "*

Рис. 6 .19. Вкладка Знайти вікна 
Пошук і замінювання

Рис. 6 .20 . Вкладка Замінити вікна 
Пошук і замінювання
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О снови роботи з текстовою  інф ормацією  

Робота з кількома вікнами документів
Текстовий процесор Word 2007 надає користувачу можливість відкри

ти для роботи одночасно кілька документів. Кожний з цих документів бу
де відкрито в окремому вікні. Фрагмент тексту можна копіювати або 
переміщувати з одного документа до іншого описаними вище способами.

Щоб зробити вікно одного з відкритих документів поточним, потрібно 
вибрати кнопку цього вікна на Панелі завдань. Для керування відкрити
ми вікнами в програмі існують спеціальні засоби, які розташовані на 
вкладці Вигляд в групі Вікно (рис. 6.21). Так, 
переключення між вікнами можна здійснити, 
виконавши такий алгоритм:

1. Вибрати кнопку Перехід між вікнами
Р 9  в групі Вікно на вкладці Вигляд.

Н̂Нове 
^ 3  Упорядкувати всі 

З  Ро з д іл и т и

Вікно

J J
ҐМ

аз Перехід між
вчена ми - 1

1 зразок 

І  робота 1

Рис. 6 .21. Група Вікно

Н
N
Повзунок

Рис. 6 .22. 
П овзунок см уги  
розд ілення вікна

2. У списку відкритих вікон вибрати 
потрібне (поточний документ позна
чається у  ).

Під час опрацювання документа інколи виникає потреба бачити одно
часно два різні його фрагменти та переглядати їх незалежно. Для цього 
зручно розділити вікно документа на дві частини, вико
навши Вигляд => Вікно => Розділит и. На екрані 
з ’явиться горизонтальна смуга розділення вікна, яку 
слід перетягнути в потрібне місце. Цю ж операцію мож
на виконати і перетягуванням смуги розділення за допо
могою відповідного повзунка, який знаходиться над вер
тикальною смугою прокручування (рис. 6 .2 2 ).

Для повернення до роботи в одному вікні потрібно ви
конати команду Зняти поділ у групі Вікно вкладки Вигляд або двічі 
клацнути на смузі розділення вікна.

Іноді потрібно відобразити на екрані поруч два різних документи. Для 
виконання цієї операції необхідно виконати Вигляд => Вікно => Перегля
нути поруч _Ц і вибрати у списку відкритих документів потрібний.
Після цього екран буде розділено вертикально навпіл і в кожній з цих 
частин відображатиметься вікно одного з указаних документів. Прокру
чування документів у двох вікнах відбуватиметься синхронно.

Щоб відмінити синхронне прокручування, потрібно вибрати відпо
відну кнопку в групі Вікно.

Для" скасування режиму відображення документів поруч слід повторно 
вибрати кнопку Переглянути поруч -Ц у групі Вікно.

1 П е р е в ір те  себе

1°. Що може бути фрагментом тексту? Як у тексті помічається виділений 
фрагмент?

2*. Опишіть способи виділення фрагментів тексту в текстовому процесорі 
W o rd  2007.

3°. Назвіть, які операції над фрагментами тексту можна виконувати.
4°. Для чого використовують кнопки (h , -ьй , Q  ?
5V  Опишіть способи виконання операцій із фрагментами тексту.
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6 *. Опишіть, для чого і як використовується Буфер обміну Microsoft Office. 
7*. Як здійснити пошук фрагмента тексту в документі?
8*. Як швидко дізнатися, чи йдеться в документі про технологію виготов

лення компакт-дисків?
9е. Як здійснити автоматичну заміну в документі фрагмента тексту на 

інший?
10*. Поясніть, як, використовуючи операцію автоматичної заміни, швидко 

об’єднати всі абзаци тексту в один.
11*. Ваш однокласник хотів замінити в тексті слово ми на слово я, 

а отримав текст, в якому з’явилося багато помилок. Спробуйте поясни
ти цю ситуацію. Яку пораду ви йому дасте?

12е. Опишіть призначення кнопок групи Вікно.

%  Виконайте завдання
1°. Відкрийте в текстовому процесорі Word 2007 указаний учителем тексто

вий файл (наприклад, Тема 6\3авдання 6.3\3pa30K.docx). Виділіть різні 
фрагменти тексту (окремі слова, один рядок, кілька рядків, абзац, кіль
ка абзаців, цілу сторінку тексту) з використанням миші, потім з вико- 
ристанням клавіатури.

(їв 2*. Знайдіть за допомогою довідки додаткові відомості про сполучення 
клавіш, які використовують для виділення поточного слова, речення, 
абзацу. Занотуйте ці відомості в зошиті.

З*. Відкрийте в текстовому процесорі Word 2007 указаний учителем тексто
вий файл (наприклад, Тема 6\3авдання 6.3\вправа 6.3.3.docx). Вико
найте його редагування за наданим зразком. Збережіть документ у 
власній папці.

(їв 4е. Відкрийте в текстовому процесорі Word 2007 текстовий файл Тема 
6\3авдання 6.3\вправа 6.3.4.docx. Упорядкуйте рядки тексту за змістом 
за наданим зразком. Збережіть документ у власній папці. 

fiD 5*. Відкрийте в текстовому процесорі Word 2007 будь-який текстовий файл 
(наприклад, Тема 6\3авдання 6.3\зразок.йосх). Створіть ще два нових 
документи, куди перемістіть парні та непарні абзаци початкового доку
мента відповідно. Збережіть документи у файлах з іменами вправа 6.3.5- 
l.docx і вправа 6 .3.5-2.docx у власній папці.

6*. Відкрийте в текстовому процесорі Word 2007 указаний учителем тексто
вий файл (наприклад, Тема 6\3авдання 6.3\вправа 6.3.6.docx):
а) знайдіть і виділіть у всьому документі всі літери а;
б) замініть у ньому всі слова повідомлення на слово інформація;
в) збережіть документ у власній папці.

7*. Відкрийте в текстовому процесорі Word 2007 указаний учителем тексто
вий файл (наприклад, Тема 6\3авдання 6.3\вправа 6.3.7.docx) та:
а) замініть усі слова комп’ютер, комп’ютера, комп’ютеру, ... на слово 

ЕОМ;
б) з ’ясуйте за допомогою довідки, як знайти в тексті всі слова, що почи

наються з великої літери М. Виконайте це у відкритому документі;
в) збережіть документ у власній папці.

8*. Відкрийте в текстовому процесорі Word 2007 три текстових файли (на
приклад, з папки Тема 6\3авдання 6.3 файли вправа 6.3.3.docx, вправа 
6 .3.4.docx, вправа 6.3.6.docx) та:
а) опрацюйте переключення між вікнами за допомогою кнопок цих 

вікон на Панелі завдань і кнопкою Перехід між вікнами;
б) скопіюйте в новий документ заголовки цих відкритих документів;
в) збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.3.8.docx у власній 

папці.

Фоздм 6
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іЛ  9*. Відкрийте в текстовому процесорі W ord 2007  будь-який текстовий файл 
(наприклад, Тема 6 \3ав дан н я  6 .3 \зр азок .й осх) та:
а) розділіть його вікно на дві частини;
б) потренуйтеся переміщ уватися в р ізн и х частинах вікна документа;
в) встановіть у  верхній  частині відображ ення початку документа, а в 

н иж н ій  -  останнього речення документа;
г) перемістіть перш ий рядок документа у його кінець;
д) зн ім іть розділення вікна;
е) збереж іть документ у  ф айлі з ім енем  вправа 6 .3 .9 .docx у  власній  

папці.
1 0 е . В ідкрийте в текстовому процесорі W ord 2 0 0 7  два вказаних учителем  

ф айли (наприклад, Т ем а 6 \3 а в д а н н я  6 .3 \в п р а в а  6 .3 .4 .docx , вправа  
6 .3 .6 .docx) та:
а) відобразіть вікна ц их документів поруч;
б) опрацю йте переміщ ення по докум ентах при вклю ченому і виключе

ному реж им і Синхронне прокручування;
в) знім іть реж им  перегляду документів поруч;
г) додайте в к інц і перш ого докум ента текст з інш ого файлу;
д) збереж іть документ у  ф айлі з іменем  вправа 6 .3 .1 0 .d o cx  у  власній  

папці.

6.4. Форматування символів і абзаців

Основи роботи з текстовою інформацією

1. Назвіть основні етапи створення текстового документа. У чому суть 
кожного з них?

2. Які способи виділення текстових фрагментів ви знаєте?
3. Назвіть об’єкти текстового документа та їхні властивості.

Форматування тексту
Кожна людина, створюючи продукт своєї праці, намагається не тільки 

формально виконати роботу, а й надати своєму творінню привабливого 
вигляду, краси, неповторності. Створюючи текстовий документ, корис
тувачі також повинні дбати про його зовнішній вигляд, про зручність його 
читання. Це досягається в процесі форматування об’єктів текстового 
документа.

S Сукупність значень властивостей об’єкта називають форма
том  об’єкта, а зміну цих значень — форматуванням  об’єкта.

Розглянемо, як здійснюється форматування текстових об’єктів доку
мента -  символів і абзаців.

Текстовий процесор Word 2007 надає користувачу широкий набір 
зручних засобів для виконання цих операцій: міні-панель інструментів, 
динамічний попередній перегляд відформатованого об’єкта, інструменти 
на вкладках Стрічки, діалогові вікна форматування символів та абзаців.

Виконати форматування можна одним із двох способів:
• спочатку встановити формат текстових об’єктів, а потім уводити текст 

уже в заданому форматі;
• спочатку ввести текст у форматі, встановленому за замовчуванням, 

а потім задати потрібний формат.
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Властивості символів
Символ як об’єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, 

розмір, колір, стиль шрифту, видозміна та інші. Розглянемо деякі з них.
Шрифт (нім. S c h rift -  письмо) визначає графічну форму символів, як 

почерк у людей. Існує кілька тисяч різних комп’ютерних шрифтів. Кож
ний з них має свою назву, наприклад SA PPH IM , Impact, Times New 
Roman, Monotype Corsiva. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу 
акцентувати увагу читача на різних фрагментах тексту.

Р озрізняю ть такі види ш риф тів:
•  пропорційні (всі л ітери маю ть однакову ш ирину) та непропорційні (л ітери 
маю ть р ізну  ш ирину). Н априклад, ш риф т C ourier є пропорц ійним , а Arial -  

непропорц ійним ;
• з  насічками (на краях л ітер є невеликі додатков і виступи, які роблять контур 

л ітери кр аси в іш и м ) та  без насічок. Н априклад, ш риф ти B ook Antiqua та 
C e n tu ry  G o th ic  в ідповідно;

•  текстові (основн і сим воли ш риф ту -  це л ітери певного  алфавіту) та графічні 
(символи ш риф ту є граф ічним и зображ енням и). П риклади граф ічних ш риф тів: 
M S Outlook, Webdings, Wingdings. В икористовую чи їх, у текст можна ввести, 
наприклад, такі сим воли:

ШІЙ &  Ф  ЙЛ <0 5  t>  Р  ЕЗ в  VІГ-. ^  « О І «І Х 0 .

ФоздЬл 6

Розмір символів указується в спеціальних одиницях -  пунктах 
(1 пт = 1/72 дюйма « 0,353 мм). Значення даної властивості може бути як 
цілим, так і дробовим числом.

^  Розм ір символів вим ірю ється за висотою  від 
сам ого  нижнього  елемента зображення си м 
волів цього  ш риф ту до сам ого  верхнього 

елемента. Наприклад, на рисунку 6.23 наведено 
зображення символів шрифтів C e n tu ry  G o th ic  та 
Monotype Corsiva однакового  розміру, хоча візуально 
так не здається.

б у м  1 б у м

Рис. 6 .23 . Зображ ення 
сим вол ів  р ізних ш риф тів 

з  однаковим  розм іром

Кольори:

Колір символів може набувати різних значень -  жовтий, синій, зеле
ний тощо -  за палітрою кольорів (рис. 6 .2 4 ) .

Стиль шрифту визначає особливості накреслен
ня символів і може набувати таких значень: зви
чайний, напівжирний, курсив, напівжирний кур
сив.

Символ має ще й інші властивості, такі як:
• видозміна -  можливі значення: оакресленнй, 

надрядковий  ̂підрядковий, з тінню, контур та інші;
• підкреслення -  можливі значення: одинарне. 

подвійне, пунктирне, хвилястою та інші;
зсув -  можливі значення: зміщення символів
ВГОРУ аб° вниз»
інтервал між символами -  можливі значення: 
звичайний, р о з р і д ж е н и й  або ушщнзний.

Рис. 6 .24. Палітра 
кольорів
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Форматування символів
Для того щоб відформатувати деякі символи тексту, їх потрібно по

передньо виділити. Однак якщо форматування здійснюється для сим
волів одного слова, то текст можна не виділяти -  достатньо зробити це 
слово поточним.

Одразу після виділення фрагмента тексту з використанням миші по
руч із ним автоматично з’являється напівпрозора міні-панель (рис. 6.25), 
на якій розміщено елементи керування, що найчастіше використовують
ся для форматування тексту. При наведенні вказівника на міні-панель 
вона перестає бути напівпрозорою і на ній можна вибирати потрібні 
інструменти, більшість з яких призначені для форматування символів.

Якщо потрібні інструменти форматування відсутні на міні-панелі, то 
слід скористатися елементами керування групи Шрифт (рис. 6.26) 
вкладки Основне.

Основи роботи з текстовою інформацією

іів  прозора іу
, . ^глпісЛггюі а га  а явп?
Аа*<1 ' -  ЗС* А  У

розміщев 

зопів або

от
Ж  К  І  & А ’  '

част

£ __________

Рис. 6 .25 . Інструменти міні-панелі 
для ф орматування сим вол ів

®  ®  ®  ®
г. Г І
ІмдеМеадКспат - 12 * А ' а '

Ж  К  П - а£* х  х  А *- V -  Д -

\ /
®  ®  

Рис. 6 .26 . Група Шрифт

®

®
©
®

Поле зі списком для вибору або введення назви шрифту 
Поле зі списком для вибору або введення розміру символів 
Кнопки для збільшення та зменшення розміру символів 
Кнопка для очищення формату 
Кнопка для відкриття діалогового вікна Шрифт
Кнопки зі списками для вибору кольору символів і кольору виділення 
тексту
Кнопки для встановлення значення видозміни символів та зміни регістру 
Кнопки для встановлення стилю накреслення символів

ф При використанні деяких елементів керування групи Шрифт 
1 •  застосовується функція динамічного перегляду вибраного 

формату.

Суть цієї функції полягає в тому, що при наведенні вказівника на за
пропоновані у списку значення властивості зовнішній вигляд виділеного 
фрагмента автоматично змінюється згідно з вибраним форматом. Проди
вившись варіанти форматування, користувачу потрібно підтвердити 
найкращий варіант вибором відповідного значення у списку.

Повний набір усіх можливостей форматування символів надається 
в діалоговому вікні Шрифт, яке відкривається вибором кнопки 6 і
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у нижньому правому куті групи 
Шрифт або команди Шрифт контекст
ного меню виділеного фрагмента.

Так, у вікні Шрифт (рис. 6.27) на 
вкладці Шрифт для символів можна 
встановити значення видозміни (кон
тур, з тінню, заглиблений та ін.), вид 
і колір підкреслення, які не можна 
встановити, використовуючи інстру
менти на Стрічці або міні-панелі. А на 
вкладці Інтервал можна встановити 
розріджений або ущільнений інтер
вал між символами, масштаб відобра
ження символів, зсув символів.

Властивості абзаців
Абзац як об’єкт текстового доку

мента має такі властивості: відступ Рис' ® Вікно Шрифт
зліва, відступ справа, відступ першого рядка, вирівнювання, міжрядко
вий інтервал, інтервал перед, інтервал після, заливка, межі абзацу, ну
мерація та ін. Розглянемо деякі з них.

Відступ зліва і відступ справа характеризують відстань усіх рядків аб
зацу від межі лівого та правого поля сторінки. Для різних абзаців тексто
вого документа можна встановлювати відступи різної величини.

За замовчуванням відступи вимірюються в сантиметрах. Зазвичай 
для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи. 
А при введенні віршів, списків, означень, правил відступи рядків збіль
шують.

Відступ першого рядка абзацу вказує на положення початку першого 
рядка абзацу відносно його лівої межі. Значення даної властивості за
дається в сантиметрах. Якщо початок першого рядка абзацу знаходиться 
лівіше інших рядків абзацу, то таке розташування називається нависаю
чим відступом. Найчастіше для абзаців основного тексту значення цієї 
властивості встановлюють у межах 1-1,5 см. Приклади значень власти
вості відступ першого рядка абзацу наведені в таблиці 6 .8 .

^Розділ 6

Таблиця 6.8. Приклади текстових фрагментів з різними значеннями 
властивості відступ першого рядка

Відступ Нависаючий відступ Немає відступу
Текстовий процесор 

забезпечує набір і реда
гування тексту, його 
зберігання та підготовку 
до друку на принтері

Текстовий процесор за
безпечує набір і ре
дагування тексту, 
його зберігання та 
підготовку до друку 
на принтері

Текстовий процесор за
безпечує набір і редагу
вання тексту, його збері
гання та підготовку до 
друку на принтері

Вирівнювання абзацу характеризує спосіб розташування рядків абза
цу відносно його меж. Можна встановити такі значення даної власти
вості: зліва, справа, по центру, за шириною (табл. 6.9). Вирівнювання за
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шириною здійснюється за рахунок автоматичного збільшення інтервалів 
між словами. Найчастіше для абзаців основного тексту документа 
встановлюють вирівнювання за шириною, а для заголовків тексту -  по 
центру.

Основи роботи з текстовою інформацією

Таблиця 6.9. Приклади текстових фрагментів з різними значеннями 
властивості вирівнювання

Зліва Справа По центру За шириною

Текстовий проце
сор забезпечує 
набір і редагу
вання тексту, 
його зберігання 
та підготовку до 
друку на 
принтері

Текстовий про
цесор забезпечує 

набір і редагуван
ня тексту, його 

зберігання та під
готовку до друку 

на принтері

Текстовий про
цесор забезпечує 
набір і редагуван

ня тексту, його 
зберігання та під
готовку до друку 

на принтері

Текстовий проце
сор забезпечує 
набір і редагуван
ня тексту, його 
зберігання та під
готовку до друку 
на принтері

Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками тексту в аб
заці і вимірюється в пунктах. Можна встановити такі значення міжряд
кового інтервалу (рис. 6.28):
• Одинарний -  відстань між даним рядком і попереднім дорівнює 

найбільшому розміру символів даного рядка;
• 1,5 рядка -  у 1,5 раза більший від одинарного;
• Подвійний -  у 2 рази більший від одинарного;
• Мінімум -  мінімальний міжрядковий інтервал, потрібний для розта

шування в рядку символів найбільшого розміру;
• Точно -  дорівнює вказаному значенню;
• Множник — дорівнює одинарному, помноженому на вказане значення. 

Інтервал перед абзацом та інтервал після абзацу задають додаткову
відстань між абзацами та вимірюються в пунктах.

Залежно від середовища, в якому створювалися 
об’єкти текстового документа, їх поділяють на дві гру- — Одинарний 
пи: об’єкти редактора і зовнішні об’єкти.

Об'єкти редактора -  це об’єкти, які створюються і 
опрацьовуються засобами самого редактора. До них 1,5 рядка 
відносяться: символи, слова, речення, абзаци,
сторінки, таблиці, деякі графічні об’єкти тощо.

Зовнішні об’єкти поділяються на вбудовані і 

зв’язані. Вбудованими є об’єкти, які створені в інших Подвійний 

прикладних програмах і вставлені в текстовий доку

мент. Такими об’єктами є картинки, діаграми, форму

ли, звукозаписи, мультимедійні кліпи тощо.

Рис. 6 .28. Приклади м іж рядкових інтервалів

10 Інформатика, 9 кл. 2 33



Фоздм 6
Форматування абзаців
Форматування абзаців, як і форматування символів, здійснюється для 

виділеного абзацу тексту. Якщо абзац тексту не виділено, то форматуван
ня застосовується до того абзацу, в якому знаходиться курсор.

Для встановлення значень деяких властивостей абзацу можна вико
ристовувати інструменти міні-панелі (рис. 6.29) або групи Абзац вклад
ки Основне (рис. 6.30).

Рис. 6 .29. Інструм енти  міні-панелі для 
ф орматування абзац ів

Рис. 6.30. Група Абзац

(1)

(1)
®

Кнопки для збільшення та зменшення відступу абзаців зліва
Кнопка для включення/виключення режиму відображення прихованих 
символів
Кнопка для відкриття діалогового вікна Абзац
Кнопки зі списками для встановлення кольору затінення та меж тексту 
Кнопка зі списком для встановлення значення міжрядкового інтервалу 
Кнопки для встановлення значення вирівнювання абзацу

Для встановлення значень від
ступів абзацу зручно користуватися 
маркерами горизонтальної лінійки 
(рис. 6.31). Перетягуючи їх по 
лінійці, можна змінювати значення 
відповідних властивостей абзацу.

(Т) Маркер нависаючого відступу

Рис. 6 .31. М аркери в ідступів абзац ів 
на горизонтальн ій  л ін ійці

Маркер відступу зліва

#
Маркер відступу першого рядка 
Маркер відступу справа

Звертаємо увагу, що переміщення маркера відступу зліва  приводить 
до одночасного переміщення двох інших маркерів -  маркера відступу 
першого рядка абзацу і маркера нависаючого відступу.

Повний набір усіх інструментів форматування абзаців надається в 
діалоговому вікні Абзац, яке можна відкрити вибором кнопки т  цієї 
групи Стрічки або командою Абзац контекстного меню абзацу, що фор- 
матується.

У діалоговому вікні Абзац (рис. 6.32) на вкладці Відступи та інтерва
ли можна встановити значення інтервалів перед та після  абзацу,

234



Основи роботи з текстовою інформацією
дзеркальні відступи, а на вкладці 
Розташування на сторінці -  поділ 
абзаців на сторінки, винятки в їх 
форматуванні тощо.

Форматування за зразком
Ще одним зручним засобом форма

тування у W ord 2007 е інструмент 
Формат за зразком $ , кнопка якого 
розміщується на міні-панелі та в групі 
Буфер обміну вкладки Основне. Цей 
інструмент доцільно використовувати, 
якщо потрібно відформатувати деякий 
фрагмент тексту так само, як і якийсь 
інший. Для цього слід виконати такий 
алгоритм:

1. Виділити фрагмент тексту, формат 
якого потрібно скопіювати.

2. Вибрати кнопку Формат за зраз-
Рис. 6 .32. В ікно А б з а ц

3. Виділити текст, який необхідно відформатувати відповідно до
зразка.

Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, 
слід двічі клацнути кнопку Формат за зразком $  і виділяти послідовно 
необхідні фрагменти тексту. Після закінчення цієї роботи потрібно 
відмінити режим копіювання формату вибором тієї самої кнопки або на
тисканням клавіші Esc.

Г-ІЛ П е р е в ір те  себе

1°. Що таке формат об’єкта? Як називається операція зміни формату
об’єкта?

2*. Поясніть, у чому полягає процес форматування тексту.
3°. Які властивості має текстовий об’єкт символі Які значення вони можуть 

приймати?
4 #. Для запису математичних або хімічних виразів часто використовують 

верхні та нижні індекси, наприклад х2 і Н20 . Як їх увести?
5*. Автор деякого документа ввів заголовок тексту, в якому символи відок

ремив пропусками для збільшення відстані між ними. Чи правильно він 
зробив? Що ви йому порадите?

6*. Деяке слово потрібно обов’язково розмістити в даному рядку тексту, а 
воно там не вміщується. Як ви діятимете в цій ситуації?

7*. У списку розмірів символів можна вибрати тільки вказані значення. Як 
бути, коли потрібного значення немає? За допомогою яких засобів фор
матування можна це зробити?

8°. Які властивості має текстовий об’єкт абзаці Які значення вони можуть
приймати?

9°. Для чого використовується горизонтальна лінійка при форматуванні? 
10*. Які засоби кольорового виділення тексту можна застосовувати в Word 

2007? Чим вони відрізняються?
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11*. Назвіть засоби текстового процесора Word 2007, які можна використа
ти для форматування символів і абзаців. Опишіть, як ними користува
тися.

12*. Як можна прискорити процес форматування тексту, в якому часто 
зустрічаються фрагменти з однаковим форматом?

В и ко н а й те  завдання

1°. Відкрийте будь-який текстовий документ (наприклад, Тема 6\3авдання 
6.4\зразок.йосх). Відформатуйте символи абзаців тексту за вказаними 
форматами. Збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.4.1.docx у 
власній папці.

Фозді-л 6

№  абзацу Шрифт Розмір Колір
1 Courier 11 Червоний
2 Arial 12 Зелений
3 Comic Sans MS 13 Фіолетовий
4 Garamond 16 Синій

(їв 2е. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 6\3авдання  
6.4\зразок.йосх). Відформатуйте символи тексту за вказаними формата
ми. Збережіть файл текстового документа у власній папці з іменем впра
ва 6.4.2.йосх.

Л®
абзацу Шрифт Розмір Колір

Стиль 
шрифту, 

видозміна
Вид

підкреслення

1 Courier 11 Червоний Напівжирний Штрихове

2 Times New 
Roman

14 Коричневий Закреслений Без підкрес
лення

3 Arial 12 Зелений Курсив Подвійне

4 Comic Sans MS 13 Фіолетовий Контур Хвилясте

З*. Побудуйте схему класифікації властивостей символів.
4°. Відкрийте будь-який текстовий документ (наприклад, Тема 6\3авдання 

6.4\зразок.йосх). Відформатуйте абзаци даного тексту за указаними в 
таблиці значеннями властивостей. Збережіть документ у файлі з іменем 
вправа 6.4.4.йосх у власній папці.

Л®абзацу Вирівнювання Відступ першого рядка

1 По центру Немає
2 Зліва Відступ 3 см
3 За шириною Нависаючий відступ 1,5 см
4 Справа Немає

їв  5*. Відкрийте вказаний учителем текстовий документ (наприклад, Тема 
6\3авдання 6.4\зразок.йосх). Відформатуйте абзаци даного тексту за 
вказаними в таблиці значеннями властивостей. Збережіть файл тексто
вого документа у власній папці з іменем вправа 6.4.5.йосх.
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Основи роботи з текстовою інформацією

№
абзацу

Вирівню
вання

Відступ
першого

рядка
Відступ 

зліва і справа

Міжряд
ковий

інтервал

Інтервал  
перед/  після 

абзацу
1 По центру Немає 0 1 рядок Перед -  2 пт
2 Зліва Відступ 5 см По 1 см 1,5 рядка Після -  2 пт
3 За шириною Нависаючий 

3 см
0 2 рядки Після -  3 пт

4 Справа Немає Зліва 10 см 3 рядки Перед -  Авто

fft
iÄ

(Ä

(І»

6*. Побудуйте схему класифікації властивостей абзаців.
7*. Відкрийте будь-який текстовий файл (наприклад, Тема 6\3авдання 

6.4\зразок 6.4.7.docx) та:
а) установіть для першого слова тексту такі значення властивостей 

символів: розмір - 1 4  пт, з тінню, колір символів -  синій, колір фо
ну -  жовтий;

б) скопіюйте цей формат для перших слів кожного абзацу;
в) для всіх дат в тексті встановіть такий формат: шрифт -  Book Antiqua, 

напівжирний курсив, розмір — 14 пт, колір -  чорний;
г) збережіть документ у папці Мої документи.

8е. Відкрийте текстовий документ Тема 6\3авдання 6.4\вправа 6.4.8.docx. 
Відформатуйте текст за наданим зразком. Збережіть файл текстового до
кумента у папці Мої документи.

9*. За допомогою довідки з’ясуйте, що таке буквиця та яким чином її мож
на вставити в текст. У текстовому документі файлу Тема 6\3авдання 
6.4\зразок.йосх перший символ кожного абзацу оформіть буквицею, 
розмір якої 2 рядки, шрифт -  Monotype Corsica. Збережіть документ у 
файлі у власній папці.

10*. Дослідіть, яке призначення команди Виділення тексту, який має такий 
самий формат (Основне => Редагування => Виділити). Поясніть, в яких 
випадках її зручно використовувати.

11*. Створіть два нових текстових документи за наданими зразками (вправа 
6.4.11-1.docx та вправа 6.4.11-2.docx). Збережіть файли у власній папці. 

12*. Знайдіть додаткову інформацію про правила оформлення ділових папе
рів. З ’ясуйте, які існують вимоги до форматування символів і абзаців.

Практична робота № 10. Робота з фрагментами тексту.
Форматування символів та абзаців

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вказаний учителем текстовий документ (наприклад, Тема 
6\п р 10 -1 .йосх).

2. Установіть режим перегляду документа -  Розмітка сторінок, масштаб -
100%.

3. Відредагуйте і відформатуйте текст за зразком.
4. Виконайте перевірку правопису в усьому тексті.
5. Виконайте кольорове оформлення тексту. Значення встановлених власти

востей запишіть у зошит.
6. Збережіть документ у файлі з іменем практична робота ІО.йосх 

у власній папці.
7. Закрийте вікно текстового процесора та перевірте наявність створеного 

файлу у власній папці.
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Зразок

А К Т

№ 15 від 11 березня 2009 р.

Цей акт складений про те, що Виконавець здав, а Замовник при
йняв роботу -  ремонт і оформлення магазину « Троянда ». Роботи були 
виконані якісно й у відведений термін. Замовник не має жодних пре
тензій до ВТК «Будсервіс».

Вартість робіт згідно з угодою склала десять тисяч вісімсот  
сорок три гривні вісімдесят п’ять копійок. Залишки матеріальних 
ресурсів, які Замовник передав ВТК «Будсервіс» для виконання робіт, 
повернені.

Перелік залишків: цемент -  50 кг, шпалери -  25 м2, фарба -  35 кг, 
плитка -  52 м2, лінолеум -  ЗО м2.

Замовник_________________

Виконавець_______________

І



т ш г ш т ш  т р а ш ж

У  цьом у розд іл і ви д ізна єтеся  про: 
комп’ютерну графіку та її види;
основні властивості та принципи побудови растрових і векторних зоб
ражень;
системи опрацювання графічних зображень, їх можливості та класи
фікацію;
формати графічних файлів;
засоби перегляду графічних зображень у Windows;
створення і редагування растрових зображень у графічному редакторі
Paint;
створення і редагування векторних зображень у текстовому процесорі 
Word 2007.

7.1. Поняття комп’ютерної графіки.
Системи опрацювання графічних зображень

1. Наведіть приклади подання повідом лень у граф ічній ф ормі.
2 . З  чого  складається зображ ення на екран і м онітора?
3 . Щ о  таке ф орм ат файлу?
4. О пиш іть, як у текстовом у процесор і Word 2007 збере гти  докум ент 

з  інш им ім енем, в інш ому м ісці.
5 . Н азвіть реж им и подання о б ’єкт ів  у вікні програм и  Провідник.

9

Поняття про комп’ютерну графіку та її  види
Одним з напрямів використання сучасної комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій є комп’ютерна графіка. Використовується ком
п’ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини: у науці й техніці, 
у медицині й освіті, рекламному бізнесі, індустрії розваг тощо.

Комп’ютерна графіка -  це розділ інформатики, який вивчає 
технології опрацювання графічних зображень за допомогою 
комп’ютерної техніки.

Основним об’єктом комп’ютерної графіки є графічне зображення. 
Воно може бути малюнком або фотографією, діаграмою або графіком, 
схемою або технічним кресленням, архітектурним ескізом або реклам
ним плакатом, кадром з мультфільму або відеоролика тощо. Використо
вують графічні зображення для візуалізації даних і покращення їх 
сприйняття.

Залежно від способу побудови графічного зображення розрізняють 
растрові та векторні графічні зображення. Відповідно розділи комп’ю
терної графіки, які вивчають технології опрацювання таких зображень, 
називаються растровою і векторною графікою.
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Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких пря
мокутників -  пікселів. Вони розташовуються в рядках і стовпцях 
прямокутної сітки, яка називається растром (лат. гавігит -  грабл)). Таке 
зображення схоже на мозаїку, яка виготовлена з однакових за розміром 
об’єктів (камінців, скелець тощо).

При перегляді растрового зображення у звичайному масштабі розміри 
пікселів настільки малі, що зображення здається суцільним. Але при

збільшенні масштабу перегляду 
графічного зображення або його 
розмірів стає помітна зерниста 
структура зображення (рис. 7.1). Це 
явище називають пікселізацією 
зображення.

Піксель є найменшим об’єктом 
растрового зображення і має такі 
властивості: розташування, яке 
вказує на місцезнаходження піксе
ли в растрі, і колір.

Значення властивостей кожного піксели кодуються двійковим кодом і 
зберігаються у відеопам’яті комп’ютера, а при зберіганні зображення на 
зовнішньому носії -  у відповідному файлі. За рахунок великої кількості 
пікселів у зображенні і відповідно великої кількості даних, які зберіга
ються у файлі, розміри файлів растрових зображень досить великі.

Растрові зображення можна отримати, скануючи малюнки або фото
графії, фотографуючи об’єкти цифровим фотоапаратом або цифровою 
відеокамерою, створюючи малюнки з використанням графічного план
шета або спеціальних програм.

Використовуються растрові зображення в поліграфічних і електрон
них виданнях у тих випадках, коли потрібно якісно та чітко передати в 
зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до 
іншого.

Векторне зображення будується з окремих базових об’єктів -  графіч
них примітивів: відрізків, многокутників, кривих, овалів тощо (рис. 7.2). 
Таке зображення нагадує аплікацію.

Рис. 7 .1 . Растрове зображ ення 
у звичайном у і зб ільш еном у масш табі

Рис. 7.2. Векторне зображ ення і наб ір  прим ітив ів , з яких воно складається

Графічні примітиви характеризуються своїми властивостями: кольо
ром і товщиною контуру, кольором і способом заливки внутрішньої об
ласті, розміром та ін. (рис. 7.3).

Складність векторного зображення визначається кількістю графічних 
примітивів, з яких воно створене. При зберіганні такого зображення у 
файлі записуються перелік об’єктів зображення і значення їх властивос
тей. Тому чим більше об’єктів -  тим більше розмір файлу цього зобра-
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Рис. 7.3. Приклади граф ічних прим ітив ів  із р ізним и значенням и
їх властивостей

ження. Однак навіть для складних векторних малюнків розміри їх 
файлів зазвичай менші, ніж розміри файлів аналогічних растрових зоб
ражень.

Якість зображення у векторній графіці не залежить від масштабу його 
перегляду.

Векторні графічні зображення створюються за допомогою спеціальних 
програм та широко використовуються в картографії, мультиплікації, в 
інженерній графіці, при створенні логотипів, схем, діаграм -  там, де важ
ливими є чіткість контурів і можливість збільшувати масштаб зображен
ня без втрати якості.

Л ю дське  о ко  спр и й м а є  навколиш ній  св іт  як растрове  зображ ення. В ізуаль
на картинка  проектується на сітківку, яка складається з  о крем их кл ітинок, що 
реагую ть на світло. Далі м озо к опрацьовує зображ ення, р озп ізнає  в ньому 

окрем і о б ’єкти , геом етричн і ф ігури і за п а м ’ятовує їх.

Використання тих чи інших видів графічних зображень залежить від 
потреб користувача з урахуванням їх переваг і недоліків (табл. 7.1).

Таблиця 7.1. Переваги і недоліки растрових та векторних зображень
Вид

графічного
зображення

Переваги Недоліки

Растрове

• Реалістичність зображень.
• Природність кольорів.
• Можливість отримання зобра

жень за допомогою спеціаль
них пристроїв

• Великі за розміром файли 
зображень.

• Пікселізація зображення 
при збільшенні.

• Складність редагування ок
ремих елементів зображення

Векторне

• Невеликі за розміром файли 
зображень.

• Збереження якості при мас- 
штабуванні.

• Простота редагування окре
мих елементів зображення

• Складність фотореалістич- 
ного відтворення реальних 
об’єктів.

• Відсутність пристроїв для 
автоматизованого створен
ня зображення

_Ji О станнім  часом  все більш ої популярності набуває тривимірна  граф іка, або 
Я Зй-граф іка  (англ. З Dimensions -  три  вим іри ), що вивчає технології ство 

рення о б ’єм них моделей о б ’єктів  у в іртуальному простор і, які м аксим ально 
наближені до  реальних. Для створення о б ’єм них зображ ень  використовую ть  р ізні 
граф ічні прим ітиви  (паралелепіпед, куб, кулю, конус та інш і) і гладкі (сплайнові) 
поверхні.
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Фоздм 7
Тривимірна граф іка  ш ироко  використовується  в інж енер 

ному проектуванні, ко м п ’ю терном у моделю ванні ф ізичних 
о б ’єкт ів  і п р о ц е с ів , у  м ул ьтипл ікац ії, к ін е м а то гр а ф ії та 
ком п ’ю терних іграх (рис. 7 .4).

Щ е одним  видом ко м п ’ю терно ї граф іки є фрактальна 
графіка. Фрактал (лат. frac fus  -  складений з ф рагм ентів) -  
це графічне зображ ення, яке складається з под ібних м іж  с о 
бою елементів. Існує велика кількість  граф ічних зображ ень, 
які є ф ракталами (рис. 7 .5).

Побудова ф рактального  зображ ення відбувається за  д е 
яким алгоритмом або шляхом автоматичної генерації зобра
жень, з використанням  обчислення за  певним и ф ормулами.

Ф рактальну граф іку часто використовую ть  для автом а
тичної генерац ії абстрактних або реалістичних зображ ень, у 
грамах.

Рис. 7.4. Приклади 
тривим ірного  
зображ ення

розважальних про-

Ф Ц а

Трикутник «Дракон» Ф рактальна  Ф рактальна
С ерп інського  Хартера-Хейтуея споруда  кв ітка

Рис. 7.5. Приклади ф рактальних зображ ень

Класифікація і можливості систем опрацювання 
графічних зображень
Створення і опрацювання комп’ютерних графічних зображень здій

снюється з використанням спеціальних програм, які називаються систе
мами опрацювання графічних зображень (графічними програмами). 
Вони відносяться до прикладних програм.

Системи опрацювання графічних зображень поділяють на такі види:
• графічні редактори, серед яких, у свою чергу, виділяють:

* редактори растрової графіки, наприклад Paint, Adobe Photoshop, 
Corel Photo Paint;

* редактори векторної графіки, наприклад CorelDraw, Adobe 
Illustrator, Adobe Freehand;

* редактори тривимірної графіки, наприклад 3D Studio Max, Maya;
* редактори фрактальної графіки, наприклад IFS Builder, Chaos, 

Apophysis;
* редактори для створення анімацій, наприклад Adobe Flash, Ammo, 

Animation Works Interactive;
• програми для перегляду графічних зображень, наприклад Засіб для 

перегляду зображень і факсів, Microsoft Office Picture Manager, 
ACDSee;

• пакети інженерного моделювання і проектування, наприклад 
AutoCAD (для розробки креслень деталей і механізмів різної склад
ності), Electronics Workbench (для проектування електронних мікро-
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схем), ОгарЬізоН АКСНІСАБ (для проектування архітектурних спо
руд), КАвІА (для проектування кузовів автомобілів).
Принципи опрацювання зображень у різних видах графічних редак

торів значно відрізняються один від одного. Так, роботу в редакторі век
торної графіки можна порівняти з конструюванням, коли об’єкт будується 
з готових елементів, або з процесом креслення, коли можна створювати 
зображення, використовуючи набір геометричних фігур. У векторному 
зображенні кожний об’єкт існує сам по собі й у будь-який момент кожний 
із них можна видалити, скопіювати, перемістити, змінити розміри, колір 
контуру або заливку тощо.

Зображення в редакторі растрової графіки можна будувати або шля
хом послідовного зафарбовування пікселів, або малюванням геометрич
них фігур, використовуючи спеціальні інструменти. Проте в редакторі 
растрової графіки ці фігури перестають існувати як окремі об’єкти одра
зу після їх створення. У подальшому вони сприймаються як сукупність 
окремих пікселів. Основним об’єктом, над яким користувач може прово
дити дії, є фрагмент зображення -  довільно виділена частина малюнка. 
Фрагмент зображення можна скопіювати, перемістити, очистити, повер
нути, змінити його розмір тощо.

Деякі редактори векторної графіки мають функцію трасування, яка 
використовується для перетворення растрових зображень у векторні. 
Редактори растрової графіки виконують растеризацію  векторних зобра
жень, тобто перетворення векторних зображень у растрові. На рисун
ку 7.6 подано результати перетворення растрового зображення у вектор
не і навпаки за допомогою вказаних функцій графічних редакторів.

Комп’ютерна графіка

П очаткове растрове Зображення після Векторне  зображ ення,
зображ ення трасування у векторном у в ідкрите  у растровом у

редакторі редакторі, у зб ільш еном у
масш табі

Рис. 7.6. П еретворення р ізних видів граф ічних зображ ень

Останнім часом спостерігається тенденція щодо створення багато
функціональних графічних пакетів (наприклад, Corel Graphics Suite, 
X ara Xtreme, ACD Canvas), до складу яких входять програми растрової і 
векторної графіки, конвертори, редактори шрифтів тощо. Ці пакети 
графічних програм дають змогу створювати і опрацьовувати малюнки, в 
яких присутні різні види графічних зображень, зберігати їх у векторному 
і растровому форматах.

Незважаючи на різні принципи побудови зображень, усі графічні ре
дактори мають схожі можливості:
• створення малюнка за допомогою різних інструментів: олівця, пензля, 

розпилювача, інструментів малювання ліній, прямокутників, еліпсів 
тощо;

243



• використання при малюванні різних кольорів;
• робота над фрагментами малюнка (виділення окремих елементів ма

люнка, їх переміщення, копіювання, обертання тощо);
• масштабування малюнка для перегляду всього зображення або малю

вання дрібних деталей;
• імпортування до малюнка об’єктів з інших малюнків;
• додавання текстових написів до малюнків;
• виконання операцій над файлами: відкриття, зберігання, друкування. 

Іншим видом систем опрацювання графічних зображень є програми,
які призначені, в основному, для перегляду графічних зображень. Роз
витку даного виду програмного забезпечення сприяло активне викорис
тання цифрових фотоапаратів і відеокамер. Основні можливості цих 
програм:

І
* перегляд графічних зображень різних форматів;
• зміна масштабу перегляду зображень;

• конвертація файлів -  зберігання зображень у файлах різних форматів;
• демонстрація зображень у режимі слайд-шоу;
• елементарне редагування зображень -  змінення розмірів та обертання 

зображення, збільшення/зменшення яскравості та контрастності ко
льорів, стиснення даних у файлі, усунення ефекту червоних очей тощо;

• відображення значень властивостей самого зображення і файлу зобра
ження;

• друкування графічного зображення 
та ін.

Перш а ко м п ’ю терна гра  з граф ікою  була розроблена в 1961 р. ам ерикансь 
ким  програм істом  С. Расселом і називалась «Spacewar» («Косм ічна війна»). 

У 1963 р. ам ериканський учений А. С азерленд створив прогр ам н о -а па 
ратний ком плекс Sketchpad («Альбом для малювання»), який давав зм огу  малю ва
ти точки, лінії, кола стилусом  на спеціальном у екрані. Програма, яка працювала в 
цьому ком плексі, була перш им  граф ічним редактором .

У 1968 р. гр уп о ю  вчених п ід  ке р ів н и ц тво м  р о с ій с ь ко го  м атем атика  
М. Костянтинова  було створене  перш е ко м п ’ ю терне анім оване зображ ення. 
Електронно-обчислю вальна м аш ина Б З С М -4  за  спец іальною  програм ою  м алю 
вала кадри з  мультф ільму «Кішечка».

Формати графічних файлів
Форматів растрових графічних файлів існує кілька десятків. У кожно

го з них є свої переваги і недоліки, які й визначають доцільність їх вико
ристання при роботі з тими чи іншими зображеннями:
• BMP (англ. Bit Map image -  бітова карта зображення). Зображення в 

цьому форматі зберігаються у файлі попіксельно, без стиснення, тому 
розміри таких файлів досить великі. Стандартне розширення імені 
файлів цього типу bmp.

• JPEG (англ. Joint Photographie Expert Group -  об’єднана експертна 
група в галузі фотографії). Цей формат використовує ефективні алго
ритми стиснення даних, що дає змогу зменшити розмір графічних 
файлів. Але це досягається за рахунок втрати частини даних і 
погіршення якості зображення. Даний формат доцільно використову
вати для зберігання багатокольорових зображень з плавними перехо
дами між кольорами, де втрата якості малопомітна. Для файлів цього 
формату стандартним розширенням імені є jpg або jpeg.
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• GIF (англ. Graphics Interchange Format -  графічний формат для 
обміну) -  «найщільніший» з графічних форматів, які використовують 
стиснення без втрати даних. Його застосування дає змогу зменшити 
розміри файлів у кілька разів. Цей формат призначений для зберіган
ня зображень, що містять до 256 кольорів (наприклад, мальовані 
ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширення 
імен файлів даного типу gif.

• PNG (англ. Portable Network Graphie -  портативна мережна графіка) -  
універсальний формат графічних файлів, який має високий ступінь 
стиснення даних у файлі без їх втрати. Дає змогу використовувати 
значно більше кольорів, ніж формат GIF. Стандартне розширення 
імен файлів даного типу png.

• TIFF (англ. Tagged Image File Format -  теговий формат файлів зобра
жень). Файли цього формату зберігають зображення з високою якістю 
і тому широко використовуються в поліграфії, при скануванні зобра
жень. Але, як і файли формату BMP, мають великі розміри. Стандарт
не розширення імен файлів цього формату -  tif або tiff.
Існують й інші формати растрових графічних файлів, такі як PCX, 

IFF, LBM, IMG, MAC, MSP, PGL.
Для документів, які передаються мережею Інтернет, дуже важливим є 

незначний розмір файлів, оскільки від цього залежить час передавання 
даних. Тому при підготовці веб-сторінок використовують графічні фор
мати, які мають високий коефіцієнт стиснення даних: JPEG, GIF, PNG.

У векторній графіці практично кожний векторний графічний редактор 
використовує свій власний формат зберігання зображень. Наприклад:
• WMF (англ. Windows MetaFile -  метафайл Windows) -  універсальний 

формат для програм, що працюють в ОС Windows. Використовується 
для зберігання колекції графічних зображень Microsoft Clip Gallery. 
Можливі розширення імен файлів -  wmf, emf, wmz, emz.

• CGM (англ. Computer Graphie M etafile -  метафайл комп’ютерної 
графіки) -  широко використовується як стандартний формат вектор
них графічних даних у мережі Інтернет. Стандартне розширення імен 
файлів cgm.

• SVG ( Scalable Vector Graphics -  векторна графіка, що масштабується) -  
універсальний формат, який дає змогу з високою якістю зберігати у 
файлі текст, графічне зображення і анімацію. Широке застосування 
отримав в інженерній графіці і при розробці веб-сайтів. Стандартне 
розширення імен файлів svg.

• CDR (англ. CorelDRaw files -  файли CorelDraw) -  стандартний формат 
файлів векторного графічного редактора CorelDraw. Зображення у 
файлі може мати кілька сторінок, дає змогу зберігати не тільки век
торну графіку, а й текст і растрові зображення. Максимальний розмір 
малюнка 45 х 45 м. Файли даного формату можуть мати розширення 
імені edr або cdt.

• AI (англ. Adobe Illustrator files -  файли Adobe Illustrator) -  стандарт
ний формат файлів редактора векторної графіки Adobe Illustrator. 
Зберігає у файлі тільки одну сторінку, максимальний розмір малюнка 
З х 3 м. Файли мають розширення імені ai.
Сумісність форматів векторної графіки дуже низька. Складність пе

ретворення даних з одного векторного формату в інший полягає у вико-
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‘-Розділ 7
ристанні різними програмами різних алгоритмів побудови графічних 
примітивів.

Серед усього розмаїття форматів немає того ідеального, який би за
довольняв усі можливі вимоги користувачів. Тому графічні редактори 
надають користувачу можливість самостійно обирати формат файлу, в 
якому буде збережене зображення, залежно від цілей роботи з ним і по
дальшого використання.

формат, який редактор пропонує за замовчуванням. Якщо ж дані 
будуть опрацьовуватися іншими програмами, варто використо
вувати один з універсальних форматів.

Якщо ви збираєтеся працювати з графічним зображенням 
тільки в одному графічному редакторі, доцільно вибрати той

Засоби перегляду графічних зображень
В операційній системі Windows 

ХР передбачено два засоби перегля
ду графічних зображень: вид подан
ня Діафільм у вікні програми 
Провідник та Програма перегляду 
зображень і факсів. Розглянемо ці 
засоби.

Ви вже знаєте, що у вікні програ
ми Провідник можна встановити 
різні види подання об’єктів поточ
ної папки -  Значки, Ескізи 
сторінок, Список, Таблиця тощо.
Один із цих видів, а саме Діафільм 
(рис. 7.7), призначений для по
переднього перегляду вмісту папок 
з графічними зображеннями.

При встановленні цього виду по
дання ескізи зображень, які знахо
дяться у файлах поточної папки,
розташовуються у вікні в один ряд у вигляді кінострічки, а зображення, 
яке знаходиться у вибраному файлі, відображається в збільшеному ви
гляді над ними. Під цим зображенням розміщена невелика панель 
інструментів, використовуючи яку можна здійснювати перехід між 
зображеннями (кнопки Попереднє зображення Q або Наступне 
зображення ф ), повертати їх на 90° (кнопки Повернути за годиннико
вою стрілкою л  або Повернути проти годинникової стрілки jSi).

В операційн ій систем і Windows Vista для перегляду граф ічних зображень 
потр ібно у вікні програм и Провідник установити відображення Області пе
регляду, в якій і буде дем онструватися ескіз  поточного о б ’єкта. Якщо папка 

містить кілька файлів графічних зображень, то вибір на панелі інструментів кнопки 
Показ слайдів розпочне їх послідовну демонстрацію .
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Рис. 7.7. Вигляд вікна програм и 
Провідник при встановленом у виді 
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Комп’ютерна графіка
Іншим засобом є Програма перегля

ду зображень і факсів, яка входить у 
стандартний комплекс програм опера
ційної системи Windows ХР. Ця про
грама може демонструвати зображен
ня, які збережені в різних форматах, -  
BMP, TIFF, JPEG, GIF, PCX тощо.

Запустити цю програму можна так:
1. Відкрити контекстне меню будь- 

якого графічного зображення.
2. Вибрати в меню команду Відкри

ти за допомогою.
3. Вибрати у списку Программа 

просмотра изображений и факсов
(рос. программа просмотра изображений и факсов -  програма 
перегляду зображень і факсів).

Якщо на комп’ютері за вказаними вище форматами файлів закріплена 
саме ця програма, то для її відкриття достатньо двічі клацнути на значку 
будь-якого з таких файлів.

Вікно цієї програми має такий вигляд (рис. 7.8).
У нижній частині вікна розташована Панель інструментів, на якій 

розміщено ряд кнопок. Призначення цих кнопок наведено в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2. Призначення кнопок вікна 
Засіб перегляду зображень і факсів

Кнопка Призначення

О Перейти до перегляду попереднього зображення поточної папки

О Перейти до перегляду наступного зображення поточної папки

к
Відобразити зображення в оптимальному розмірі -  здійснюється 
автоматичне масштабування зображення відповідно до розмірів 
вікна програми

❖
Відобразити зображення в реальному розмірі. Якщо розміри 
зображення більші, ніж розміри вікна, то у вікні з ’являються 
смуги прокручування

а
Почати перегляд зображень у режимі слайд-шоу -  автоматична 
демонстрація зображень поточної папки послідовно одне за 
одним. Для керування процесом перегляду слід використовувати 
панель керування у верхньому правому куті екрана або клавіші 
клавіатури та
Збільшити масштаб перегляду зображення. Використовується в 
тому випадку, коли потрібно більш детально роздивитися деякий 
фрагмент зображення

р
Зменшити масштаб перегляду зображення. Використовується, 
коли зображення надто велике і потрібно продивитися його 
повністю

м Повернути зображення за годинниковою стрілкою на 90°

Рис. 7 .8 . В ікно програм и 
перегляду граф ічних зображ ень
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Продовження таблиці 7.2

Кнопка Призначення

Ü L Повернути зображення проти годинникової стрілки на 90°

X Видалити файл зображення

а
Надрукувати зображення

м
Зберегти зображення у файлі з іншим іменем, в іншому форматі 
або в іншій папці

т
Закрити програму перегляду і відкрити програму графічного 
редактора, який встановлено за замовчуванням для роботи з фай
лами даного типу

Відкрити Довідку по роботі з програмою

Є Д о  складу операц ійно ї систем и  Windows Vista входить програм а  Фотоко- 
лекція Windows, яка призначена  для перегляду, впорядкування і р ед а гу 
вання граф ічних зображ ень. Вона має ті сам і м ож ливості, що й Програма 

перегляду зображень і факсів у Windows ХР, кр ім  того , м оже створю вати ко 
лекц ії зображ ень, переглядати та редагувати значення деяких властивостей 
файлів, налаш товувати е кспо зи ц ію  та кольори зображ ень, усувати еф ект черво
них очей. Д ана  програм а  дає  зм о гу  переглядати граф ічні зображ ення у ф орматах 
BMP, JPEG, PNG, TIFF, WPD, JFIF та  ряд ф орматів відеоф айлів. В ідкрити  зо б р а 
ження ф орм ату GIF у даній програм і неможливо.

Для запуску  програм и Фотоколекція Windows сл ід  виконати Запуск => Усі 
програми => Фотоколекція Windows.

1 V ■ Перевірте себе

1°. Наведіть приклади графічних зображень.
2°. Що таке комп’ютерна графіка? Назвіть її види.
3е. Наведіть приклади використання комп’ютерної графіки в різних сферах 

діяльності людини.
4е. Що є елементарним об’єктом растрового зображення? Опишіть його 

властивості.
5е. Поясніть способи побудови растрового графічного зображення.
6°. Які пристрої використовують для введення даних у графічному виді? 
7*. З яких об’єктів складається векторне зображення? Чим вони характери

зуються?
8*. Поясніть способи побудови векторного графічного зображення.
9*. Порівняйте векторний і растровий способи побудови графічних зобра

жень. У чому переваги і недоліки кожного з них?
10°. Як називаються програми для роботи з графічними зображеннями? До 

якого виду програмного забезпечення вони належать?
11*. Наведіть класифікацію графічних редакторів. Опишіть їх призначення 

та можливості.
12*. Поясніть терміни трасування, растеризація, конвертація. Що між ни

ми спільного та відмінного?
13°. Що визначає формат файлу? Наведіть приклади форматів графічних 

файлів.
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14*. На значення яких властивостей файлу впливає формат? На основі чого 
здійснюється вибір формату графічного файлу?

15*. Дайте характеристику форматів файлів растрової графіки.
16°. Дайте характеристику форматів файлів векторної графіки.
1 7 е . Які ви знаєте програми для перегляду графічних зображень? Поясніть 

їх основні можливості.
18*. Опишіть структуру вікна Засіб  перегляду зображ ен ь і ф аксів.

Комп’ютерна графіка

^  В и ко н а й те  завдання

1 * .
2* .

W  3.

4°.

5°.

6 *.

lift 7«.

Підготуйте повідомлення про історію розвитку комп’ютерної графіки. 
Знайдіть інформацію і поясніть, яким чином кодується растрове і век
торне зображення у графічному файлі.
Знайдіть додаткову інформацію про методи стиснення даних, які вико
ристовуються в растрових форматах графічних файлів.
Відкрийте в програмі П ровідник папку М ої м алю нки. Перегляньте зоб
раження з цієї папки у виді Д іаф іл ьм , а потім використовуючи програ
му перегляду зображень і факсів у режимі слайд-шоу.
Відкрийте в П рограм і перегляду зображ ень і ф аксів будь-яке графічне 
зображення (наприклад, Т ем а 7 \3 а в д а н н я  7 .1 \зр а зо к .Ь т р ) та:
а) збільшіть і зменшіть масштаб перегляду;
б) установіть оптимальний розмір зображення;
в) поверніть зображення на 90°, 180°, 270°, 360° спочатку за годинни

ковою стрілкою, потім -  проти годинникової стрілки;
г) збережіть файл з тим самим іменем у власній папці у форматах JPG і 

GIF.
Перегляньте в П рограмі перегляду зображ ень і ф аксів указані вчителем 
графічні файли (наприклад, з папки Т ема 7 \3 а в д а н н я  7 .1 \В п р ав а  6). 
Збільшіть і зменшіть масштаб перегляду. Порівняйте чіткості зобра
жень для векторних і растрових зображень. Зробіть висновок, як впли
ває змінення масштабу перегляду на якість відтворення векторних і 
растрових зображень.
Перегляньте значення властивостей файлів графічних зображень (на
приклад, з папки Т ем а 7 \3 а в д а н н я  7 .1 \В п р а в а  7) за допомогою команди 
В ластивості контекстного меню цих об’єктів і заповніть таблицю. 
Зробіть висновок, як залежить розмір файлу від виду графіки.

м
досліду

Вид
графіки

Ім ’я файлу Тип файлу Розмір
файлу

1
Векторна

Растрова

2
Векторна

Растрова

f ît  8*. Відкрийте в П рограм і перегляду зображ ень і ф аксів будь-який гра
фічний файл у форматі BMP (наприклад, Т ема 7 \3 а в д а н н я  7 .1 \зр а -  
зок.Ьш р). Збережіть цей малюнок у форматах JPG, GIF, TIFF. Порівняй
те розміри створених файлів з оригіналом. Поясніть, як впливає формат 
файлу на його розмір та якість зображення.

9*. Дослідіть, які програми закріплені за графічними файлами типів BMP, 
TIFF, JPEG, GIF, PCX на вашому комп’ютері. Закріпіть за ними П рогра
му перегляду зображ ень і ф аксів.

2 49



сРозді,л 7
7.2. Основні властивості растрових зображень.

Графічний редактор Paint

1. Щ о  таке  п іксеяь?  Які йо го  властивості?
І щ 2 . Які способ и  побудови растрового  зображ ення?

3 . Щ о  таке  розд ільна здатн ість  м он ітора  та принтера? В яких одиницях 
вона вим ірю ється?

4 . Яке призначення граф ічних редакторів?  Які їх основн і можливості?
5 . Які операц ії над ф айлами м ожна виконувати в текстовом у процесор і 

W o rd?
6 . Скільки існує р ізних дв ійкових код ів, якщ о довж ина  кож ного  з  них 1 біт, 

2 біти, 3 біти, 5 бітів, 1 байт, 8 байтів?

Основні властивості растрового зображення
Будь-яке растрове графічне зображення як єдиний графічний об’єкт 

має певні властивості. Розглянемо деякі з них.
Важливою властивістю растрового графічного зображення є його 

розміри, які визначають ширину та висоту малюнка. Значення даної 
властивості задають в одиницях довжини (сантиметрах, дюймах) або в 
пікселях (як синоніми використовуються також терміни точки і крап
ки). Розміри зображення задаються при його створенні (при малюванні в 
графічному редакторі, при скануванні, при фотографуванні) і можуть бу
ти змінені під час редагування. Чим більше пікселів у малюнку, тим біль
ше розмір файлу цього зображення.

При створенні зображення для демонстрації на екрані його розміри 
доцільно задати в пікселях, щоб знати, яку частину екрана воно займати
ме при перегляді. Якщо зображення готують для друку, то його розміри 
задають у сантиметрах або дюймах, щоб визначити, яку частину аркуша 
воно займе при друкуванні.

Другою властивістю растрового зображення є його роздільна здат
ність, яка визначає кількість пікселів на одиницю довжини зображення і 
вимірюється в дрі або пікселів/см . Можна вважати, що роздільна 
здатність показує щільність розміщення пікселів у растрі, а відповідно і 
розміри самого пікселя в даному зображенні. Промоделюємо дану ситу
ацію (табл. 7.3).

Таблиця 7.3. Приклади растра з різною роздільною здатністю

Растр Розмір раст ра Роздільна здатність Розмір пікселя

Ширина -  3 см; 
висота -  2 см

Ширина -  
7 пікселів /  3 см * 
* 2,33 пікселів/см; 
висота -
5 пікселів /  2 см = 
= 2,5 пікселів/см

3 см /  7 пікселів ж 
» 0,429 см

Ширина -  3 см; 
висота -  2 см

Ширина -  
14 пікселів /  3 с м  ж  

ж 4,67 пікселів/см; 
висота -
10 пікселів /  2 см = 
= 5 пікселів/см

3 см /  14 пікселів ж  

ж  0,214 см
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Чим більше значення цієї властивості, тим чіткішим і якіснішим ви
глядає зображення, але й більшим є розмір його файлу.

Значення роздільної здатності задається при створенні зображення 
(у графічному редакторі, у програмі сканування, у налаштуваннях фото
апарата). Для графічного зображення, яке готується для розміщення в 
Інтернеті, достатньо роздільної здатності 72 dpi, для екранного сприйнят
тя -  96 dpi, а для друку на принтері -  не менше 300 dpi. Змінення значень 
цієї властивості для даного зображення можливе лише в графічному редак
торі, при цьому автоматично змінюється кількість пікселів у зображенні.

Вам уже відомо, що однією з властивостей пікселя є його колір. Кіль
кість кольорів, якими може бути зафарбований піксель на малюнку, 
залежить від такої властивості растрового зображення, як глибина кольо
ру. Глибина кольору -  це кількість бітів, що використовуються для коду
вання кольору одного пікселя.

'Вимірюється глибина кольору в Ьрр (англ. bits per pixel -  бітів на 
піксель) і задається при створенні зображення. Змінити значення цієї 
властивості можна при редагуванні малюнка.

Від глибини кольору в прямій залежності знаходяться якість відтво
рення кольорів у зображенні та розмір його файлу. Чим більше довжина 
двійкового коду кольору пікселя, тим більше кольорів можна використа
ти у малюнку (табл. 7.4).
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Таблиця 7.4. Залежність кількості кольорів 
і розміру файлу від глибини кольору

Глибина
кольору

Кількість
відтворюваних

кольорів

Розмір
файлу зображення 
640 на 480 пікселів

і 2 37,5 Кбайт
4 24 = 16 150 Кбайт
8 28 = 256 300 Кбайт
16 216= 6 5  536 ,600 Кбайт
24 224= 16 777 216 900 Кбайт

Графічний редактор Paint
Одним з редакторів растрової графіки є програма Paint (англ, paint -  

малювати), яка входить до стандартних програм операційної системи 
Windows ХР. Цей редактор використовується для створення нескладних 
графічних зображень та їх елементарного редагування. Виконання таких 
професійних графічних робіт, як, наприклад, технічне проектування ма
шин, створення ескізів архітектурних споруд, підготовка плакатів, у ре
дакторі Paint малоефективне.

Даний редактор дає змогу працювати з графічними файлами різних 
форматів -  BMP, GIF, JPEG, TIF, PNG. Створені зображення можна 
зберігати з різною глибиною кольору (табл. 7.5>. Роздільна здатність зоб
раження в Paint не змінюється і становить 96 dpi.

Для запуску графічного редактора Paint потрібно виконати Пуск => 
Усі програми => Стандартні => Paint або скористатися іншим відомим 
вам способом відкриття вікна програми.
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Таблиця 7.5. Глибина кольору для різних типів файлів у Paint
Формат (тип) файлу Глибина кольору в Paint

Монохромний малюнок BMP 1

16-кольоровий малюнок BMP- 4
256-кольоровий малюнок BMP 8

24-розрядний малюнок BMP 24
JPEG, TIF, PNG 24
GIF 8

Після запуску програми Paint на екрані відкривається вікно програми 
(рис. 7.9). Розглянемо його структуру.

Vy f c f *  $ V  - ï ■_ fr іВІ Файл Правка 'Вигляд Малю ю к  Кольори Довідка , 1

ь із меню “Довідка" команду “Виклик довідки". 153,161

(Щ) Рядок заголовка

(2 )  Рядок меню

(3 )  Робоча область

(4) Смуга прокручування

(1 )  Маркер зміни 
розміру аркуша

(б )  П алітра кольорів

^  Індикатор кольору фону
(8) Індикатор основного 

кольору
(9 )  Рядок стану

(К| Додаткова панель 
(Ц) П анель інструментів

Рис. 7.9. С труктура вікна P a in t у W in d o w s  ХР

Зліва в Рядку заголовка виводяться ім’я файлу графічного зображен
ня і назва самої програми. Рядок меню програми містить меню Файл, 
Правка, Вигляд, Малюнок, Кольори і Довідка.

Основну частину вікна займає Робоча область з аркушем для малю
вання. На серединах правої та нижньої меж аркуша, а також у його 
нижньому правому куті розташовані маркери зміни розмірів аркуша.

Вікно програми, як правило, містить дві панелі: Палітру кольорів і 
Панель інструментів. На Панелі інструментів розташовані кнопки 
інструментів для малювання і редагування зображення. При виборі де
яких інструментів у нижній частині панелі з ’являється додаткова па
нель, використовуючи яку можна встановити значення властивостей ви
браного інструмента.

Палітра кольорів містить набір кольорів для малювання. З лівого боку 
Палітри знаходяться два індикатори встановлених на даний момент



кольорів: колір верхнього індикатора показує основний колір малюван
ня, а колір нижнього -  відображає колір фону.

У нижній частині вікна програми розташований Рядок стану, в якому 
виводяться координати положення вказівника на аркуші, розміри 
виділеної області малюнка в пікселях та інші додаткові повідомлення.

Вигляд вікна програми Paint можна змінити, скориставшись меню 
Вигляд: прибрати Палітру кольорів, Панель інструментів, Рядок стану.
Це саме меню містить команду зміни масштабу відображення малюнка.

Робота з графічними файлами
У графічному редакторі Paint можна виконувати такі операції над 

файлами, як відкриття, зберігання, створення, друкування та ін.
Графічний редактор Paint дає змогу працювати тільки з одним вікном. 

Тому перед створенням нового малюнка або відкриттям іншого по
передній малюнок слід зберегти. За замовчуванням графічний файл 
зберігається з іменем Без_імені у форматі BMP у папці Мої малюнки.

Якщо файл із малюнком уже був збережений хоча б один раз, то для 
його повторного зберігання з раніше заданим іменем, типом і місцезна
ходженням використовується команда Зберегти меню Файл. У разі, коли 
в процесі опрацювання зображення потрібно зберегти малюнок у файлі з 
новим іменем, типом або шляхом до файлу, використовується команда 
Зберегти як.

Для створення нового малюнка слід виконати Файл => Створити. 
Після цього в Робочій області вікна з ’явиться аркуш прямокутної форми, 
на якому і створюватиметься зображення.

Розміри аркуша можна змінити перетягу
ванням маркерів зміни розміру (рис. 7.9, 5) в 
потрібному напрямі. Цю саму операцію мож
на виконати, використовуючи команду Атри
бути з меню Малюнок, яка відкриває відпо
відне діалогове вікно (рис. 7.10). У цьому 
вікні можна вибрати одиниці вимірювання 
розмірів малюнка (дюйми, сантиметри, крап
ки), встановити їх значення, вибрати потріб
ну палітру -  чорно-білу або кольорову.

Якщо використовувати команду Атрибути 
для вже створеного малюнка, то:
• при зменшенні розмірів аркуша малюнок обтинається по правому і

нижньому краях;
• при збільшенні розмірів аркуша додається область, зафарбована ко

льором фону;
• перетворення кольорового малюнка в чорно-білий призведе до незво-

ротної втрати кольорів.

Інструменти малювання графічного редактора Paint
Для створення зображення в графічному редакторі Paint користувачу 

надаються спеціальні інструменти. Серед них виділяють інструменти 
вільного малювання, інструменти для малювання геометричних фігур 
та ін. Вибір інструмента здійснюється вибором відповідної кнопки на 
Панелі інструментів.

Комп’ютерна графіка

Рис. 7 .10. В ікно 
встановлення атрибутів 

малю нка
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Колір малювання обирається на Палітрі кольорів: лівою кноп
кою миші встановлюється основний колір малювання, правою — 
колір фону.

Інструменти вільного малювання  -  Олівець, Пензель, Розпилювач, 
Ластик -  застосовують для малювання геометричних фігур довільної 
форми (табл. 7.6).

Таблиця 7.6. Інструменти вільного малювання

Інструмент Додаткова
панель Призначення інструмента

Олівець $ Для проведення лінії товщиною в один 
піксель

Пензель я ■ •
/  '  ' 
\  S .

Для проведення лінії, товщина і форма 
якої вибирається на додатковій панелі

Розпилювач і
н 0 #

Для малювання лінії з ефектом роз
пилення. Розмір області розпилення 
вибирається на додатковій панелі

Ластик & 1
■
■

□
■

Для стирання зображень шляхом 
перефарбування пікселів у колір фону. 
Розмір Ластика вибирається на додат
ковій панелі

Після вибору інструмента вказівник слід перемістити в потрібне місце 
Робочої області вікна, натиснути ліву або праву кнопку миші і, не відпуска
ючи її, малювати потрібну фігуру. При цьому за вказівником залишати
меться слід. Щоб завершити малювання, кнопку миші потрібно відпустити.

Ліва кнопка миші при створенні зображення використовується для 
малювання основним кольором, а права кнопка -  для малювання кольо
ром фону. Для інструмента Ластик кнопки миші використовуються по- 
іншому: ліва кнопка -  для малювання кольором фону, а права кнопка -  
для перефарбування пікселів, колір яких збігається з основним кольо
ром, на колір фону.

Інструментами вільного малювання можна працювати і методом на
бивання -  зафарбовувати окремі пікселі малюнка клацанням лівої або 
правої кнопки миші, встановивши вказівник у потрібному місці малюн
ка. Використання в такий спосіб інструмента Олівець дає змогу зафарбо
вувати пікселі по одному, а Пензля, Розпилювача чи Ластика приводить 
до зафарбовування кількох пікселів одразу.

Інструменти для малювання геометричних фігур призначені для 
малювання геометричних фігур заданої форми -  прямих і кривих ліній, 
прямокутників, округлених прямокутників, многокутників і овалів 
(табл. 7.7). Малювання можна здійснювати, використовуючи як ліву, так 
і праву кнопку миші.

Малювання горизонтальних і вертикальних відрізків або відрізків, на
хилених під кутом 45°, кіл, квадратів, квадратів із округленими кутами 
слід виконувати при натиснутій клавіші Shift.
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Таблиця 7.7. Інструменти малювання геометричних фігур

Інструмент Призначення і спосіб використання

Лінія \

Для малювання відрізка:
1. Перемістити вказівник у початкову точку відрізка.
2. Натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити 

вказівник у кінцеву точку відрізка.
3. Відпустити кнопку миші

Прямокутник Для малювання прямокутника (або прямокутника з 
округленими кутами):
1. Перемістити вказівник в одну з вершин прямокутника.
2. Натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити 

вказівник у протилежну вершину прямокутника.
3. Відпустити кнопку миші

Округлений
прямокутник

° |

Еліпс О
Для малювання овалу.
Здійснюється аналогічно малюванню прямокутника, з 

урахуванням того, що овал вписується у прямокутну область

Багатокутник

Ш  '

Для малювання довільного многокутника:
1. Намалювати одну зі сторін многокутника як відрізок.
2. Вибрати вказівником послідовно місця інших вершин 

многокутника.
Щоб завершити малювання многокутника, потрібно 

останню його вершину вибрати в точці початкової вершини або 
двічі клацнути кнопку миші в місці передостанньої вершини 
(кінець і початок ламаної з ’єднаються автоматично)

Крива ^

Для малювання кривої лінії, яка має один або два вигини:
1. Намалювати відрізок, кінці якого збігаються з кінцями 

майбутньої кривої.
2. Установити вказівник на намальований відрізок у місці, 

в якому передбачається перший вигін кривої (або поруч 
з ним).

3.,Перемістити вказівник у напрямі першого вигину кривої на 
потрібну глибину, утримуючи натиснутою кнопку миші.

4. Якщо крива має один вигин, то клацнути кнопку миші на 
кінці кривої, якщо два -  повторити команди 2 і 3 для 
створення другого вигину кривої

Після вибору інструмента потрібно на додатковій панелі (табл. 7.8) 
вибрати товщину ліній  контуру фігури та спосіб зафарбовування її 
внутрішньої області.

Таблиця 7.8. Налаштування інструментів за допомогою 
додаткової панелі

Додаткова панель Призначення та спосіб використання

“
Вибір товщини контуру фігур. Панель з ’являється 
для інструментів Лінія та Крива. Для інших фігур 
товщина контуру визначається попередніми налаш
туваннями інструментів Лінія або Крива
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Продовження таблиці 7.8
Ч Ь щ ь л 7

Додаткова панель Призначення та спосіб використання
Малювання контуру фігури основним кольором без
зафарбовування внутрішньої областіII Малювання контуру фігури основним кольором із 
зафарбовуванням внутрішньрї області фігури кольо
ром фону
Малювання контуру фігури і зафарбовування її внут
рішньої області основним кольором

натисканням іншої кнопки миші. Після того як кнопка відпуще
на і малювання фігури завершено, ця фігура стає частиною 
графічного зображення.

т

Поки кнопка миші натиснута, користувач може змінювати 
розміри і положення об’єкта або знищити намальований об’єкт

Інші інструменти
Інструмент Заливка ^  використовується для зафарбовування деякої 

області. Для виконання даної операції слід спочатку вибрати на Палітрі 
кольорів потрібний колір, установити вказівник усередині області зафар
бовування і натиснути ліву або праву кнопку миші. Ліва кнопка викорис
товується для зафарбовування основним кольором, а права кнопка -  кольо
ром фону.

При використанні інструмента Заливка потрібно стежити, 
щоб контур області, яка зафарбовується, був замкнений, тобто 
щоб колір його пікселів не збігався з кольором пікселів 
внутрішньої області. Інакше відбудеться зафарбовування 
пікселів і за її межами, що призведе до спотворення малюнка.

При роботі з малюнком може виникнути потре
ба у створенні або редагуванні дрібних деталей ма
люнка. Для цього зручно змінити масштаб пере
гляду зображення, використовуючи інструмент 
Масштаб:

1. Вибрати інструмент Масштаб на Панелі 
інструментів.

1«
2« • 
6к ■ 
8х ■

а б

2. Вибрати коефіцієнт масштабування на додат
ковій панелі (рис. 7.11).

3. Вибрати вказівником те місце малюнка, яке 
потрібно роздивитися детальніше.

Іноді для малювання об’єкта потрібно вико
ристати колір, який уже є на малюнку, але він

Рис. 7 .11 . Д одаткова  
панель інструм ента 

М а с ш та б :
а -  для W in d o w s  ХР; 

б  -  для W in d o w s  V is ta

відсутній на Палітрі кольорів або його важко визначити оком. У таких
випадках потрібно скористатися інструментом Вибір кольорів . 06-
равши цей інструмент, необхідно вибрати на малюнку піксель з 
потрібним кольором. Колір цього піксела буде встановлено як основний,
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якщо при виборі пікселя використовувалася ліва кнопка миші, і як фоно
вий -  якщо права.

Відміна виконаних операцій
Під час роботи із зображенням останню виконану операцію можна 

відмінити. Для цього потрібно виконати Правка =>Відмінити. У такий 
спосіб можна відмінити до трьох останніх дій. Якщо операцію відмінили 
помилково, то її можна поновити командою Правка =>Повторити. Щоб 
відмінити всі виконані операції зі створення малюнка, тобто почати ма
лювати спочатку, слід скористатися командою Очистити малюнок з ме
ню Малюнок. ,

ГУі Перевірте себе
1°. До якого виду програмного забезпечення належить програма Paint?

Які її основні можливості? Як запустити на виконання програму 
Paint?

2*. Опишіть основні властивості растрових графічних зображень. Як вста
новлюються значення цих властивостей у графічному редакторі 
Paint?

З*. Поясніть, як впливає зменшення глибини кольору на розмір файлу раст
рової графіки. Поясніть, як впливає збільшення роздільної здатності на 
розмір файлу растрової графіки.

4*. Опишіть структуру вікна графічного редактора Paint.
5°. Як відкрити файл з графічним зображенням?
6°. Як зберегти файл у тій самій папці з тим самим іменем?
7*. Наведіть алгоритм зберігання відкритого файлу з новим іменем.
8°. Назвіть наведені інструменти графічного редактора Paint:

a ) J ^ J ;  б) â  |; в) f ^ | ;  г) & j ;  д) \ J ;  e ) _ ? J ;  ж) O J ;  з) Р [ .
9°. Опишіть, як намалювати відрізок; прямокутник; овал.

10*. Опишіть, як намалювати криву лінію.
11°. Для чого призначена додаткова панель?
12°. Як вибрати колір для малювання?
ІЗ*. Поясніть, чим відрізняється використання лівої і правої кнопки миші 

під час малювання.
14*. Поясніть, для чого використовується клавіша Shift під час малювання.
15*. Поясніть, чим відрізняється використання кольорів для Ластика від 

інших інструментів малювання (Пензля, Олівця).
16*. Чому під час заливки фігури інколи зафарбовуються й інші області? Як 

виправити цю ситуацію?
17е. В яких випадках використовують інструмент Вибір кольору? Як ним ко

ристуватися?
18°. Як відмінити останню виконану дію?

Комп'ютерна графіка

у Виконайте завдання
1*. Перегляньте значення властивостей указаних учителем графічних зоб

ражень (наприклад, з папки Тема 7\3авдання 7.2\Вправа 1), викорис
товуючи команду Властивості контекстного меню цих файлів. Заповніть 
таблицю і зробіть висновок, як впливає розмір зображення на розмір 
файлу растрової графіки.
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Ім ’я
файлу

Ширина 
зображення 

( пікселів)

Висота 
зображення 

( пікселів)

Кількість
пікселів

зображення

Розмір
файлу

(Кбайт)
risl
ris 2

ris3

З ’ясуйте значення властивостей указаних учителем графічних зобра
жень (наприклад, з папки Т ема 7 \3 а в д а н н я  7 .2 \В п р ав а  2) і занесіть ре
зультати в таблицю, використовуючи команду Властивості контекст
ного меню цих файлів. Зробіть висновок, як впливає роздільна здатність 
зображення на розмір файлу растрової графіки.

Ім ’я файлу Роздільна 
здатність (dpi)

Розмір файлу 
(Кбайт)

г-1

г-2

г-3

Знайдіть довжину двійкового коду растрового зображення, яке скла
дається з 1024 на 768 пікселів, якщо на кодування одного пікселя відво
диться 1 біт; 3 байти. Який носій даних можна використати для збе
рігання таких зображень?
Відкрийте в програмі P ain t указаний учителем графічний файл (на
приклад, Т ема 7 \3 а в д а н н я  7 .2 \зразок .Ь ш р ) та:
а) змініть розміри аркуша зображення. Збережіть малюнок у власній 

папці;
б) змініть палітру зображення на чорно-білу. Збережіть малюнок у 

власній папці;
в) порівняйте розміри трьох файлів. Поясніть результат.
Відкрийте в програмі P ain t указаний учителем графічний файл (на
приклад, Т ема 7 \3 а в д а н н я  7 .2 \в п р ав а  5.bm p). Розфарбуйте зображен
ня, скориставшись інструментом Заливка. Для зафарбовування дрібних 
деталей використовуйте інструмент М асш таб. Збережіть файл у власній 
папці в 24-розрядному форматі BMP з тим самим іменем.
Відкрийте в програмі P ain t указаний учителем графічний файл (на
приклад, Т ема 7 \3 а в д а н н я  7 .2 \в п р ав а  6.bm p). Розфарбуйте зображен
ня  ̂використовуючи тільки кольори, наведені під малюнком. Для цього 
скористайтесь інструментами Вибір кольору і Заливка. Збережіть файл 
у власній папці в 256-колірному форматі BMP з тим самим іменем. 
Створіть малюнок за зразком (табл. 7.9), використавши:
а) інструмент П ензель;
б) інструмент Розпилю вач;
в) інструмент Прямокутник;
г) інструмент Округлений прямокутник.
Збережіть файл у власній папці з іменем вправа 7 .2 .7  у форматі JPG. 
Створіть малюнок за зразком (табл. 7.9):
а) розкресливши аркуш горизонтальними та вертикальними лініями. 

Зафарбуйте клітинки під кольорову шахову дошку;
б) намалювавши Чебурашку за допомогою інструмента Еліпс;
в) створивши колаж. геометричних фігур за допомогою інструмента 

Багатокутник. Зафарбуйте їх різними кольорами;



Ком п’ю терна граф іка

г) методом набивання, використавши інструмент Л астик  великого 
розміру і відобразивши сітку на аркуші.

Збережіть створене зображення у власній папці з іменем вправа 7 .2 .8  у 
форматі GIF.

9*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Т ем а 7 \3 а в д а н н я  
7 .2 \в п р а в а  9 .w m f), в якому зберігається векторний малюнок. Збережіть 
створене зображення у файлі у власній папці у форматі BMP. З ’ясуйте, 
як вплинула растеризація зображення на розмір файлу.

(«D 10*. Намалюйте в графічному редакторі:
а) рівносторонній жовтий трикутник з синім контуром на зеленому 

фоні;
б) піктограму для власної папки розміром 40 на 40 пікселів;
в) вітальну листівку до найближчого свята.
Збережіть малюнки у власній папці у файлі з іменем вправа 7 .2 .1 0  у 
форматі JPEG.

(iD 11*. Намалюйте в графічному редакторі малюнки за зразками (табл. 7.9).
Збережіть малюнки у власній папці у файлі з іменем вправа 7 .2 .1 1  у 
форматі GIF.

Таблиця 7.9. Зразки зображень до завдань п. 7.2

О ш Л іїХ .

С а а и К Х )
ш і—іЩ I--I дзд

■ В и н і

Л 1

Завдання 7-а Завдання 7-6 Завдання 7-в Завдання 7-г Завдання 8-а

У ★  " ¥ 1  я

Завдання 8-6 Завдання 8-в Завдання 8-г Завдання 11-а Завдання 11-6

7.3. Редагування зображення в графічному 
редакторі Paint

1. Щ о таке спектр? Які кольори відносять до основних кольорів спектра?
2 . Як поясню ється  кол ір  предметів? Яким чином  лю дина спр и й м а є  різн і 

кольори?
3 . Як вибрати колір  для малювання в граф ічном у редакторі P a in t?
4. Які операції над ф рагментами тексту можна виконувати в текстовому 

процесор і Word? Я кими способ ам и  це можна зробити?
5 . Які властивості мають символи? Які значення вони можуть мати?

Колірна модель
Світ, що нас оточує, дуже різнобарвний. Створюючи комп’ютерні гра

фічні зображення, їхні автори намагаються якомога точніше відтворити 
природні кольори предметів.
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Підготовлені комп’ютерні зображення використовуються людиною у 
різний спосіб -  одні будуть надруковані на папері, другі -  на прозорій 
плівці, треті будуть проектуватися на великий екран за допомогою муль
тимедійного проектора, четверті -  розглядатися на екрані монітора тощо.

Усі пристрої по-різному утворюють кольорові зображення: на прин
тері -  змішуванням фарб, на проекційному екрані -  накладанням про
менів світла різного кольору.

У зв’язку з цим виникає проблема: яким чином закодувати в 
комп’ютері різні кольори зображення, щоб при відтворенні їх на різних 
пристроях отримати саме такі кольори, як на оригіналі. Для розв’язання 
цієї проблеми були розроблені так звані колірні моделі, кожна з яких 
враховує особливості роботи тих чи інших пристроїв виведення.

Для подання кольорів у колірних моделях використовують деякий 
набір базових компонентів (у різних моделях вони різні). Упорядкований 
набір чисел, які є значеннями відповідних базових компонентів, одно
значно визначає деякий колір спектра.

Найчастіше в комп’ютерній графіці використовуються колірні моделі 
RGB і CMYK. Це пов’язано з тим, що вони повністю моделюють спосіб 
отримання кольору на екрані монітора і при друці на принтері.

У колірній моделі RGB базовими компонентами є три кольори спектра -  
червоний (англ. Red), зелений (англ. Green) і синій (англ. Blue), які отри
мали назву основні кольори (рис. 7.12). Значення інтенсивності кожного 
компонента задається цілим числом від 0 до 255. За допомогою моделі 
RGB можна описати 2563~ 16,7 млн кольорів. Ця модель застосовується 
в тих випадках, коли готується комп’ютерне зображення, що призначене 
для перегляду на екрані монітора або телевізора.

Для тих комп’ютерних зображень, які в подальшому планується дру
кувати на принтері або переглядати на проекційному екрані у відбитому 
світлі, використовується колірна модель CMYK. У цій моделі використо
вують чотири базові компоненти: блакитний (англ. Cyan), пурпурний 
(англ. Magenta), жовтий (англ. Yellow) і чорний (англ. ЬІасК) кольори 
(рис. 7.13). Блакитний, пурпурний і жовтий кольори отримали назву до
даткові кольори тому, що вони доповнюють основні кольори до білого: 
блакитний доповнює червоний, пурпурний -  зелений, жовтий доповнює

Пурпурний 
Червоний (2 5 5 ,0 ,2 5 5 )  
Г255. о. m

Синій Блакитний 
ІО. О. 2551 а 00, 0 ,0 ,0)

Зелений
(100, 0,100, 0) Жовтий 

(0 , 0 , 1 0 0 , 0 )

Зелений Білий
(0 ,2 5 5 ,0 ) (255 ,255 ,255)

Чорний Пурпурний
(0,0,0,100) (0,100,0,0)

Рис. 7 .12. Колірна модель RGB Рис. 7 .13. Колірна модель C M Y K
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іній. Частка кожного з базових компонентів у моделі CMYK задається у 
дсотках (цілим числом від 0  до 1 0 0 ).

Колірна модель — це спосіб подання різних кольорів спектра 
* у вигляді набору числових характеристик певних базових ком

понентів.

Зазначені вище колірні моделі знайшли ши- 
же застосування в техніці та поліграфії. Однак 
іижчою до сприйняття кольору людиною є 
злірна модель HSB.

У моделі HSB (рис. 7.14) кожний колір харак- 
іризується трьома базовими компонентами: 
дтінок (англ. Ниє), насиченість (англ. 
duration), яскравість (англ. Brightness).

Відтінок Н визначає колір у спектральній 
ілітрі (рожевий, блакитний, фіолетовий тощо) 
іадається цілим числом від 0 до 360. Мінімаль- 
5 і максимальне значення відповідає червоному 
зльору, а проміжні -  іншим кольорам спектра.

Насиченість S характеризує частку білого кольору, доданого до вибра- 
зго відтінку. Задається значення насиченості у відсотках від 0 до 100. 
ри мінімальній насиченості будь-який відтінок кольору стає сірим.
Яскравість В визначається домішкою чорного кольору до вибраного 

дтінку. Задається значення яскравості у відсотках від 0 до 100. Будь- 
ш й відтінок при мінімальній яскравості стає чорним.

Колірну модель HSB широко використовують художники при ство- 
;нні комп’ютерних зображень, моделюючи потрібний колір на «вірту- 
іьному мольберті» графічного редактора.

У таблиці 7.10 наведено приклади кодування кольорів у колірних мо- 
;лях RGB, CMYK і HSB.

Комп’ютерна графіка

Рис. 7 .14 . Колірна м о 
дель HSB

Таблиця 7.10. Приклади кодування кольорів у різних 
колірних моделях

К о л ір
М о д е л ь  R G B М о д е л ь  C M Y K М о д е л ь  H S B

R G В С м У К Н S В

Іорний 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Сірий 122 122 122 0 0 0 50 0 0 50
Смарагдовий 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
3ожєвий 255 128 192 0 25 20 0 350 25 100

Білий 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100

Колірна модель обирається користувачем при створенні зображення та 
однією з основних властивостей і растрового, і векторного зображення, 
ибір тієї чи іншої колірної моделі залежить від того, як в подальшому 
ікористовуватиметься це зображення, за допомогою яких пристроїв ви- 
ї д є н н я  буде демонструватися.



Налаштування палітри кольорів у графічному 
редакторі Paint

<
У графічному редакторі Paint існує кілька способів вибору кольору. 

З найпростішим способом ви вже знайомі -  колір можна вибрати на Па
літрі кольорів з основної палітри кольорів, яка визначена в програмі за 
замовчуванням.

Якщо потрібний колір відсутній в основній палітрі кольорів, то його 
можна додати на додаткову палітру кольорів або замінити ним один з на
явних кольорів основної палітри. Для цього потрібно виконати такий ал
горитм:

1. Відкрити вікно Зміна палітри, виконавши Кольори =>3 мінити па
літру.

2. Вибрати у вікні Зміна палітри місце для нового кольору на палітрі 
Додаткові кольори і вибрати кнопку Визначити колір.

3. Вибрати у розширеному вікні Зміна палітри (рис. 7.15) вказівни
ком на спектральному полі потрібний колір або встановити значен
ня базових компонентів кольору в колірних моделях HSB чи RGB у 
відповідних полях під спектральним полем.

4. Вибрати кнопку Додати до набору.
5. Підтвердити виконання цієї операції вибором кнопки ОК.
У такий спосіб, за потреби, на додаткову палітру можна додати кілька 

потрібних кольорів.
Звертаємо вашу увагу на те, що на 

відміну від стандартної колірної моделі 
HSB у графічному редакторі Paint зна
чення базових компонентів у цій моделі 
задаються дещо по-іншому:
• відтінок кольору задається в діапа

зоні від 0 до 239 (від червоного до чер
воного);

• контраст (насиченість) -  задається в 
діапазоні від 0 до 240 (від сірого до 
найчистішого відтінку цього ко- Рис. 7.15. Вікно Зміна палітри
льору);

• яскравість -  від 0 до 240 (від чорного до білого). Найяскравіший 
відтінок кольору буде при значенні 1 2 0 .
Наприклад, значення компонентів смарагдового кольору в колірній 

моделі HSB графічного редактора Paint дорівнюють Н = 93, S = 120, 
В =  132.

Якщо користувач бажає сформувати свою власну палітру кольорів, то 
він може замінити кольори основної палітри на інші, виконавши такий 
алгоритм:

1. Двічі клацнути на індикаторі кольору основної палітри, що замі
нюється.

2. Указати потрібний колір з додаткової палітри, на спектральному 
полі або ввівши значення базових компонентів певної колірної мо
делі.

' 3. Вибрати кнопку ОК.

Фоздм 7
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Операції над фрагментами зображення
Створене в Paint графічне зображення можна редагувати -  фрагменти 

малюнка можна переміщувати, копіювати, видаляти. Усі ці операції, по 
зуті, зводяться до зміни кольору пікселів цих фрагментів.

Для виділення фрагментів зображення в Paint існують такі інструмен
ти (табл. 7.11):

Таблиця 7.11. Інструменти виділення фрагмента малюнка

І н с т р у м е н т П р и зн а ч е н н я  т а  спосіб ви к о р и с т а н н я

Виділення прямокут
ної області

Для виділення фрагмента малюнка прямокутної 
форми. Виділення здійснюється аналогічно малюванню 
прямокутника. Контур виділеного фрагмента буде 
обведений штриховою лінією

Виділення довільної 
області

!
у \

Для виділення фрагмента малюнка довільної форми. 
Для цього слід обвести контур потрібного фрагмента, 
утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. Після 
виділення контур фрагмента набуде прямокутної 
форми, але всі операції з фрагментом проходитимуть у 
межах виділеної області

Після вибору необхідного інструмента виділення на додатковій панелі
потрібно вибрати режим виділення: прозорий фон (з фрагмента

вилучається колір фону) або непрозорий фон І ] (у фрагменті зберіга-
зться колір фону).

Виконання операції виділення з використанням правої кнопки миші 
додатково відкриває контекстне меню виділеного фрагмента, з якого ко
ристувач може вибрати потрібну операцію.

Для виділення всього зображення потрібно виконати Правка => Виді
лити все. Зняти виділення фрагмента можна вибором точки поза межа
ми фрагмента або натисканням клавіші ESC.

Після виділення фрагмента з ним можна працювати як з окремим 
об’єктом: видаляти, копіювати, переміщати на інше місце тощо.

Для переміщення виділеного фрагмента потрібно виконати такий ал
горитм:

1. Вирізати виділений фрагмент у Буфер обміну послідовністю дій 
Правка => Вирізати.

2. Уставити вирізаний фрагмент в малюнок послідовністю дій Правка => 
Вставити. (Вставлений фрагмент зображення розташовується у 
верхньому лівому куті Робочої області вікна.)

3. Перетягнути вставлений фрагмент у потрібне місце малюнка.
4. Зняти виділення фрагмента.
Для копіювання фрагмента слід виконати аналогічні дії, тільки 

замість команди Вирізати потрібно виконати команду Копіювати.
Видалення виділеного фрагмента здійснюється послідовністю дій: 

Правка => Очистити виділене.
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Ці операції над виділеним фрагментом можна виконати і за допомогою 
миші та клавіш клавіатури:
• Видалення виділеного фрагмента здійснюється натисненням на 

клавішу Delete.
• Для переміщення виділеного фрагмента потрібно перетягнути його на 

нове місце.
• Якщо при перетягуванні фрагмента утримувати натиснутою клавішу 

Ctrl, то відбувається копіювання фрагмента на нове місце.
• У разі перетягування фрагмента з натиснутою клавішею Shift фраг

мент малюнка переміщуватиметься за вказівником, залишаючи за со
бою слід.
Видалення та переміщення фрагмента приводить до його зафарбу

вання поточним кольором фону.
Виділений фрагмент малюнка можна зберегти в окремому файлі. Для 

цього слід виконати Правка => Копіювати до файлу і далі алгоритм 
зберігання у файл одного з типів формату BMP.

Фрагмент зображення можна скопіювати з одного малюнка в інший. 
Для цього необхідно:

1. Виділити потрібний фрагмент в одному малюнку.
2. Скопіювати його в Буфер обміну (Правка => Копіювати).
3. Відкрити інший малюнок (Файл => Відкрити). При цьому по

передній малюнок буде закрито, тому за потреби його слід зберегти.
4. Уставити фрагмент з Буфера обміну в інший малюнок (Правка => 

Вставити).
Якщо в малюнок потрібно вставити зображення з іншого файлу, слід 

виконати Правка =>Вставити з файлу та у вікні, що відкрилося, вибра
ти потрібний файл.

Над виділеним фрагментом малюнка можна проводити й інші опе
рації: змінювати розміри, розтягувати, повертати, нахиляти і відобража
ти тощо. Ці операції здійснюються, використовуючи команди меню Ма
люнок:
• Відобразити/повернути -  для віддзеркалення або повертання виділе

ного фрагмента. Виконання цієї команди відкриває діалогове вікно, в 
якому можна вибрати один з режимів: Відобразити зліва направо, 
Відобразити зверху вниз або Повернути на кут 90, 180 чи 270 гра
дусів.

• Розтягнути/нахилити -  для розтягування або нахилу виділеного фраг
мента по вертикалі або горизонталі. У діалоговому вікні, яке відкри
вається при виконанні цієї команди, потрібно ввести числові значення 
для здійснення відповідних операцій.

• Обернути кольори -  для заміни кольору кожного піксела виділеного 
фрагмента на додатковий до нього колір (тобто білий стане чорним, 
червоний -  блакитним і т. п.). Така операція називається інвертуван
ням кольорів.
Якщо при виконанні цих операцій фрагмент малюнка не виділений, то 

вони здійснюються над усім малюнком.

У м еню  Малюнок граф ічного  редактора  Paint для Windows Vista є ком ан
да Обрізати. Виконання цієї операц ії приводить до видалення всього  ма
лю нка, кр ім  вид іленого  ф рагмента.

Фоздм 7
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Створення текстових написів
До створених графічних зображень можна додавати текстові написи, 

використовуючи Інструмент Текст А  І- Для цього спочатку потрібно 
виділити прямокутну область, усередині якої буде розміщений текст. 
Контур цієї області буде обведений штриховою лінією. Розміри цієї текс
тової рамки можна змінювати перетягуванням маркерів зміни розміру, а 
положення -  перетягуванням області при наведенні вказівника на кон
тур рамки.

Потім на Панелі атрибутів тексту (рис. 7.16), яка автоматично з’яв
ляється біля текстової рамки, можна вибрати значення властивостей 
символів тексту: шрифт, розмір сим
волів, стиль шрифту та ін. Панель 
атрибутів тексту можна закрити, а 
за потреби -  відкрити знову від
повідною командою в меню Вигляд.

Колір символів тексту обираєть
ся на Палітрі кольорів лівою кнопкою миші, а колір фону всередині текс
тової рамки -  правою кнопкою миші.

Як і для виділення фрагментів малюнка, на додатковій панелі можна 
вибрати режим прозорості фону.

Після налаштування інструмента Текст усередині створеної рамки 
можна ввести потрібний текст. Під час створення напису його текст мож
на редагувати і форматувати. Форматування буде застосовуватися для 
всього напису, а не до окремих його символів.

Завершення створення напису здійснюється вибором будь-якої точки 
за межами текстової рамки. Після цього текст стає частиною графічного 
зображення, і вносити зміни в його вміст чи оформлення, використовую
чи інструмент Текст, стає неможливим.

Перегляд і друк малюнка
Для зміни масштабу перегляду створеного зображення, як вам уже відо

мо, можна скористатися інструментом Масштаб. Також це можна зробити, 
виконавши Вигляд => Масштаб, що дає змогу встановити один з ре
жимів:
• Великий -  установлює масштаб зображення 400 %;
• Інший -  відкриває діалогове вікно, в якому можна вибрати потрібний 

масштаб (100 %, 200 %, 400 %, 600 %, 800 %);
• Показати ескіз -  показує частину зображення в невеличкому вікні для 

швидкої оцінки внесених змін. Цей режим доступний тільки у збіль
шеному масштабі;

• Показати сітку -  показує на малюнку прямокутну сітку з кроком один 
піксель. Виконати цю команду можна тільки в збільшеному масштабі. 
Створений малюнок можна надрукувати. Перед цим бажано встанови

ти значення параметрів аркуша, на якому друкуватиметься малюнок, та 
переглянути створений малюнок у режимі попереднього перегляду, щоб 
з’ясувати його розміщення на сторінці.

Установити значення параметрів аркуша (розмір, книжкову чи аль
бомну орієнтацію, поля, масштаб та інше) можна у вікні Параметри 
сторінки, яке відкривається відповідною командою меню Файл. Після 
встановлення потрібних значень параметрів слід вибрати кнопку ОК.

Комп’ютерна графіка

Рис. 7 .16 . Панель атрибутів тексту
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Щоб переглянути, як виглядатиме малюнок у надрукованому вигляді, 
використовують команду Попередній перегляд з меню Файл. Далі, 
використовуючи кнопки Збільшити і Зменшити, можна підібрати зруч
ний масштаб перегляду зображення. Завершення попереднього перегля
ду виконується вибором кнопки Закрити. Редагувати малюнок у режимі 
попереднього перегляду не можна.

Коли вигляд малюнка з’ясовано, його можна відправити на друк, ви
конавши Файл =>Друк. У діалоговому вікні Друк вибирається принтер, 
який буде використовуватись, діапазон сторінок, які потрібно надруку
вати, кількість копій зображення. Після налаштування параметрів дру
ку слід вибрати кнопку Друк.

і Перевірте себе

1°. Які основні кольори ви знаєте? В якій колірній моделі вони є базовими?
2°. Які додаткові кольори ви знаєте? В якій колірній моделі вони є базовими?
З*. Поясніть способи утворення різних кольорів у колірних моделях RGB, 

CMYK та HSB.
4*. Поясніть, що потрібно враховувати при виборі колірної моделі для ство

рення графічного зображення.
5е. Якими способами можна вибрати колір, відсутній на Палітрі кольорів?
6 °. Які існують інструменти для виділення фрагмента зображення? Як ни

ми користуватися?
7*. Чим відрізняються режими виділення фрагментів: прозорий фон і непрозо

рий фоні В яких випадках краще використовувати той чи інший режим?
8 *. Які операції можна виконувати над фрагментом зображення? Опишіть 

способи їх виконання.
9*. Для чого використовуються клавіші Ctrl і Shift при роботі з фрагмента

ми зображень?
10е. Як скопіювати фрагмент зображення в інший файл?
11*. Як включити сітку? Як ви вважаєте, для чого її використовують?
12°. Як очистити весь малюнок?
ІЗ*. Наведіть алгоритм створення текстового напису на малюнку.
14°. Які параметри аркуша можна задати? Яка команда для цього викорис

товується?
15°. Для чого використовується попередній перегляд малюнка?
16*. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для друкування зображення.

<% Виконайте завдання

Фоздьл 7

1*. Використовуючи вікно Зміна палітри графічного редактора Paint, за
повніть таблицю.

Колір Черво
ний

Зеле
ний Синій Відті

нок
Конт
раст

Яскра
вість

Фуксія 244 0 161
Нефритовий 0 168 107
Шафрановий 25 216 137
Гліцинія 187 1 1 1 179
Чорний
Жовтий

(Л 2*. Відкрийте графічний редактор Paint і створіть власну панель з п’яти 
різних відтінків зеленого кольору.
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Л  в*

З*. Дослідіть в графічному редакторі Paint, як впливає переміщення пов
зунка вздовж вертикальної смуги яскравості на колір і значення компо
нентів цього кольору в колірній моделі HSB і RGB.

4°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання 
7.3\вправа 4.bmp). Видаліть усі фігури синього кольору. Збережіть ма
люнок у файлі у власній папці з тим самим іменем.

5*. Відкрийте в графічному редакторі Paint указаний учителем графічний 
файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.3\вправа 5.bmp) та:
а) перефарбуйте малюнок, використовуючи кольори додаткової 

палітри;
б) установіть параметри аркуша: розміри -  формат A4, орієнтація -  

альбомна;
в) надрукуйте зображення;
г) збережіть створене зображення у файлі у власній папці.
Намалюйте феєрверк і зробіть на його фоні текстовий напис «Зі свя
том!», використовуючи інструменти Розпилювач і Текст (табл. 7.12). 
Поділіть його на чотири частини і поверніть три з них відповідно на 90°, 
180° і 270°. Збережіть створене зображення у файлі з іменем вправа 
7.3.6.bmp у власній папці.

7*. Вставте в малюнок, який збережено у файлі Тема 7\3авдання 7.3\впра- 
ва 7-l.bmp, зображення з файлу вправа 7-2.bmp. Скопіюйте зображення 
кораблика кілька разів, зменшивши їх розміри (табл. 7.12). Збережіть 
створене зображення у файлі у власній папці з тим самим іменем.

8 *. Створіть малюнок, на якому зобразіть (табл. 7.12):
а) розкриту парасольку, зафарбувавши відповідні пікселі. Заздалегідь 

збільшіть масштаб і включіть відображення сітки. Скопіюйте зобра
ження парасольки, розташувавши копію поруч. Видаленням і пе
реміщенням фрагментів змініть картинку, щоб отримати складену 
парасольку;

б) половинку метелика. Скопіюйте і відобразіть зображення половинки 
метелика. Розмістіть копію поруч з оригіналом. У скопійованому 
фрагменті оберніть кольори;

в) орнамент з указаних на зразку фігур, використовуючи операції 
копіювання, повороту і віддзеркалення.

Збережіть створене зображення у файлі з іменем вправа 7.3.8.jpg у 
власній папці.
Створіть у графічному редакторі малюнок на одну з указаних тем. Збе
режіть малюнок у файлах з іменем вправа 7.3.9 у форматах BMP, JPG, 
GIF та TIFF у власній папці. Орієнтовна тематика малюнків:
а) обкладинка улюбленої книжки; е) емблема школи;
б) святкова листівка; є) космічний пейзаж;
в) візитна картка; ж) товарна етикетка;
г) ілюстрація до літературного твору; з) фізичний прилад.
д) комп’ютерна техніка;

10*. Знайдіть додаткову інформацію про психологічні особливості сприйнят
тя різних кольорів людиною. Яким чином це потрібно враховувати ди
зайнерам сайтів?

Таблиця 7.12. Зразки зображень до завдань п. 7.3

(ft 9*-

Завдання 6 Завдання 7

ТШ U.1J ‘ЛІ 111:1 Qui IJXI

Завдання 8 -а

11* 267



Продовження таблиці 7.12

І ! Ü W ÇW W W Ç4

ж
Завдання 8 -6 Завдання 8-в

U  Практична робота № 11. Створення растрового зображення
в графічному редакторі Paint

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Завантажте графічний редактор Paint.
2. Установіть розмір аркуша ЗО х  20 см.
3. Намалюйте лінію горизонту, викорис

тавши інструмент Пензель (рис. 7.17).
4. Зафарбуйте нижню частину аркуша 

синім кольором, а верхню -  світло-бла
китним, використавши інструмент За
ливка.

5. Намалюйте коричневий корабель з ма
линовими вітрилами, використавши 
інструменти Багатокутник і Прямо
кутник.

6 . Намалюйте на небі жовте сонце з 
промінням, використавши інструмен
ти Еліпс і Пензель.

7. Намалюйте на морі білу піну від хвиль, використавши інструмент Розпи
лювач.

8 . Зробіть на малюнку текстовий напис «Щасливого плавання!», використав
ши інструмент Текст. Значення властивостей символів: шрифт -  Arial 
Black, розмір -  32, накреслення -  напівжирний курсив, колір -  жовтий.

9. Намалюйте на небі чайку.
10. Скопіюйте на малюнку зображення кораблика кілька разів.
11. Намалюйте на небі кілька хмаринок різного кольору та розміру.
12. Додайте до малюнка кілька об’єктів на власний розсуд згідно з тематикою.
13. Збережіть малюнок у файлі з іменем практична_1 l.bmp у власній папці.
14. Продемонструйте роботу вчителю.

7.4. Основи векторної графіки. Створення
та опрацювання векторних графічних зображень 
засобами Word 2007

2. Які інструм енти  використовую ться в граф ічном у редакторі Paint для 
малювання геом етричних ф ігур? О пиш іть, як ними користуватися .

3. Як вид ілити на Робочому столі окрем ий  о б ’єкт, групу о б ’єктів?
4. П оясніть суть операц ій  редагування та ф орматування.
5 . Як зд ійсню ється  перем іщ ення, видалення, копію вання ф рагм ентів 

тексту  у Word 2007?

1. Який принцип побудови векторних зображ ень?  Наведіть приклади 
граф ічних прим ітивів.

Рис. 7 .17. О р ієнтовний зра зо к 
малю нка до практичної роботи 

№ 11
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Основи векторної графіки
Як уже зазначалося, векторне графічне зображення складається з гра

фічних примітивів -  відрізків, кривих, ламаних, прямокутників, много
кутників, овалів тощо (рис. 7.18). На 
малюнку об’єкти можуть накладатися, 
утворюючи багатошарове зображення, 
в якому кожний окремий об’єкт 
розміщується у своєму шарі. Графічні 
примітиви є самостійними об’єктами, і 
їх можна змінювати незалежно від 
інших об’єктів цього зображення.

Одним з графічних примітивів век
торного малюнка є лінія. Лінія може 
бути замкненою або незамкненою.
Об’єкт лінія характеризується такими 
властивостями: форма, товщина, тип, 
шаблон, колір та ін. Можливі значення 
цих властивостей наведено в таб
лиці 7.13.

Таблиця 7.13. Приклади значень властивостей 
об’єкта лінія

Комп’ютерна графГка

Рис. 7 .18 . П риклад векторного  
зображ ення

Форма
лінії

Товщина
лінії

Тип
лінії

Шаблон
лінії

Колір
лінії

Пряма Коямри:

О
,-----------

Крива
0,71 т ----і-----

1 т  ----------
Г* т ----------

Ламана
/ А - л / ч /

129 пт ----------

Іншими графічними примітивами є фі
гури, які обмежені замкненими лініями. 
Ці замкнені лінії утворюють контур фігу
ри, а частина площини, яку вони об
межують, -  внутрішню область фігури 
(рис. 7.19). Внутрішня область фігури мо
же бути зафарбована. При цьому можна ви
користати один з п’яти способів (ефектів) 
заливки: однорідна, градієнтна, візерунок, 
текстура, рисунок (табл. 7.14).

Рис. 7 .19 . Контур і внутріш ня 
область ф ігури
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Таблиця 7.14. Приклади зафарбовування внутрішньої області фігури
(ефекти заливки)

Фоздм У

Однорідна
заливка

Градієнтна
заливка

Заливка
візерунком

Заливка
текстурою

Заливка
рисунком

Одним кольо
ром із палітри 
кольорів

Відтінками 
кількох кольо
рів з плавними 
переходами 
між ними

Мозаїчним 
візерунком, 
який обира
ється з нада
них шаблонів

Деяким раст
ровим зобра
женням із на
даних зразків

Будь-яким 
зображенням, 
яке обираєть
ся з наявних 
графічних 
файлів

При зберіганні векторного зображення у файлі всі його об єкти опису
ються математично, за допомогою векторів. Тому цей вид графіки й отри
мав таку назву.

^  У векторном у зображ енн і в ідр ізок 
і * ©  задається вектором , початок яко го  

є одним  із к інц ів в ідр ізка , а йо го  к і
нець -  інш им кінцем  в ідр ізка  (рис. 7 .20). 
П рям окутник -  вектором , початок яко го  
є одн ією  з  верш ин прям окутника, а к і
нець -  протилежною  верш иною . Коло за 
дається вектором , початок яко го  є центр 
кола, а кінець -  довільна точка  кола. 
Контури ф ігур дов ільної ф орм и та криві 
лінії описую ться сукупн істю  векторів.

Кожна крива має кілька опорних 
точок, які називаються вузлами. 
Частина кривої, яка з ’єднує два 
сусідніх вузла, називається сегмен
том. На рисунку 7.21 наведено 
приклад кривої, в якої чотири вузли 
і три сегменти.

Рис. 7 .20. Задания граф ічних 
прим ітив ів  векторам и

Рис. 7 .21. Елементи 
криво ї

Створення графічних об’єктів у Word 2007
Текстовий процесор Word 2007 має вбудований векторний графічний 

редактор, що дає змогу створювати в текстовому документі нескладні 
векторні зображення. Графічні примітиви, які можна використовувати у 
Word 2007, поділяються на кілька груп: лінії, основні фігури, фігурні 
стрілки, блок-схема, виноски, зірки та стрічки (рис. 7.22). Список 
відповідних інструментів можна відкрити вибором кнопки Фігури _ j i  
групи Зображення на вкладці Вставлення.

У Word 2007 використовується кілька видів ліній -  пряма лінія, спо
лучна лінія, крива, полілінія і мальована крива.
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Для малювання прямих ліній використову
ють інструменти -  Пряма \  , Стрілка ^  , Дво

стороння стрілка V Створення цих об’єктів 
відбувається аналогічно малюванню прямої лінії 
у графічному редакторі Paint.

Інструмент Крива ,f\  дає змогу намалювати 
криву за її вузлами.

Інструмент Полілінія СЬ використовується 
для створення ламаних ліній і мальованих кри
вих. У процесі малювання цих ліній визначають
ся їх вузли, які в подальшому можна використа
ти для редагування цих ліній.

Алгоритм створення ламаної або довільної 
кривої:

1. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зоб
раження кнопку Фігури.

2. Вибрати інструмент Полілінія або Крива.
3. Вибрати на аркуші початкову точку лінії.
4. Вибрати по черзі вершини ламаної або вуз

ли кривої.
5. Двічі клацнути в кінцевій точці лінії.
Для створення замкненої ламаної або кривої потрібно її кінцеву точку 

вибрати біля початкової точки цієї лінії. Програма автоматично з’єднає 
ці точки, замкнувши лінію.

Інструмент Мальована крива ^  використовується для створення 
довільної кривої, імітуючи малювання ліній олівцем від руки. Мальова
на крива створюється таким самим способом, як і лінія в графічному ре
дакторі Paint за допомогою Олівця.

Інструменти з груп Основні фігури, Фігурні стрілки, Блок-схема тощо 
використовуються для створення примітивів, які мають задану геомет
ричну форму. Наприклад, ромб, трикутник, подвійна стрілка, усміхнене 
обличчя, дуга, місяць тощо. Малювання цих фігур виконується за таким 
алгоритмом: .

1. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку 
Фігури.

2. Вибрати в наведеному переліку потрібну фігуру.
3. Перевести вказівник у робочу область документа.
4. Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої 

кнопки миші.
5. Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утриму

ючи натиснутою ліву кнопку миші.
6 . Відпустити ліву кнопку миші.
Особливості малювання фігур:

• якщо при малюванні овалу або прямокутника утримувати натиснутою
клавішу Shift, то створюватимуться фігури правильної форми -  круг
або квадрат;

• утримання клавіші Shift при побудові ліній і стрілок обмежує кути на
хилу величинами, кратними 15°;

Комп’ютерна графіка

f \ V \ o
Основні фігури

Є) а о и о о <■> д ь, о оО 
(С ЛСКЮС 3 { >

Фігурні стрілки

Ф ФО -0 »  ft « о

Блок-схема

□ О о £ 7 а О Р іЗ ,<=Оези 
о о açp®® І  Ь A ^ Q D  
Q 0 O O

Виноски

Q Q  Ç> р і п  Л  rO  (P  X) ДЗ ( t  

Зірки та стрічки

0 О-Ф-й ф ® © ® saw««! 
ЛГїЗСзСЗ__________ ■
Рис. 7 .22 . Інструменти 

для створення 
граф ічних о б ’єктів
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• малювання фігур при натиснутій клавіші Ctrl здійснюється від центра 
фігури, що малюється;

• якщо потрібно послідовно намалювати кілька об’єктів одного виду, то 
відповідний інструмент слід вибрати правою кнопкою і зафіксувати 
режим малювання. Додавши всі потрібні об’єкти, натиснути кла
вішу Esc.

Фозд ІАЛ У

Щоб полегшити малювання дрібних деталей зображення, ба
жано збільшити масштаб відображення документа.

При створенні графічного зображення у 
Word 2007 зручно користуватися сіткою, яка 
дає змогу регулювати розміри графічних 
об’єктів, спрощує малювання прямих ліній і 
вирівнювання об’єктів. Для відображення 
сітки потрібно на вкладці Вигляд у групі 
Відобразити або приховати встановити по
значку прапорця Сітка (рис. 7.23). Крок сітки можна змінити у діалоговому 
вікні Прив’язування до сітки, яке відкривається Розмітка сторінки =>
Упорядкування => Вирівнювання |*=* * => Настроювання сітки.

Лінії сітки відображаються на екрані тільки в режимі перегляду 
Розмітка сторінки і не друкуються при виведенні документа на друк. 
Для того щоб приховати сітку, потрібно зняти позначку відповідного пра
порця.

Коли зображення, яке створюється, складається з кількох фігур, то 
бажано розміщувати його на полотні, яке представляє собою спеціально 
виділену область документа. Полотно встановлює розміри зображення на 
аркуші, допомагає впорядковувати об’єкти зображення, здійснювати ре
дагування всього зображення. Створюють полотно до початку малювання 
за таким алгоритмом:

1. Вибрати місце на аркуші, де створюватимуться зображення.
2. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку Фігури.
3. Вибрати у наведеному списку команду Створити полотно.
Розміри полотна можна змінити за допомогою маркерів зміни

розмірів. Значення інших властивостей полотна (заливки, розташуван
ня, масштабу тощо) можна змінити у вікні Формат полотна, яке відкри
вається за допомогою контекстного меню цього об’єкта.

Сполучна лінія -  це лінія, яка з’єднує дві фігури на зображенні. 
Приєднуються кінці сполучної лінії тільки до тих місць фігур, які позна
чені маркерами з’єднання (маленькі блакитні квадрати, що розташовані 
на контурі фігури). Приєднані кінці сполучної лінії позначаються черво
ним кругом, а неприєднані -  зеленим. Під час змінення розташування 
з’єднаних фігур ці лінії залишаються приєднаними до фігур і переміщу
ються разом з ними. Створювати сполучні лінії можна тільки для фігур, 
які розміщені на полотні.

Різні види сполучних ліній -  з уступом зі стрілками і без стрілок, за
округлена без стрілок і зі стрілками -  створюються за допомогою шести
відповідних інструментів т л . \  г  г т .  за таким алгоритмом:

1. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку Фігури.
2. Вибрати один з інструментів створення сполучних ліній.

J ЛітЛіа
'•і Ота і»«» ’
О позцомлекь

вдоЦюям **«(W*X»*
Рис. 7 .23. Встановлення 

в ідображ ення с ітки
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3. Вибрати вказівником маркер на першій фігурі, до якого потрібно 
приєднати сполучну лінію.

4. Вибрати маркер з ’єднання на іншій фігурі.

Комп’ютерна графіка

Редагування і форматування графічних об’єктів 
у Word 2007
Графічні об’єкти можна редагувати і форматувати. Нагадуємо -  всі ці 

операції здійснюються для виділених об’єктів. Щоб виділити об’єкт, по
трібно вибрати його на зображенні. При наведенні вказівника на об’єкт 
вказівник змінює свій вигляд на та
кий *$■*■.

Після вибору об’єкта навколо нього 
з’являються маркери зміни розмірів, 
а для деяких графічних об’єктів та
кож і маркер обертання -  це спеці
альні позначки у вигляді маленьких 
кругів і квадратів, які розташовані 
навколо фігури (рис. 7.24).

При наведенні вказівника на мар
кери зміни розмірів він набуває ви
гляду двосторонньої стрілки. Пере
міщення маркера приводить до зміни 
розмірів фігури. Використовуючи маркер обертання, об’єкт можна по
вернути на довільний кут.

Для деяких фігур існує ще один маркер -  маркер зміни форми, який 
має вигляд маленького жовтого ромба. Використовуючи його, можна 
змінювати зовнішній вигляд фігур, але їх ширина та висота залишають
ся незмінними. Наприклад, можна змінити вигляд вістря стрілки, як це 
показано на рисунку 7.25. Усі ці фігури отримані модифікацією форми 
першої фігури.

Рис. 7 .24. М аркери граф ічного  
о б ’єкта

4
Рис. 7 .25. М одиф ікація ф ігури за  д о пом о гою  м аркера  зм іни  ф орми

Зміна форми кривих здійснюється переміщенням їх вузлів (рис. 7.26). 
Для цього слід:

1. Вибрати кнопку Редагувати фігуру ІЛ  ^ , яка розміщується на 
вкладці Формат у групі Вставити фігури.

2. Вибрати команду Почати зміну вузлів.

Рис. 7 .26 . М одиф ікація криво ї з використанням  вузлів
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Фоздм 7
3. Перетягнути вузли лінії (маленькі чорні квадрати) у потрібне 

місце.
Інші операції редагування (копіювання, переміщення, видалення) ок

ремих графічних об’єктів або всього зображення здійснюються відомими 
способами: з використанням Буфера обміну, клавіш клавіатури або пере
тягуванням (див. табл. 6.7).

Якщо графічний об’єкт потрібно перемістити на незначну відстань, то 
для виділеного об’єкта це можна зробити натисканням клавіш керування 
курсором у відповідному напрямі. Крок такого переміщення дорівнюва
тиме встановленому кроку графічної сітки. Для його зменшення при пе
реміщенні слід додатково утримувати натиснутою клавішу Сіті.

У створеного векторного об’єкта можна змінювати значення його влас
тивостей, тобто форматувати. До операцій форматування належать: 
зміна форми і розмірів об’єкта, кольору, типу та шаблону його контуру, 
кольору і ефекту заливки тощо.

Для форматування графічних об’єктів зручно користуватися елемен
тами керування тимчасової вкладки Формат (рис. 7.27), яка з ’являється 
на Стрічці в розділі Засоби малювання при виділенні графічного об’єкта. 
Призначення цих елементів керування подано в таблиці 7.15. При вико
нанні деяких операцій форматування застосовується динамічний пере
гляд результатів форматування.

□  \\aoo- 
дг.-цф-Ой -

>  й  - 3
■ ■ ■ *

Ш Л дй ^  М# П«Р*ДНІЙ ПДІИ ”  ІЗ* * 

■ф н* »ДНІЙ п м н  *  Ш  *
Ро?г».

Ш/С4ИИЯ’ Ш І ©$Т»*»НИ*Ті«ТРМ- і  і -

і і і  з  ж  «я :

-
ТіиьОСі

«ф егти*
0«<мні 
€ф«ГТИ "

Э  м и « м  :

Бстмити фігури 1 .. Гш ... Й Я -  _ 5

Рис. 7 .27. Вкладка Формат

Таблиця 7.15. Призначення елементів керування вкладки
Формат

Елемент
керування Назва Призначення

Група Стилі фігур

■  ■  ■
Експрес-стилі Для вибору стилю оформлення об’єкта з 

наданого списку зразків

Заливка фігури Для заливки внутрішньої області об’єкта 
встановленим кольором

Контур фігури Для зафарбовування контуру фігури вста
новленим кольором

Змінити фігуру Для заміни виділеної фігури на іншу зі збе
реженням форматування поточного об’єкта

Група Ефекти

л Тіньові ефекти Для встановлення значень властивостей 
тіні об’єкта

т Об’ємні ефекти Для встановлення значень властивостей 
об’ємного зображення об’єкта
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Продовження таблиці 7.15

Комп’ютерна графіка

Елемент
керування Назва Призначення

Група Розмір

§ 0  L28 да С Висота фігури Для встановлення значення висоти об’єкта

і-лі 5.-П см : Ширина фігури Для встановлення значення ширини об’єкта

Встановлення значень властивостей графічних об’єктів також можна 
здійснювати в діалоговому вікні Формат автофігури, яке можна відкри
ти однойменною командою контекстного меню цього об’єкта. Після того 
потрібно встановити необхідні значення на вкладках Колір та лінії, 
Розмір та Розташування цього вікна.

Для графічних об’єктів, як і для текстових фрагментів, можна засто
совувати форматування за зразком, яке дає змогу відформатувати деякий 
графічний об’єкт так само, як і вже існуючий об’єкт зображення.

Перевірте себе

1°. Що таке графічні примітиви? Наведіть приклади.
2*. Опишіть властивості лінії.
3°. Як у Word 2007 намалювати пряму лінію? Які інструменти для цього 

використовують?
4*. Опишіть види ліній, які можна побудувати у Word 2007. Які інструмен

ти для цього використовують?
5°. Наведіть алгоритм малювання автофігури у Word 2007.
6 *. Що таке полотно і яке його призначення? Як його вставити в документ?
7*. Для чого призначена сітка? Як її відобразити?
8 е. Поясніть, для чого використовуються клавіші Ctrl і Shift при малю

ванні.
9е. Для чого призначені маркери зміни розмірів; маркер обертання; маркер 

зміни форми? Як ними користуватися?
10°. Значення яких властивостей ліній можна змінити?
11°. Які ефекти заливки можна використовувати?
12°. Як у текстовому документі виділити графічний об’єкт?
13°. Як перемістити графічний об’єкт в інше місце?
14*. Як намалювати три однакові зображення?
15*. Опишіть призначення елементів керування вкладки Формат.
16е. Які операції редагування та форматування можна здійснювати 

з векторними малюнками в текстовому документі?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання 
7.4\вправа l.docx). Перемістіть об’єкти в зображенні в порядку 3-1-2. 
Змініть розміри об’єктів зображення: маленькі об’єкти -  збільшіть, а ве
ликі -  зменшіть.

2°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання 
7.4\вправа 2.docx). Видаліть із зображення всі стрілки. Змініть форму 
кожного об’єкта за допомогою маркера зміни форми.
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at з°.

4°.

5*.

at б*.

at 7 *.

8*.
9*.

10*.

11*.

ift 12*.

13*.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання  
7.4\вправа З.йосх). Скопіюйте зображений об’єкт тричі. Поверніть зоб
раження в різні боки.
Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання  
7.4\вправа 4.йосх). Відформатуйте всі об’єкти зображення за форматом 
першого об’єкта.
Намалюйте ламану. Скопіюйте її кілька разів. По-різному відформатуй
те ці об’єкти.
Намалюйте криву, використовуючи алгоритм, наведений у підручнику. 
Скопіюйте її кілька разів. Змініть форму кожної кривої переміщенням 
вузлів.
Напишіть на аркуші своє ім’я, використовуючи інструмент Мальована 
крива.
Намалюйте зірку. Скопіюйте її п’ять разів і розмістіть зірки по колу. 
Намалюйте трапецію. Скопіюйте її кілька разів. До кожного об’єкта за
стосуйте різні види тіней, об’ємних ефектів, різні ефекти заливки. 
З’ясуйте на практиці, чи для всіх графічних об’єктів можна додати тінь 
або об’ємний ефект.
Намалюйте чотири фігури (елементи блок-схем) та розташуйте їх поруч. 
З ’єднайте фігури сполучними лініями. Продемонструйте особливості 
цих ліній при переміщенні фігур, до яких вони прикріплені. 
Перегляньте властивості вказаних учителем файлів векторних 
графічних зображень (наприклад, з папки Тема 7\3авдання 7.4\Вправа 
1 2 ) і заповніть таблицю. Для виконання завдання скористайтеся коман
дою Властивості контекстного меню файлу. На підставі отриманих да
них зробіть висновок, що впливає на розмір файлу векторної графіки.

№  досліду Ім ’я файлу Розмір файлу 
(Кбайт) Примітка

1
VI Основна кольорова гама
V2 Інверсна кольорова гама

2
VI Нормальний розмір об’єктів
V3 Зменшений розмір об’єктів

3
VI На малюнку 3 об’єкти
V4 На малюнку 8 об’єктів

Знайдіть інформацію про криві Безьє. Поясніть, яким чином вони вико
ристовуються при побудові кривих у векторній графіці.

7.5. Операції над графічними об’єктами у Word 2007

1. Як створити  граф ічне зображ ення засобам и W o rd  2 0 0 7 ?
2 . Назвіть способ и  виділення групи граф ічних о б ’єктів  у W o rd  2 0 0 7 .
3 . Поясніть, чому векторне графічне зображення називають багатошаровим.
4 . Як зд ійсню ється  ф орматування сим вол ів  і абзац ів  у W o rd  2 0 0 7 ?

Операції над групою графічних об’єктів
Вам уже відомо, що векторне графічне зображення складається з окре

мих графічних об’єктів, які можна редагувати та форматувати окремо від 
інших об’єктів. Якщо деякі операції необхідно виконати не з одним
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об’єктом, а з кількома, то для прискорення роботи слід виділити групу 
цих об’єктів і виконати потрібні операції для всіх об’єктів групи одночасно. 

Для виділення групи графічних об’єктів у деякій прямокутній області
малюнка використовується команда Вибрати об’єкти , яка розташо
вана на вкладці Основне в групі Редагування в меню команди Виділити. 
Вибравши цю команду, потрібно виділити прямокутну ділянку документа, і 
всі графічні об’єкти, які повністю потрапили у цю область, будуть виділені.

При виборі цієї кнопки вмикається режим виділення 
графічних об’єктів, і опрацювання текстових об’єктів документа 
в цьому режимі неможливе. Відмінити цей режим можна повтор
ним вибором цієї самої кнопки або вибором будь-якого місця в 
тексті документа.

Крім того, виділення групи графічних об’єктів у Word 2007 може 
відбуватися вибором об’єктів при натиснутій клавіші Ctrl, аналогічно ви
конанню подібної операції у Windows.

Для того щоб група виділених об’єктів сприймалась як єдине ціле, ці 
об’єкти потрібно згрупувати. У подальшому всі операції редагування або 
форматування, які будуть здійснюватися над такою групою об’єктів, бу
дуть застосовуватись одразу до всіх об’єктів. Групування також рекомен
дується здійснювати, коли створення малюнка завершено.

Виконання операції групування здійснюється таким чином:
1. Виділити потрібні графічні об’єкти зображення.
2. Відкрити на вкладці Формат у групі Упорядкування список Згру

пувати.
3. Вибрати у списку команду Групу

вати.
Після створення групи зберігається 

можливість виділити будь-який окре
мий її об’єкт і виконати над ним деякі 
операції. За потреби об’єкти можна 
розгрупувати  або перегрупувати у 
будь-який момент, використавши від
повідні команди зі списку Згрупувати.

Операції групування і розгрупуван
ня об’єктів можна здійснювати і за 
допомогою команд підменю Групу
вання контекстного меню об’єктів 
(рис. 7.28).
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Рис. 7 .28. Команди п ідменю

Упорядкування об’єктів векторного зображення
Над об’єктами або групами об’єктів зображення можна виконувати 

такі операції: змінювати порядок їх розташування в багатошаровому 
зображенні, впорядковувати об’єкти на аркуші та полотні, повертати 
та відображати тощо.

Виконання всіх цих операцій здійснюється з використанням еле
ментів керування групи Упорядкування тимчасової вкладки Формат 
(табл. 7.16) або відповідними командами контекстного меню графічних 
об’єктів.
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Таблиця 7.16. Призначення елементів керування групи 

Упорядкування вкладки Формат
Елемент
керування Назва Призначення

■і Розташування 
в тексті

Для вибору положення об’єкта на сторінці 
документа

%
На передній 
план

Для переміщення об’єкта у верхній шар 
багатошарового зображення

% На задній план Для переміщення об’єкта у нижній шар 
багатошарового зображення

Обтікання
текстом Для вибору способу обтікання об’єкта текстом

і Вирівняти Для вибору способу взаємного розміщення 
об’єктів групи на сторінці чи полотні

Й г Згрупувати Для вибору операції над групою об’єктів

Обернути Для вибору операцій повертання та відобра
ження об’єкта

Як уже зазначалося, векторне графічне зображення має багатошарову 
структуру, що дає змогу окремі графічні об’єкти розташовувати поверх 
інших. Порядок їх накладання один на одного можна змінювати 
(рис. 7.29), переміщуючи об’єкт відносно інших об’єктів у верхні чи 
нижні шари.

Для зміни розташування об’єкта в багатошаровому зображенні 
потрібно виконати такий алгоритм:

Початкове зображення Переміщення квадрата Переміщення квадрата 
групи об’єктів на шар нижче на задній план

Рис. 7 .29. П осл ідовн ість перем іщ ення квадрата на нижчі ш ари зображ ення
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1. Виділити потрібний графічний об’єкт.
2. Відкрити на вкладці Формат у групі Упорядкування список коман

ди На передній план (якщо об’єкт потрібно перемістити у верхні 
шари зображення) або команди На задній план (для переміщення 
об’єкта в нижні шари).

3. Вибрати у списку команд один із запропонованих варіантів зміни 
розташування графічного об’єкта:
• На передній/задній план -  переміщення об’єкта у самий 

верхній/нижній шар;
• Перемістити вперед/назад -  перемістити об’єкт на один шар ви- 

ще/нижче;
' D esig en  P L A N E T -U A
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• Помістити перед/за текстом -  при наявності в документі тексту 
розмістити об’єкт зверху тексту або під текстом.

Цю саму операцію можна виконати і використовуючи команди підме- 
ню Порядок контекстного меню графічного об’єкта.

Розміщення графічних об’єктів на сторінці можна змінювати і
використовуючи елемент керування Вирівняти іі=* " з групи Упорядку-
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вання. Можливі варіанти виконання цієї операції наведено у списку ко
манд, який подано на рисунку 7.30.

Якщо на зображенні виділено 
один об’єкт, то вирівнювання здій
снюється відносно всієї сторінки 
або полотна. Для групи виділених 
об’єктів вирівнювання виконується 
в межах границь цієї групи об’єк
тів. Наприклад, на рисунку 7.31 по
дано результат виконання команди 
Вирівняти зліва: об’єкт коло
вирівняно за лівим краєм полотна 
(рис. 7.31, б), а вся група об’єктів -  
за лівою границею крайнього зліва 
об’єкта групи (рис. 7.31, г). Інші ко
манди виконуються аналогічно 
відносно відповідних меж групи 
об’єктів, аркуша чи полотна.
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Рис. 7 .30. Ком анди п ідменю  
Вирівняти

Початкове 
зображення кола 

на полотні

Вирівнювання 
кола за лівим краєм 

полотна

Початкове 
зображення 

групи об’єктів 
на сторінці

а б в

Вирівнювання 
групи об’єктів 

за лівою границею 
крайнього зліва 
об’єкта групи

г
Рис. 7 .31. З астосування операц ії Вирівняти зліва

Особливість виконання команд Розподілити по горизонталі та Розпо
ділити по вертикалі полягає в рівномірному розміщенні виділених 
об’єктів на сторінці чи полотні в горизонтальному чи вертикальному на
прямі.

Алгоритм виконання операцій вирівнювання та розподілення:
1. Виділити групу об’єктів або окремий об’єкт.
2. Вибрати на вкладці Формат у групі Упорядкування кнопку Вирів

няти.
3. Вибрати у списку команд потрібну команду.
Створені графічні об’єкти або групу об’єктів можна повернути вправо 

або вліво на 90° та відобразити зверху вниз чи зліва направо. Для здій-
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снення цієї операції потрібно скористатися командою Обернути у групі 
Упорядкування вкладки Формат, попередньо виділивши потрібні 
об’єкти.

У випадку, коли створене  зображ ення розм іщ ується  в текстовом у докум енті, 
необхідно вказати спосіб обтікання цього  малю нка текстом . У таблиці 7.17 
наведено можливі види обтікання.

Таблиця 7.17. Деякі способи обтікання малюнка текстом

У тексті Навколо
рамки За текстом Перед текстом

Принтер -  при
стрій для виве
дення текстових 
або графічних 
даних на 

твердий носій -  
папір, плівку

Принтер -  при
стрій для виве-

Принтер -  при- Принтер -  при
стрій для виве-стрій для 

ВИВЄДЄЙІЙе5  тек
стових або гра
фічних даних на 
твердий носій -  
папір, плівку

ДЄННЯ <4^
текстових

денні <куі|:тових 
або іічних

або графічних 
даних на твер
дий носій -  
папір, плівку

даних на твер
дий носій -  
папір, плівку

Виконання ц ієї операц ії зд ійсню ється  за  таким  алгоритм ом :
1. Вид ілити граф ічний о б ’є кт  або групу о б ’єктів.
2. Вибрати на вкладці Формат у групі Упорядкування кнопку  Обтікання 

текстом.
3. Вибрати у спи ску  ком анд  потр ібну команду.

Обтікання об’єкта текстом, поворот і масштабування об’єкта тощо 
можна встановити також на вкладках діалогового вікна Формат об’єкта, 
яке відкривається однойменною командою контекстного меню об’єкта.

Текстові написи на зображенні
Для розміщення текстових написів на графічному зображенні існує 

кілька способів -  текст можна розмістити всередині фігури або створити 
окремі об’єкти Напис чи W ordArt.

У внутрішній області більшості фігур можна розмістити текст. Для до
давання тексту до фігури слід у контекстному меню фігури вибрати ко
манду Додати текст і ввести його. Якщо повернути або дзеркально відоб
разити фігуру, напрямок розміщення тексту всередині фігури не буде 
змінюватися (рис. 7.32).

Текст, розміщений у фігурі, 
можна редагувати та форматувати 
стандартними засобами Word 2007 -  
змінювати його зміст, шрифт і роз
міри символів, установлювати 
вирівнювання тощо. Для цього ви
користовують елементи керування 
вкладки Основне в групах Шрифт 
та Абзац.

Рис. 7 .32. Розм іщ ення тексту 
при зм іненн і ф ігури
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При виділенні фігури напрямок розташування тексту (горизонтально 
чи вертикально) можна змінити послідовним вибором кнопки На
прямок тексту АЗ , яка розташова
на на вкладці Формат в групі Текст.
Можливі варіанти розміщення 
тексту подано на рисунку 7.33.

Значення деяких інших власти
востей тексту всередині фігури
(відступи від краю фігури, припасування, спосіб вертикального вирівню
вання тощо) можна встановити на вкладці Напис діалогового вікна 
Формат автофігури, яке відкривається однойменною 
командою контекстного меню об’єкта.

Якщо потрібно створити текстовий напис як окре
мий графічний об’єкт на зображенні (рис. 7.34), то 
для цього слід скористатися спеціальним інструмен
том Напис:

1. Вибрати на вкладці Вставлення у групі Зобра
ження кнопку Фігури.

2. Вибрати в розділі основних фігур інструмент Напис.
3. Перемістити вказівник у те місце зображення, де потрібно 

розмістити текст.
4. Виділити прямокутну ділянку потрібних розмірів.
5. Увести всередину створеного текстового поля текст.
6 . Вибрати точку поза межами напису.
Редагування і форматування тексту в написі здійснюється відомими 

способами. Усі операції з об’єктом Напис (зміна розмірів рамки, її 
розміщення та оформлення) виконуються у такий самий спосіб, що і з 
іншими графічними об’єктами.

Це приклад 
напису

Рис. 7 .34. Приклад 
напису

Рис. 7 .33. Н апрям ки розм іщ ення 
тексту  у ф ігурі

Й Текстовий процесор  Word дає зм о гу  вставляти в докум енти  текстов і написи 
з певним и граф ічним и властивостям и -  о б ’єкти  WordArt (рис. 7 .35), які ви 
користовую ться для худож нього  оф ормлення докум ента .

О б ’єкти  W o rd A rt маю ть два види властивостей: текстові (шрифт, розм ір  си м 
волів, колір, накреслення) і графічні (розм ір  зображ ення, розташ ування, заливка, 
колір  лін ій , наявність тін і та о б ’єм них еф ектів тощ о).

С творення о б ’єкт ів  W o rd A rt зд ійсню ється  за таким  алгоритм ом :
1. Вибрати на вкладці Вставлення у групі Текст кнопку  WordArt -4ІІ .
2. Вибрати у наведеном у спи ску  потр ібний  стиль напису (рис. 7.36).
3. Установити значення властивостей тексту  за  д о пом о гою  відповідних 

елементів керування і ввести текст  створю ваного  напису в текстове  поле 
вікна Зміна тексту WordArt (рис. 7 .37).

4. Вибрати кнопку  ОК.
С творений о б ’єкт  W o rd A rt буде розм іщ ено  в поточном у м ісці документа. Ре

дагування та ф орматування і тексту, і граф ічного  о б ’єкта  зд ійсню ється за д о п о м о 
гою  елементів керування вкладки Формат.
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Цікктія WordArt
Виберіть потрібний стиль напису WordArt:

^ o f d A d  * ■ > . * * , ,
1 !г

f t e r i t f r t  W ordA rt l W
L _____ fl.....: .............J

•  a r
ї Ь г « г ! | Я И в И '  *

j  f f f t f t  ; WoniArt «fo r tit ' v'o ;d A ri
T wj  —

ШгШ A n l A i f  ш м Ш Ш І / І І j

V A r i t e  Й в Р *  й а д щ jy -.-IH I *
f

I OK } j  Скасувати |

Цм№-,\т<:І;*!мЖ4Ь
............ ..... . ........ !і*тю ____

>г1 m w  .'"J'Nw v  w Ж К

QBfOR___

Бажаємо

$ tat 1 j

Рис. 7 .36 . В ікно К о л е к ц ія  
W o rd A rt

Рис. 7 .37. В ікно З м ін а  т е к с т у  
W o rd A rt

Й й  П е р е в ір те  себе

1 *.

2° .
З*.

4*.

5е.
6 *.
7*.

8°.
9*.

^  10* .

Якими способами в текстовому документі можна виділити групу 
графічних об’єктів?
Які операції можна здійснювати над групою графічних об’єктів?
Якими засобами у Word 2007 можна виконувати операції над групою 
графічних об’єктів?
Чому векторне графічне зображення вважають багатошаровим? Як 
змінити порядок накладання об’єктів?
З якою метою виконують групування об’єктів? Як це зробити?
Як виконується віддзеркалення об’єктів?
Поясніть призначення елементів керування групи Упорядкування 
вкладки Формат для графічного об’єкта.
Які способи обтікання графічного об’єкта текстом ви знаєте?
Опишіть способи розміщення текстових написів на графічному зобра
женні.
Для чого використовують об’єкти WordArt? Як їх створювати?

^  В и кон а й те  завдання

1°. Намалюйте квадрат, додайте до нього об’ємний ефект. Зробіть напис 
усередині фігури.

2°. Намалюйте зірку і стрілку та:
а) вирівняйте їх по центру; г) відобразіть його зверху вниз;
б) згрупуйте об’єкти; д) зробіть написи всередині фігур.
в) поверніть зображення вправо на 90°;

З*. Намалюйте коло, прямокутник, трикутник, які перекриваються. Скопі
юйте цю групу об’єктів три рази. У першій групі розмістіть об’єкти в такій 
послідовності: коло, прямокутник, трикутник; у другій -  прямокутник, 
коло, трикутник; у третій -  трикутник, коло, прямокутник.

4*. Намалюйте три об’єкти, які перекриваються, та:
а) скопіюйте цю групу об’єктів два рази;
б) у першій групі вирівняйте об’єкти зліва, у другій -  по центру, у 

третій -  справа;
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в) у першій групі розподіліть об’єкти по горизонталі, у другій -  по вер

тикалі.
5е. Відкрийте вказаний учителем текстовий документ (наприклад, Тема 

7\3авдання 7.5\вправа S.docx). Установіть для об’єктів, які розміщені 
на початку кожного абзацу, різні способи обтікання текстом:
а) для 1-го — у тексті; г) для 4-го -  за текстом;
б) для 2-го -  навколо рамки; д) для 5-го -  перед текстом;
в) для 3-го -  за контуром; е) для 6 -го -  згори та знизу.

6 е. Створіть векторне графічне зображення (орієнтовні приклади в таб
лиці 7.18):
а) колажу просторових геометричних фігур з підписами;
б) орнаменту;
в) схеми досліду з оптики з курсу фізики;
г) піраміди з підписами її елементів;
д) блок-схеми деякого алгоритму;
е) прапорів кількох країн світу;
є) кількох знаків дорожнього руху;
ж) умов задач з планіметрії.

7*. Створіть у Word 2007 векторне графічне зображення на одну з указаних тем:
а) обкладинка улюбленої книжки;
б) святкова листівка;
в) візитна картка;
г) комп’ютерна техніка;
д) ілюстрація до літературного твору;

е) емблема класу, школи; 
є) космічний пейзаж;
ж) товарна етикетка;
з) фізичний прилад.

8 *. Знайдіть у зовнішній пам’яті комп’ютера графічний файл формату WMF. 
Вставте його у текстовий документ. Розгрупуйте його елементи і змініть ок
ремі частини малюнка (розміри, кольори, заливки тощо).

Таблиця 7.18. Орієнтовні приклади зображень до завдань п. 7.5
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Продовження таблиці 7.18
ЯЬзуЬл 7

Наповнити 
банку водою

ї
Вилити воду з 
банки у відро

Кінець

Аруба Туреччина

Поворот
праворуч

заборонено

Світлофор В’їзд Пункт Перехрестя
заборонено першої медичної рівнозначних 

допомоги доріг

Практична робота № 12. Створення векторних графічних
зображень засобами Word 2007

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані
тарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть текстовий процесор Word 2007.
2. Установіть масштаб перегляду -100%.
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3. Намалюйте контур корабля (рис. 7.38) за допомогою інструментів Тра
пеція, Трикутник, Прямокутник, Стрічка і Обличчя. Для малювання 
дрібних елементів масштаб перегляду можна збільшувати.

4. Установіть колір ліній і виконайте заливку елементів малюнка таким чи
ном:
• корпус корабля -  чорний колір ліній, заливка візерунком темно-корич

невого кольору;
• вітрило -  вишневий колір ліній, заливка текстурою;
• флагшток -  темно-сірий колір ліній, заливка світло-сірим кольором;
• прапор -  зеленого кольору з усміхненим обличчям.

5. Зробіть на кораблі напис Перемога.
6 . Додайте до малюнка зображення сонця, скориставшись відповідною фігу

рою. Контур сонця зробіть червоного кольору, а колір заливки встановіть 
золотистий.

7. Намалюйте контури хвиль різними відтінками синьо-блакитних кольорів, 
використавши інструмент Крива.

8 . Додайте до малюнка хмаринку, 
скориставшись однією з фігур Ви
носка. Встановіть для неї темно- 
синій колір ліній і градієнтну за
ливку.

9. Скопіюйте зображення хмаринки 
З рази, перемістіть їх в різні части
ни малюнка, змінивши їх розмір і 
кольори заливки.

10. Дода ткове  з а в д а н н я .  Додай
те до малюнка об’єкт ЛУогсІАіЧ з 
текстом напису Щасливого пла
вання.

11. Згрупуйте всі елементи малюнка в 
один графічний об’єкт.

1 2 .Збережіть створений документ у 
власній папці з іменем практична
1 2 . сіосх.

Комп’ютерна графіка

Рис. 7 .38. О р ієнтовний зра зо к 
зображ ення до практичної 

№ 1 2
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Алфавітний покажчик

А
Абак -  найпоширеніший пристрій для 

лічби починаючи з V ст. до н. е. Викорис
товувався майже до кінця XX ст., с. 63.

Адміністратор -  особа, яка відповідає 
за розподіл ресурсів і правильне функ
ціонування комп’ютерів і комп’ютерної 
мережі, с. 157.

Алгоритм -  скінченна послідовність 
команд (вказівок), що визначає, які дії і в 
якому порядку потрібно виконати, щоб 
досягти поставленої мети, с. 34.

Антивірусні бази -  сукупність даних 
про відомі на даний момент часу шкід
ливі програми і способи боротьби з ними, 
с. 132.

А нтивірусні програми -  службові 
комп’ютерні програми, які призначені 
для захисту даних і пристроїв комп’юте
ра від шкідливих програм, с. 132.

Апаратна складова інф орм аційної 
системи -  комплекс технічних засобів, 
що включає пристрої опрацювання і 
зберігання даних, пристрої введення і ви
ведення, засоби комунікацій, с. 29.

Арифметично-логічний пристрій -  
складова процесора, яка виконує опе
рації опрацювання даних, с. 38.

Архіватор -  службова комп’ютерна 
програма, яка використовується для ви
конання архівації, с. 138.

Архівація — процес створення копій 
даних за допомогою спеціальних про
грам, що можуть використовувати стис
нення даних, с. 138.

Архівний файл (архів) -  файл, що є 
результатом роботи архіваторів і містить 
у стисненому або не стисненому стані 
файли і папки, с. 138.

Архітектура комп’ютера -  загальний 
опис структури, функцій комп’ютера, 
принципів його функціонування, с. 38.

Б
Базова система введення/виведення  

(BIOS) -  незалежний від конкретної 
версії операційної системи набір базових 
команд, який використовується для за
безпечення обміну даними між при
строями, с. 77.

Байт -  послідовність з восьми бітів. 
1 байт = 8 бітів, с. 14.

Беббідж Чарльз (1791-1871)- англій
ський математик та інженер, який у 1834 р. 
запропонував проект першої універсаль
ної обчислювальної машини з програм
ним керуванням,с.65.

Бездротова мережа -  мережа, в якій 
для передавання даних використовують 
канали інфрачервоного або радіозв’язку, 
с. 151.

Біт -  цифра 0 або 1 у двійковому коді 
повідомлення, с. 13.

Браузер -  спеціальна програма, при
значена для перегляду веб-сторінок, 
с. 183.

Буфер обміну операційної системи -  
частина оперативної пам’яті комп’ютера, 
призначена для зберігання об’єктів опе
раційної системи при виконанні команд 
Копіювати або Вирізати, с. 106.

В

Веб-каталоги, або тематичні каталоги, -
пошукові служби Інтернету, що містять 
базу даних посилань на веб-сайти, які 
розподілені на окремі тематичні рубри
ки, с. 192.

Веб-портал, або Інтернет-портал, -
веб-сайт, на якому можна отримати кіль
ка послуг: відкрити поштову скриньку, 
прочитати новини, поспілкуватись у фо
румі або в чаті, довідатися про погоду, 
взяти участь у голосуванні з певного пи
тання тощо, с. 181.

Веб-сайт -  група веб-сторінок, що 
взаємопов’язані гіперпосиланнями, об’єд
нані спільною тематикою та належать 
певному власнику, с. 181.

Веб-сторінки — спеціально оформлені 
електронні гіпертекстові документи, що 
пов’язані між собою та можуть містити 
текст, зображення, звук, відео, анімацію 
тощо, с. 181.

Векторна графіка -  вид комп’ютерної 
графіки, яка вивчає технології опрацю
вання векторних графічних зображень, 
с. 239.

Векторне графічне зображення -  вид
комп’ютерного зображення, яке будуєть
ся з графічних примітивів, с. 239.

Вирівнювання -  властивість абзацу, 
яка характеризує спосіб розташування 
рядків абзацу відносно його меж, с. 232.
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Віддалений комп’ютер -  комп’ютер, 
доступ до ресурсів якого організований з 
використанням комунікаційних при
строїв, с. 159.

Відеоадаптер, або відеокарта, -  
пристрій, що забезпечує відображення 
даних на екрані монітора, с. 55.

Відеоконференція -  телеконференція з 
використанням засобів передавання відео, 
с. 178.

Відступ першого рядка абзацу
(спеціальний відступ) -  властивість абза
цу, яка вказує на положення початку пер
шого рядка абзацу відносно його лівої межі, 
с. 232.

Відступ рядків абзацу зліва/справа -  
властивість абзацу, яка характеризує від
стань початку всіх рядків абзацу від межі 
лівого/правого поля сторінки, с. 232.

Вікно -  область екрана, як правило, 
прямокутної форми, що займає весь ек
ран або його частину, с. 84.

Внутрішня пам’ять -  вид пам’яті 
комп’ютера, яка складається з оператив
ної пам’яті, постійної пам’яті і кеш- 
пам’яті, с. 42.

Всесвітня павутина, World Wide Web,
або WWW -  служба Інтернету, яка надає 
доступ до електронних гіпертекстових 
документів, с. 180.

Г
Гіпертекст -  документ, що містить 

спеціальні посилання на інші документи 
або на інші місця цього самого документа, 
с. 180.

Глибина кольору -  властивість растро
вого зображення, яка визначає кількість 
бітів, що використовуються для кодуван
ня кольору одного пікселя, с. 251.

Глобальна мережа -  мережа, яка 
об’єднує комп’ютерні мережі та окремі 
комп’ютери, що розміщені в різних час
тинах світу, с. 150.

Глушков Віктор Михайлович 
(1923-1982) -  видатний учений у галузі 
інформатики, засновник і багаторічний 
директор Інституту кібернетики Ака
демії наук України, с. ЗО.

Голлеріт Герман (1860-1929) -  амери
канський учений, який наприкінці 
XIX ст. запропонував новий пристрій для 
проведення обчислень, робота якого базу
валася на використанні електричного 
струму, -  табулятор, с. 66.

Головна, або домашня, сторінка -  веб- 
сторінка, яка призначена для початку 
перегляду сайта, с. 181.

Графічний інтерфейс операційної си
стеми -  засіб організації обміну даними 
між користувачем і комп’ютером, який 
реалізується з використанням маніпуля
тора і клавіатури, що оперують об’єкта
ми, поданими у вигляді графічних зобра
жень, с. 76.

Графічний примітив -  базовий еле
мент векторного зображення, який ха
рактеризується кольором і товщиною 
контуру, кольором і способом заливки 
внутрішньої області тощо, с. 240.

Група новин -  служба обміну текстовими 
повідомленнями з метою обговорення де
якої теми групою співрозмовників, с. 179.

А
Дані -  повідомлення, які зафіксовані 

у певному виді, зручному для їх зберіган
ня, передавання та опрацювання, с. 12 .

Двійкове кодування -  кодування 
повідомлень з використанням двох сиг
налів, с. 13.

Деінсталяція програми — процес вида
лення комп’ютерної програми з 
комп’ютера, с. 119.

Дефрагментація диска -  процес пе
реміщення частин файлів, у ході якого 
вони записуються в сусідні кластери дис
ка, с. 123.

Дистрибутив -  пакет файлів, призна
чений для інсталяції конкретної програ
ми, с. 118.

Діалогове вікно -  вікно, призначене 
для встановлення значень параметрів 
роботи програми або для виконання 
команд, с. 84.

Додаткові кольори -  базові кольори 
колірної моделі CMYK: блакитний, ліло
вий і жовтий, с. 260.

Домен1 -  група комп’ютерів, які цент
ралізовано обслуговуються спільним сер
вером -  контролером домену, що керує 
розподілом прав доступу користувачів до 
ресурсів мережі, с. 156.

Домен2 -  зона в системі доменних імен 
ресурсів Інтернету, с. 172.

Доменне ім’я -  адреса ресурсу в ме
режі, яка записана з використанням слів 
або їх скорочень, що розділені крапкою, 
с. 172.

Доріжки магнітного диска — спе
ціальні ділянки магнітного диска у ви
гляді концентричних кіл, які використо
вуються для зберігання даних, с. 120.

Драйвери пристроїв -  програми, які 
забезпечують обмін даними між ОС і 
конкретною моделлю пристрою, с. 77.
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Е
Електронна пошта, E-mail -  служба 

Інтернету, що надає можливість надсила
ти електронні листи -  текстові повідом
лення та прикріплені до них файли -  від 
користувача-відправника одному чи 
групі адресатів, с. 178.

ЕОМ другого покоління -  ЕОМ, ство
рені в кінці 1950-х років на транзис
торній елементній базі, с. 69.

ЕОМ першого покоління -  ЕОМ, ство
рені в 1940-х -  на початку 1950-х років, 
їх елементна база -  електронні лампи, 
с. 68.

ЕОМ третього покоління -  ЕОМ, ство
рені в 1960-х -  на початку 1970-х років 
на основі інтегральних схем, с. 69.

ЕОМ четвертого покоління -  ЕОМ, 
створені з кінця 1970-х років до наших 
днів на основі великих інтегральних 
схем і надвеликих інтегральних схем, 
тобто мікросхем з високою щільністю 
елементів і дуже малими розмірами цих 
елементів, с. 70.

Є
Ємність пам’яті -  одна з властивостей 

пам’яті, що визначає максимальну дов
жину двійкового коду, який можна 
розмістити в пам’яті, с. 41.

З
За способом подання повідомлення 

розподіляються на текстові, числові, 
графічні, звукові, умовні сигнали, спе
ціальні позначення та комбіновані, с. 6.

За способом сприйняття людиною 
повідомлення розподіляються на візу
альні, звукові, тактильні, нюхові, сма
кові та комбіновані, с. 7.

Захист повідомлень -  процес створен
ня умов, що не допускають втрати, по
шкодження, несанкціонованого доступу 
або зміни повідомлень, с. 11.

Зберігання повідомлень — процес 
фіксування повідомлень на матеріально
му носії, с. 10.

Збирання повідомлень -  процес пошу
ку і відбору необхідних повідомлень з 
різних джерел, с. 9.

Зовнішня пам’ять -  вид пам’яті комп’ю
тера, яка призначена для довготривалого 
збереження даних і включає пам’ять на 
жорстких і гнучких магнітних дисках, 
пам’ять на оптичних дисках, флеш- 
пам’ять, пам’ять на магнітних стрічках то
що, с. 43.

Ім ’я зовнішнього запам’ятовуючого 
пристрою, як правило, містить велику 
літеру англійського алфавіту і двокрапку 
після неї. Наприклад, А:, В:, С:, D:, с. 93.

Ім ’я файлу -  довільний набір сим
волів, що може містити літери українсь
кого, англійського та інших алфавітів, 
цифри та інші символи, за винятком \  /: 
* ? “ < > | , с .  95.

Інсталяція (встановлення) програми —
процес узгодження комп’ютерної програ
ми з операційною системою та розміщен
ня її складових у певному місці 
зовнішньої пам’яті комп’ютера (як пра
вило, на жорсткому магнітному диску), 
с. 118.

Інсталяція операційної системи -  про
цес установлення ОС на комп’ютер, с. 77.

Інтервал перед/після абзацу -  влас
тивість абзацу, яка характеризує додат
кову відстань між абзацами, с. 233.

Інтернет -  найбільша та найвідоміша з 
глобальних мереж, що об’єднує ком
п’ютери і комп’ютерні мережі на основі 
протоколів TCP/IP, с. 169.

Інтерфейс користувача -  сукупність 
засобів, які забезпечують обмін даними 
між користувачем і ОС або між 
користувачем і прикладною програмою, 
с. 77.

Інформатика1 -  наука про інформацію 
та автоматизацію інформаційних про
цесів, с. 30.

Інформатика2 -  галузь діяльності лю
дини, яка пов’язана з реалізацією інфор
маційних процесів з використанням за
собів обчислювальної техніки, с. 31.

Інформатична компетентність -  
наявність у людини знань, умінь і нави
чок у галузі інформатики і здатність 
розв’язувати необхідні (у тому числі й 
нові) теоретичні й практичні задачі з ви
користанням сучасних інформаційно-ко
мунікаційних технологій, с. 27.

Інформаційна культура людини -  
система знань, умінь і досвіду людини, 
яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в 
інформаційному середовищі та свідомо 
здійснювати свою інформаційну діяль
ність, с. 27.

Інформаційна система -  сукупність 
взаємопов’язаних елементів, що утворю
ють єдине ціле і призначені для ре
алізації інформаційних процесів, с. 28.

Інформаційні технології -  сукупність 
засобів і методів, які використовуються
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для реалізації інформаційних процесів: 
збирання, зберігання, передавання, опра
цювання і захисту повідомлень, с. 19.

Інформаційне вікно -  вікно, що міс
тить повідомлення для користувача, с. 87.

Інформаційні процеси -  процеси зби
рання, зберігання, передавання, опрацю
вання і захисту повідомлень, с. 9.

Інформаційно-комунікаційні техно
логії -  інформаційні технології з широким 
застосуванням комп’ютерів, комп’ютер
них мереж та інших засобів зв’язку, с. 19.

Інф орм ація -  новини, нові факти, 
відомості про об’єкти і явища навко
лишнього світу, їхні властивості, які 
підвищують рівень обізнаності людини, 
с. 7.

К

Кабельна (дротова) мережа -  мережа, 
в якій середовищем передавання даних є 
кабелі, с. 151.

Канали передавання даних -  це се
редовища передавання даних і обладнан
ня, що забезпечує передавання даних ци
ми середовищами, с. 10.

Кеш -пам’ять -  частина внутрішньої 
пам’яті, що використовується для 
прискорення процесу обміну даними між 
процесором і оперативною пам’яттю, 
с. 42.

К ластер -  сукупність секторів ма
гнітного диска, яка має унікальну адре
су. При роботі з диском операційна си
стема записує і зчитує дані класте
рами, с. 121.

Клієнт (робоча станція) -  комп’ютер у 
мережі, який користується ресурсами 
серверів, с. 149.

Клієнтська частина програмного за 
безпечення -  програма, що надає можли
вість користувачу звернутися із запитом 
до ресурсів комп’ютерів, на яких 
встановлена серверна частина, с. 154.

Кодування повідомлень -  процес 
заміни однієї послідовності сигналів, 
якою подане повідомлення, іншою 
послідовністю сигналів, с. 12.

Колір -  властивість символів, яка мо
же набувати різних значень за стандарт
ною палітрою кольорів (жовтий, синій, 
зелений тощо), с. 230.

Колірна модель -  це спосіб подання 
різних кольорів спектра у вигляді набору 
числових характеристик певних базових 
компонентів, с. 260.

Комп’ютерна графіка -  розділ інфор
матики, який вивчає технології опрацю

вання графічних зображень за допомо
гою комп’ютерної техніки, с. 239.

К омп’ютерна м ереж а -  сукупність 
комп’ютерів та інших пристроїв з 
відповідним програмним забезпеченням, 
з’єднаних каналами передавання даних, 
с. 148.

Комп’ютерні віруси -  шкідливі про
грами, здатні до саморозмноження і ви
конання несанкціонованих деструктив
них дій на ураженому комп’ютері, с. 129.

Комунікаційні служби -  служби, що 
забезпечують спілкування людей у ме
режі Інтернет, с. 178.

Комутатор -  пристрій, який спрямо
вує дані тільки до одного каналу, визна
чаючи маршрут, за яким потрібно пере
слати дані, с. 153.

Контролер домену -  сервер, що керує 
розподілом прав доступу користувачів до 
апаратних та інформаційних ресурсів ме
режі, с. 151.

Контрольна точка відновлення опе
раційної системи -  копія налаштувань 
операційної системи, яка використо
вується для відновлення попереднього 
стану налаштувань операційної системи, 
с. 125.

Концентратор — пристрій, який пере
силає дані, що надійшли одним з каналів 
зв’язку, до кожного з приєднаних ка
налів, с. 153.

Коренева папка, або кореневий ката
лог, -  спеціальний об’єкт, що створюєть
ся на кожному диску, до якого заносять
ся значення властивостей файлів і папок, 
що зберігаються на диску, с. 94.

Корпоративна мережа — мережа, ре
сурси якої доступні працівникам однієї 
організації, підприємства, навчального 
закладу тощо, с. 150.

Л
Лавлейс Ада (1815-1852) -  англійсь

кий математик, разом із Чарльзом 
Беббіджем брала участь у створенні про
екту «Аналітичної машини». Уперше 
описала основні принципи розробки 
програм для обчислювальних машин, 
с. 65.

Лебедєв Сергій Олексійович 
(1902-1973) -  радянський учений, під 
керівництвом якого в 1951 р. в Києві вве
дено в дію першу в континенталь
ній Європі універсальну ЕОМ з програ
мою, що зберігається в пам’яті, -  малу 
електронно-обчислювальну машину 
(М9СМ), с. 71.
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Лейбніц Готфрід (1646-1716) -
німецький учений та інженер, який на 
початку XVIII ст. створив перший у світі 
арифмометр — механічний обчислю
вальний пристрій, що виконував усі чо
тири арифметичні дії, с. 65.

Лінія -  базовий елемент векторного 
зображення, який характеризується та
кими властивостями: форма, товщина, 
тип, шаблон, колір, с. 269.

Локальна мережа -  мережа, яка 
з’єднує пристрої, що розташовані на не
великій відстані один від одного, як пра
вило, в межах однієї або кількох сусідніх 
будівель, с. 150.

Локальний комп’ютер -  комп’ютер, з 
яким користувач працює безпосередньо і 
для доступу до якого не потрібно вико
ристовувати комунікаційні пристрої, 
с. 159.

М
Маршрутизатор -  пристрій, що визна

чає маршрути передавання даних та пе
ресилає дані, с. 153.

Мережа загального використання — 
мережа, в якій апаратні й інформаційні 
ресурси є загальнодоступними, хоча пра
ва доступу до ресурсів можуть розрізня
тися для різних користувачів, с. 150.

Мережа з виділеним сервером -  мере
жа, в якій один або кілька комп’ютерів є 
серверами, а всі інші — клієнтами, с. 150.

Мережний протокол — набір правил, 
за якими здійснюється обмін даними між 
пристроями комп’ютерних мереж, с. 53.

Міжрядковий інтервал -  властивість 
абзацу, яка визначає відстань між 
рядками тексту всередині одного аб
зацу, с. 233.

Міні-панель -  панель інструментів у 
вікні текстового процесора Word 2007, 
на якій розміщено елементи керування, 
що найчастіше використовуються для 
форматування тексту, с. 231.

Міст -  пристрій, який з’єднує кілька 
мереж в одну, пересилає дані з однієї ме
режі1 в іншу, с. 150.

Модем -  пристрій для перетворення 
електричного сигналу комп’ютера у сиг
нал, який можна передати певною мере
жею, а також для зворотного перетворен
ня сигналів, с. 58.

Н
Навігація -  перехід між веб-сторінка- 

ми та веб-сайтами з використанням 
гіперпосилань, с. 181.

Нейман Джон фон (1903-1957) -  аме
риканський математик, який наприкінці 
40-х років XX ст. сформулював основні 
принципи побудови універсальної обчис
лювальної машини, с. 38.

О
Об’єкт -  усе те, що ми розглядаємо як 

єдине ціле, яке реально існує або виникає 
в нашій свідомості, с. 32.

Об’єкти текстового документа -  сим
воли, абзаци, рисунки, таблиці, діаграми 
тощо, с. 205.

Обліковий запис користувача — набір 
даних, в яких описані налаштування 
операційної системи, права і дозволи ко
ристувача на доступ до ресурсів комп’ю
тера та мережі, с. 157.

Обсяг даних -  довжина двійкового ко
ду повідомлень, с. 14.

Однорангова мережа — мережа, в якій 
усі комп’ютери мають рівні права: кож
ний з них може надавати в спільне корис
тування власні ресурси і використовува
ти ресурси інших, с. 150.

Одиниці вимірювання довжини двій
кового коду

1 кілобайт = 210 байтів = 1024 байти, 
1 мегабайт = 210 кілобайтів = 1024 кіло
байти, 1 гігабайт = 210 мегабайтів = 
= 1024 мегабайти, 1 терабайт = 210 гіга
байтів = 1024 гігабайти, с. 14.

Оперативна пам’ять (ОЗП, ИАМ) -  це 
вид внутрішньої пам’яті, яка призначена 
для зберігання даних, що потрібні проце
сору для реалізації поточних задач, с. 42.

Операційна система -  комплекс про
грам, що забезпечує керування роботою 
пристроїв комп’ютера та обмін даними 
між ними; зберігання даних в опера
тивній пам’яті і на зовнішніх носіях; 
виконання інших програм; розподіл ре
сурсів комп’ютера між окремими програ
мами, що працюють одночасно; ор
ганізацію обміну даними між користува
чем і комп’ютером, с. 75.

Опрацювання повідомлень -  процес 
отримання нових повідомлень з наявних, 
с. 11.

Основні кольори -  базові кольори 
колірної моделі ІІОВ: червоний, зелений 
і синій, с. 260.

Основні об’єкти Windows -  вікна, 
зовнішні запам’ятовуючі пристрої, пап
ки, файли, ярлики, с. 79.

Основні операції над об’єктами 
Windows -  створення, виділення, пере
йменування, видалення, відкриття, пе-



реміщення, копіювання, перегляд і зміна 
значень властивостей, с. 79.

Очищення диска -  процес, який дає 
змогу зменшити кількість непотрібних 
файлів на диску, які накопичуються під 
час тривалої експлуатації комп’ютера, 
с. 122.

П

Пам’ять комп’ютера -  пристрій для 
збереження даних, с. 41.

П ам’ять на жорстких магнітних дис
ках -  основний вид зовнішньої пам’яті в 
сучасних комп’ютерах, яка реалізована 
за допомогою магнітної технології запису 
та зчитування даних, с. 43.

П ам’ять на оптичних дисках -  вид 
зовнішньої пам’яті, яка реалізована за 
допомогою лазерної технології запису та 
зчитування даних і використовує як носії 
диски таких типів: СП, Г)\ГП, ВІ) і НП 
БУБ, с. 45.

Паскаль Б лез (1623-1662) -  фран
цузький учений та інженер, який у се
редині XVII ст. вперше створив обчислю
вальний пристрій з механічним перене
сенням одиниці до наступного розряду 
при додаванні, с. 64.

Передавання повідомлень -  процес пе
реміщення повідомлень від джерела до 
приймача, с. 10.

Персональна мережа -  мережа, доступ 
до якої має окрема людина, с. 150.

Персональний комп’ютер -  комп’ю
тер, призначений для одночасної роботи 
з ним одного користувача, с. 37.

П ікселізація -  збільшення розмірів 
пікселів растрового зображення при 
збільшенні масштабу перегляду, с. 240.

Піксель -  найменший об’єкт растрово
го зображення, який характеризується 
розташуванням у растрі та кольором, 
с. 240.

П овідомлення -  послідовність сиг
налів різної природи: звуків, текстів, зоб
ражень, жестів тощо, с. 5.

Повідомлення з інформаційною над- 
лишковістю -  повідомлення, яке містить 
більше сигналів, ніж потрібно для ро
зуміння суті повідомлення, с. 9.

Повне ім ’я файлу складається з шляху 
до файлу та імені файлу, які розділені 
символом \ ,  с. 95.

Повторювач -  пристрій, що підсилює 
сигнали при пересиланні даних на значні 
відстані, с. 153.

Постійна пам’ять (ПЗП, ИОМ) -  вид
внутрішньої пам’яті, в якій розміщують

програми для забезпечення початку ро
боти комп’ютера і виконання основних 
операцій обміну даними між пристроями 
комп’ютера, с. 42.

Пошуковий запит -  запит на пошук 
даних, який передається на сервер пошу
кової служби, с. 191.

Пошукові системи (індексні бази да
них або пошукові покажчики) — пошу
кові служби, в яких опрацювання веб- 
сторінок виконують спеціальні програми -  
пошукові роботи, с. 194.

Пошукові служби -  служби Інтернету, 
що надають засоби зручного пошуку веб- 
сторінок з потрібними даними, с. 191.

Прикладне програмне забезпечення -  
програми, що призначені для реалізації 
конкретних задач опрацювання даних, 
які користувач розв’язує в ході своєї 
діяльності, с. 75.

Принципи фон Неймана -  принципи, 
які визначають основні вимоги до 
архітектури сучасних комп’ютерів, с. 38.

Пристрій керування -  складова проце
сора, яка забезпечує керування процесом 
опрацювання даних відповідно до про
грами, с. 38.

Пристрої введення даних -  складові 
комп’ютера, які використовуються для 
введення даних в оперативну пам’ять 
комп’ютера (клавіатура; маніпулятори 
«миша», «трекбол», «джойстик», «тач- 
пед» та інші; сканер; мікрофон; 
графічний планшет; цифрові фото- та 
відеокамери; чутливі (сенсорні) екрани; 
електронні дошки тощо), с. 48.

Пристрої виведення даних -  складові 
комп’ютера, які використовуються для 
виведення даних (монітори; принтери і 
плотери; звукові колонки та головні те
лефони (навушники); мультимедійні 
проектори тощо), с. 54.

Приховані символи -  символи, які 
вводяться користувачем під час набору 
тексту, але не виводяться на папері при 
друкуванні і, зазвичай, не відображають
ся на екрані, с. 217.

Провайдер -  організація, що обслу
говує канали передавання даних і надає 
доступ до ресурсів Інтернету своїм клі
єнтам, с. 169.

Програмна складова інформаційної 
системи -  комплекс програм, які забезпе
чують реалізацію інформаційних проце
сів пристроями інформаційної системи. 
Програми є одним з видів даних, с. 29.

П рограмне забезпечення (П З) -  
програмна складова комп’ютера, поді-
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ллється на системне програмне забезпе
чення, системи програмування та при
кладне програмне забезпечення, с. 74.

Програмне вікно — вікно, що відкри
вається при запуску програми, с. 84.

Процесор -  пристрій комп’ютера, 
який виконує операції опрацювання да
них і складається з пристрою керування, 
арифметично-логічного пристрою та 
пам’яті процесора, с. 39.

Р

Растеризація -  перетворення вектор
ного зображення у растрове, с. 243.

Растр -  прямокутна сітка пікселів, 
з яких складається растрове зобра
ження, с. 240.

Растрова графіка -  вид комп’ютерної 
графіки, яка вивчає технології опрацю
вання растрових графічних зображень, 
с. 239.

Растрове графічне зображення -  вид
комп’ютерного зображення, яке скла
дається з пікселів, с. 239.

Редагування тексту -  внесення змін у 
текст (виправлення помилок, видалення, 
переміщення, копіювання, вставка сим
волів, слів, абзаців, рядків та ін.), с. 205.

Режим вставки -  режим уведення 
тексту, при якому існуючий текст 
зміщується вправо від позиції введення, 
а нові символи вставляються в текст, 
с. 217.

Режим заміни -  режим уведення текс
ту, при якому символи, що розміщені 
справа від курсора, замінюються на нові, 
с. 217.

Робоча група -  група комп’ютерів ло
кальної мережі, користувачі яких вико
нують схожі завдання та здійснюють ре
гулярний обмін даними, с. 156.

Роздільна здатність -  властивість 
растрового зображення, яка визначає 
кількість пікселів на одиницю довжини 
зображення. Вимірюється в сірі або 
пікселів/см, с. 250.

Розмір символів -  властивість сим
волів, яка вказує величину символів у 
тексті, с. 230.

Розміри графічного зображення -
властивості графічного зображення, які 
визначають фактичні розміри малюнка 
по ширині та висоті і вимірюються в оди
ницях довжини (сантиметрах, дюймах) 
або в пікселях, с. 250.

Розширення імені файлу -  набір сим
волів після останньої крапки в імені 
файлу, с. 96.

С
Сектор магнітного диска -  частина 

доріжки магнітного диска, яка може 
містити до 512 байтів даних, с. 180.

Сервер — комп’ютер у мережі, який 
надає доступ до власних ресурсів іншим 
комп’ютерам і керує розподілом ресурсів 
мережі, с. 149.

Сервер віддаленого доступу -  забезпе
чує зв’язок комп’ютерів мережі з інши
ми мережами, с. 151.

Сервер друку -  надає користувачам 
спільний доступ до принтерів мережі, ке
рує черговістю виконання завдань від 
різних користувачів, с. 151.

Серверна частина програмного забез
печення -  програма, що відповідає на за
пити клієнтської частини, с. 154.

Системи опрацювання графічних зоб
ражень -  прикладне програмне забезпе
чення, призначене для створення і опра
цювання комп’ютерних графічних зобра
жень, с. 242.

Системи опрацювання текстів -  при
кладні програми, які призначені для 
створення й опрацювання текстів, с. 205.

Системи програмування -  комплекси 
програм, що призначені для створення 
нових програм з використанням мов 
програмування,с. 75.

Системна (материнська) плата — го
ловна плата комп’ютера, на якій розмі
щені основні пристрої комп’ютера (проце
сор, оперативна і постійна пам’ять тощо) 
і до якої приєднуються інші пристрої, 
с. 39.

Системне програмне забезпечення -
вид програмного забезпечення, яке при
значене для керування роботою складо
вих комп’ютера та обміном даними між 
ними, діагностування та усунення не
доліків у роботі комп’ютера, автомати
зації процесу обробки даних, організації 
обміну даними між користувачем і 
комп’ютером, с. 75.

Служба віддаленого доступу до 
комп’ютера -  служба Інтернету, яка на
дає користувачу можливість подавати 
команди на опрацювання даних і пере
глядати результати їх виконання на од
ному комп’ютері, а виконувати команди 
на іншому, с. 177.

Служба передавання файлів -  служба 
Інтернету, яка надає користувачу одного 
комп’ютера можливість отримувати дос
туп до файлів іншого та передавати їх з 
комп’ютера на комп’ютер, с. 178.



Служби інтерактивного спілкування -
служби Інтернету, які надають мож
ливість двом або групі користувачів 
обмінюватися текстовими повідомлен
нями через Інтернет у реальному часі, 
с. 179.

Службове програмне забезпечення -
програми, що призначені для діагносту
вання апаратної і програмної складових 
комп’ютера, розширення можливостей 
ОС. За потреби вони усувають недолі
ки та оптимізують роботу комп’ютера, 
с. 75.

Стиль накреслення -  властивість сим
волів, яка визначає особливості їх на
креслення, с. 230.

Стиснення даних -  процес перекоду
вання даних, який здійснюється з метою 
зменшення розмірів файлів, с. 137.

Стрічка -  прямокутна ділянка вздовж 
усього вікна Word 2007, на якій розмі
щені різні елементи керування роботою 
програми: меню, списки, кнопки, поля зі 
списками, лічильники тощо, с. 208.

Т

Текстовий курсор -  спеціальний зна
чок, який позначає поточне місце в текс
товому документі, с. 209.

Текстові процесори -  системи опрацю
вання текстів, які використовуються для 
створення, оформлення та макетування 
документів складної структури, с. 206.

Телеконференція -  обговорення пев
ної теми групою співрозмовників, які 
знаходяться на значній відстані один від 
одного, с. 178.

Тип (формат) ф айлу -  властивість 
файлу, що визначає структуру розміщен
ня даних у файлі, с. 96.

Точка доступу -  пристрій, який вико
нує роль комутатора в бездротових мере
жах, с. 153.

Трасування -  перетворення растрово
го зображення у векторне, с. 243.

Троянські програми -  шкідливі про
грами, які проникають на комп’ютери 
користувачів разом з іншими програ
мами з метою виконання шпигунських та 
інших деструктивних дій, с. 129.

Ф
Файл -  упорядкована сукупність да

них на зовнішньому носієві, що має ім’я і 
яку операційна система опрацьовує як 
єдине ціле, с. 92.

Файлова система -  структура збере
ження даних на зовнішніх носіях і су

купність програм, які забезпечують робо
ту з цією структурою, с. 77.

Файловий сервер -  сервер, що надає 
місце на диску (дисковий простір) для 
збереження файлів і керує доступом до 
них користувачів інших комп’ютерів, 
с. 150.

Ф леш -пам’ять -  вид зовнішньої 
пам’яті, реалізований на напівпровідни
кових (електронних) елементах, які 
здатні зберігати дані протягом тривалого 
часу за відсутності живлення, с. 46.

Формат об’єкта -  сукупність значень 
властивостей об’єкта, с. 229.

Формати векторних графічних файлів -  
WMF, CGM, SVG, CDR, AI та ін., c. 245.

Формати растрових графічних файлів -  
BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF та ін., c. 244.

Формати файлів документів систем  
опрацю вання текстів -  визначають 
структуру розміщення об’єктів текстово
го документа у файлі, с. 207.

Форматування тексту -  внесення змін 
у  зовнішній вигляд тексту за рахунок 
зміни значень властивостей текстових 
об’єктів документа, с. 205.

Ф орум -  довготривала (постійно 
діюча) телеконференція, в ході якої 
співрозмовники надсилають і читають 
текстові повідомлення у зручний для них 
час, с. 179.

Фрагментація диска -  процес збіль
шення кількості фрагментованих файлів 
на диску, с. 123.

Фрагментація файлу -  процес розбит
тя файлу на кілька частин, які запису
ються не в сусідні кластери диска, с. 123.

X
Хробаки (черв’яки) комп’ютерних ме

реж -  шкідливі програми, які пересила
ють свої копії комп’ютерними мережами 
з метою проникнення на віддалені 
комп’ютери для виконання несанкціоно
ваних деструктивних дій, с. 129.

ц
Центр довідки та підтримки опе

раційної системи W indows -  програма, 
використовуючи яку користувач може 
отримати довідку про виконання певних 
операцій над об’єктами ОС, про можли
вості і термінологію ОС тощо, с. 112.

Ч
Чат -  обговорення, що проходить у 

мережі у формі обміну текстовими 
повідомленнями в реальному часі, с. 179.
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ш
Швидкість передавання даних мере

жею -  кількість .бітів даних, що можуть 
бути передані мережею за одну секунду, 
с. 58.

Шлюз — пристрій, що забезпечує 
з’єднання двох мереж, зазвичай з різни
ми видами каналів зв’язку, с. 166.

Шрифт -  властивість символів, яка ви
значає графічну форму символів, с. 230.

Шум несе повідомлення, яке не підви
щує рівень обізнаності людини, с. 8.

Ю
Ющенко Катерина Логвинівна

(1919-2001) -  перша розробниця про
грам для комп’ютерів в Україні, с. 71.

Я
Ядро операційної системи -  набір 

програм, які організують виконання 
команд, розподіляють ресурси між 
пристроями і програмами, надають роз
ширені можливості керування пристроя
ми комп’ютера тощо, с. 77.

Ярлик -  посилання на інший об’єкт 
операційної системи, що знаходиться в 
зовнішній пам’яті даного комп’ютера або 
в мережі, с. 97.

Backbone (vBNS) -  високошвидкісні 
магістральні канали передавання даних, 
с. 169.

DOC -  стандартний формат файлу 
текстового документа, підготовленого у 
Word 1997—2003, який дозволяє зберіга
ти у файлі текст, рисунки, вставлені 
об’єкти, значення їх властивостей, 
с. 207.

DOCX -  стандартний формат файлу 
текстового документа, підготовленого у 
Word 2007, який дозволяє зберігати у 
файлі текст, рисунки, вставлені об’єкти, 
значення їх властивостей, с. 207.

ENIAC -  електронна обчислювальна 
машина, створена в 1943-1946 рр. Джо
ном Мочлі та Джоном Екертом (США), 
с. 67.

КОІ8—U -  одна з таблиць двійкового 
кодування символів, до якої входять 
літери англійського, українського і 
російського алфавітів, цифри, розділові 
знаки та деякі інші символи. Довжина 
коду одного символу 1 байт, с. 15.

HTML -  мова розмітки тексту, с. 181.
HTTP -  протокол передавання веб- 

сторінок мережею Інтернет, с. 180.
IP -  протокол мережного рівня, визна

чає правила пересилання пакетів між 
комп’ютерами, які мають різну архітек
туру та різні операційні системи, с. 154.

IP-адреса -  адреса, яка складається 
з 4 цілих чисел від 0 до 255 кожне, 
розділених крапками, с. 171.

ІР-телефонія -  служба Інтернету, що 
забезпечує передавання телефонних роз
мов абонентів мережею Інтернет, с. 179.

RTF -  формат файлу текстового доку
мента, який дозволяє зберігати у файлі 
текст, рисунки, вставлені об’єкти, зна
чення їх властивостей. Опрацьовується 
різними системами опрацювання текстів 
і різними операційними системами, 
с. 207.

TCP -  протокол транспортного рівня, 
визначає правила розбиття даних на па
кети, їх доставки до адресата й об’єднан
ня пакетів в єдине ціле, с. 154.

TXT -  формат файлу текстового доку
мента, який дозволяє зберігати у файлі 
тільки текст з розбиттям на абзаци, без 
форматування. Опрацьовується різними 
системами опрацювання текстів, що пра
цюють під ОС Windows, с. 207.

URL-адреса — адреса інформаційного 
ресурсу в мережі, с. 173.

Unicode -  таблиця двійкового коду
вання символів, до якої входять літери 
всіх сучасних алфавітів, ієрогліфи, циф
ри, розділові знаки та деякі інші симво
ли. Довжина коду одного символа 2 бай
ти, с. 15.

Windows—1251 -  одна з таблиць 
двійкового кодування символів, до якої 
входять літери англійського, українсько
го і російського алфавітів, цифри, розді
лові знаки та деякі інші символи. Довжи
на коду одного символу 1 байт, с. 15.

Word 2007 -  текстовий процесор, 
який входить до пакета прикладних 
програм Microsoft Office 2007, с. 206.

WIMP (Windows, Icons, Menus, 
Pointer) -  ідеологія обміну даними між 
користувачем і комп’ютером, згідно з 
якою користувач працює із значками, 
які розташовані у вікнах, використовую
чи меню і вказівник, с. 76.

WYSIWYG -  технологія, яка дає змо
гу відображати документ на екрані в та
кому самому вигляді, в якому він буде 
надрукований,с. 207.
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