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ВСТУП 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної 

інженерії» є   вивчення складу та структури сучасного апаратного та 

програмного забезпечення персональних комп’ютерів (ПК), арифметичні та 

логічні основи побудови ПК, структури типового процесора фон Неймана, 

системи числення, принципи збереження інформації на магнітних 

носіях,  основних понять та роботи у операційній системі Windows, загальних 

відомостей про роботу у офісному пакет Microsoft Office, основ комп’ютерної 

графіки, мультимедіа та комп’ютерних мереж.  

Представлені методичні вказівки призначені для опрацювання питань, 

пов’язаних з вивченням: 

– основних терміни комп’ютерної інженерії, інформаційних основ 

комп’ютерів, арифметичних основ комп’ютерів, подання символьної та 

мультимедійної інформації  в комп’ютері;  

– апаратних основ комп’ютерної інженерії, де розглядаються питання 

щодо побудови архітектури комп’ютера та принципи функціонування 

комп’ютерів,  принципи зберігання інформації,  основні поняття  з побудови та 

функціонування комп’ютерних мереж;  

– програмні основи комп’ютерної інженерії, де  розглядаються питання 

щодо основних функцій і характеристик операційних систем, програмного 

забезпечення комп’ютерів. 

Методичні вказівки містять  практичні заняття, що складаються з таких 

підрозділів, як: 

– мета роботи; 

– завдання до виконання практичних занять; 

– порядок виконання роботи; 

– варіанти індивідуальних завдань. 
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1.  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ КОМП’ЮТЕРА 

  

Мета: вивчення компонентів ПК, ознайомлення з компонентами 

системного блоку, їх функціями та принципами роботи. Вивчення основних 

параметрів сучасних комп’ютерів. 

 

Теоретичні відомості 

 

ПК складається з мінімального набору окремих компонентів: системного 

блока, монітора, клавіатури та миші. До комп’ютера можуть бути підключені 

інші пристрої: принтер, акустичні колонки, сканер тощо [1 – 2]. 

 

  
 

Рисунок 1.1 – Основні компоненти ПК 

 

В системному блоці розміщені: 

 материнська плата із встановленим на ній процесором, ОЗП, 

картами розширення (відео карта, звукова карта); 

 відсіки для накопичувачів – жорстких дисків, дисководів CD–ROM і 

т.п.; 

 блок живлення. 

 

Кнопки, індикатори, роз’єми у корпусі. На передню панель корпуса 
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системного блоку виведено кнопки, індикатори, відсіки та певні роз’єми. 

Кнопки. Power – призначена для вмикання (іноді і вимикання) комп’ютера 

і зазвичай виділяється за кольором та розміром. 

Reset – призначена для перевантаження комп’ютера. Є маленькою і майже 

не виступає за поверхню панелі, щоб запобігти випадковому натисненню.  

На певних моделях корпусів присутні кнопки енергозберігаючих режимів. 

Індикатори. Power – свідчить, що комп’ютер увімкнутий. 

HDD – періодично блимає червоним світлом, коли відбувається звертання 

до жорсткого диска. 

На деяких моделях корпусів присутні індикатори внутрішньої 

температури, годинник та показник завантаженості процесора. 

Відсіки. 3,5 – дюймові відсіки призначені для розташування: 

 дисководів для магнітних дискет та zip–дискет (морально застаріле 

обладнання); 

 додаткові USB–концентратори; 

 інфрачервоні передавачі; 

 інші пристрої. 

5 дюймові відсіки від початку були призначені для розміщення дисководів 

для 5 – дюймових магнітних дискет. Після виходу таких дискет з використання, 

відсік довший час не використовувався. Тепер в них розміщують: 

 дисководи для оптичних дисків; 

 дисководи для мобільних дискет; 

 зовнішні тверді диски (Mobile Rack). 

Кількість відсіків може бути різною і залежить зазвичай від розміру 

корпуса і потреб користувача. 

Роз’єми. На передню стінку корпуса зазвичай виведено роз’єми для 

під’єднання флеш–накопичувачів та навушників. 

Отвори. Призначені для додаткової вентиляції. Але, нажаль, через отвори 

корпуса всередину системного блоку потрапляє пил, особливо, коли системний 
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блок стоїть дуже низько та коли вдома є домашні тварини. 

З часом пилюка і шерсть від тварин покриває вентилятор та інші важливі 

внутрішні пристрої щільним прошарком. Користувач може помічати це як 

збільшення шуму від роботи комп’ютера.  

Тому, варто раз на півроку розбирати корпус і обережно вибирати пилюку 

зсередини. Якщо цього не робити, то може гальмуватися робота вентилятору, 

порушуватися теплообмін всередині корпуса і це призведе до перегріву та 

поломки важливих пристроїв. 

Материнська плата 
 

 

Рисунок 1.2 – Будова материнської плати  
 

 

 

 
Рисунок 1.3 – Роз’єми материнської плати 
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Процесор 
 

 

Intel 80486DX2 в 

керамическом корпусе 

PGA 

 
 

Intel Celeron 400 Socket 370 в пластиковому корпусі PPGA 

 

Intel Celeron 400 Socket 

370 в пластиковому 

корпусі PPGA 

 
 

Intel Celeron 1100 Socket 370 в корпусі FC–PGA2 

 
 

Intel Celeron 1100 Socket 

370 в корпусі FC–PGA2 
 

 

Intel Core i9 

Рисунок 1. 4 – Процесори 
 

Відеокарта. 
 

 
 

Рисунок 1.5 – 6  Відеокарта сімейства GeForce 4 та EVGA GeForce RTX 3090 

FTW3 ULTRA GAMING 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/80486
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pin_grid_array
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPGA
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPGA
http://ru.wikipedia.org/wiki/FC-PGA2
http://ru.wikipedia.org/wiki/FC-PGA2
http://ru.wikipedia.org/wiki/GeForce_4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Intel_80486DX2_bottom.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SL3A2down.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UpSL3A2.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DownSL5ZE.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SL5ZEup.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Geforce_4200.jpg
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Оперативна пам’ять 
 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Розвиток конструкції модулів памяті (ОЗП)  

Зверху вниз: DIP, SIPP, SIMM 30 pin, SIMM 72 pin, DIMM, DDR DIMM 
 

Звукова плата. 
 

 

 
 

 

Рисунок 1.7 – Звукові плати Creative Labs Sound Blaster Live та ASUS 

Xonar Essence STX II 7.1  

http://ru.wikipedia.org/wiki/DIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMM
http://ru.wikipedia.org/wiki/DIMM
http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Creative
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/RAM_n.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Sblive!.jpg
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Жорсткий диск 
 

  

 

 

Western Digital 

WD2500 

Western Digital 

AN1500 RGB 2 TB 

Western Digital SN850 

2 TB 

 

SSD U.2 2.5" 3.84TB 

WD 

 

 

Рисунок 1.8 – Жорсткі диски фірми Western Digital  

 
 

 
 

Рисунок 1.9 – Розібраний жорсткий диск Samsung HD753LJ  

 

 
 

Рисунок 1.10 – Схема будови накопичувача на жорстких магнітних дисках 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Hdd.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Samsung_HD753LJ_04-Actuator.jpg
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Блок живлення 

 

 
 

 
Рисунок 1.11 – Комп’ютерний блок живлення  

 

Завдання до практичної роботи 

 

Дати розгорнуту відповідь на такі запитання: 

1. Що таке материнська плата? Які компоненти персонального 

комп’ютера на ній розташовані?  

2. В чому полягає виконання програм центральним процесором?  

3. Які основні параметри процесора? Що характеризує тактова частота і в 

яких одиницях вона вимірюється?  

4. Що таке кеш–пам’ять? Які є рівні кеш–пам’яті?  

5. Для чого призначені шини? Які є типи шин?  

6. Які шинні інтерфейси материнської плати ви знаєте?  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/PSU-gold-front.jpg
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7. Чим відрізняється оперативна пам’ять від постійної пам’яті?  

8. Що таке RISC–процесори? В чому полягає їх відмінність від CISC–

процесорів?  

9. Які ви знаєте типи оперативної пам’яті? Яка між ними різниця?  

10.  Що таке зовнішня пам’ять? Які різновиди зовнішньої пам’яті ви 

знаєте?  

11.  Що таке жорсткий диск? Для чого він призначений? Яку ємність 

мають сучасні вінчестери?  

12.  Яким чином здійснюються операції читання і запису в НЖМД 

(накопичувач на жорстких магнітних дисках)? 

13.  Джерела безперебійного живлення. 

14.  Мережні фільтри?  
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2.  ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MICROFT OFFICE WORD ТА ЙОГО 

МОЖЛИВОСТІ 

 

Мета: ознайомитися з прикладною програмою MS Word. За допомогою 

редактор MS Word навчитися набирати і форматувати текст, вставляти в 

документ рисунок, працювати з редактором формул Microsoft Equation. 

 

Теоретичні відомості 

 

2.1 Текстовий редактор Microsoft Office Word та його можливості  

Microsoft Office Word – популярний текстовий процесор. Реалізовані в Word 

можливості дозволяють виконувати найрізноманітніші операції по 

форматуванню та редагуванню текстових документів. Завдання, що вирішуються 

за допомогою текстового редактора Word, коротко перераховані нижче: 

 створення і редагування текстових документів з використанням 

великого вибору шрифтів і стилів тексту;  

 оформлення текстових документів (створення заголовків, змісту, 

колонтитулів, формування предметного покажчика, розставляння перенесень, 

розташування тексту на сторінці, налаштування шрифтів і параметрів абзацу, а 

також створення текстових документів з використанням різних шаблонів (як 

системних, так і користувацьких), призначених спеціально для відповідного 

оформлення документа);  

 вставка в текст необхідних елементів (спеціальних символів, малюнків, 

приміток, гіперпосилань, виносок і тому подібне); 

 робота з блоками тексту (копіювання, вставка, переміщення фрагментів 

тексту з використанням можливостей буферу обміну);  

 представлення деяких фрагментів текстового документа у вигляді 

таблиці, створеної відповідно до заданих параметрів;  

 налаштування параметрів представлення текстового документа;  

 перегляд статистики документа (кількість сторінок текстового 
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документа, кількість символів в документі, кількість абзаців та ін.);  

 автоматична перевірка формованого документа на наявність в ньому 

граматичних, стилістичних та інших помилок з можливістю оперативного їх 

усунення;  

 створення рисунків з використанням спеціально призначеної 

функціональності;  

 збереження сформованого документа в різних форматах; 

 вивід на друк готового текстового документа (при необхідності 

попередній перегляд документа перед його друкуванням).  

Окрім перерахованого, за допомогою текстового редактора Word можна 

вирішувати і інші завдання, залежно від потреб конкретного користувача. 

 

2.2. Запуск текстового процесору  

Для того щоб запустити текстовий процесор Microsoft Office Word 

потрібно виконати такі дії: Пуск –> Все программы –> Microsoft Office –> 

Microsoft Office Word.  

 

2.3 Структура вікна  

Вікно програми Microsoft Office Word має такий вигляд (рис. 2.1): 

 

1 – кнопка «Office»; 2 – панель швидкого доступу; 3 – рядок заголовку; 4 – стрічка 

меню інструментів; 5 – робоче поле; 6 – масштаб; 7 – режими сторінки; 8 – рядок стану 

Рисунок 2.1 – Вигляд вікна програми Microsoft Office Word 
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Вікно «Office» містить дві панелі. Зліва відображаються основні задачі по 

роботі з файлами, справа при наведенні покажчика миші на одну з команд 

відображаються опції, відповідні цим задачам. Наприклад, при наведенні 

покажчика миші на команду Save Аs (Сохранить как) відображаються 

параметри: Документ Word, Шаблон Word, Документ Word 97–2003 та ін. 

Панель швидкого доступу: її кнопки використовують для виклику того 

або іншого діалогового вікна або виконання відповідної команди. Якщо 

підвести покажчик миші до будь–якої кнопки Панелі швидкого доступу, то 

з’явиться спливаюча підказка з назвою, а іноді – і з коротким описом 

функціональності даної кнопки. Правіше від Панелі швидкого доступу 

розташована кнопка із зображенням маленького трикутника. Якщо її натиснути, 

то відобразиться меню, в якому клацанням кнопкою миші вибирають ті 

команди, кнопки яких повинні бути присутніми на Панелі швидкого доступу; 

так само прибирають непотрібні кнопки з панелі.  

Стрічка меню інструментів (рис. 2.2). Простота та зручність використання 

стрічки найбільшою мірою виявляються під час роботи. Трьома частинами 

стрічки є вкладки, групи та команди. 

 

Рисунок 2.2 – Вигляд стрічки меню інструментів 

 

Кожна вкладка стрічки включає однотипні і функціонально схожі 

елементи управління, які об’єднані в групи. Уздовж верхньої частини стрічки 

розташовано сім основних вкладок. Кожна передбачена для окремого виду 

робіт. Зокрема, вкладка Головна містить групи Буфер обміну, Шрифт, Абзац і 

Стилі. У деяких групах, правіше від назви, є невеликого розміру кнопка із 

стрілкою, натиснувши яку ви відкриєте відповідний режим роботи (для однієї 

групи – меню з командами, для іншої – діалогове вікно). Командою є кнопка, 
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поле для введення інформації або меню.  

 

2.4 Діалогові вікна у групах 

У певних групах міститься невелика діагональна стрілка у правому 

нижньому кутку . Стрілка запускає діалогове вікно (рис.2.3). За її натискання 

відображаються інші параметри, пов’язані з цією групою. Зазвичай такі 

параметри відображаються у вигляді діалогового вікна. 

 

Рисунок 2.3 – Вигляд діалогового вікна 

 

2.5 Структура документа 

Незважаючи на велику різноманітність створюваних та використовуваних 

документів, можна виділити загальні складові документа.  

Тіло документа. Основна частина документа, яка відображає зміст, мету 

створення документа, може містити текстові відомості, графічні зображення, 

таблиці.  

Текст – відображає основний зміст документа.  

Рисунок – використовують для ілюстрування основного змісту документа 

з метою унаочнення (графіки, діаграми) або привабливості, естетичного 

сприйняття.  

Таблиця – структурування, групування для ілюстрування або аналізу 

поданих у документі даних.  
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Заголовок – структурна одиниця документа для логічного структурування 

поданих у документі відомостей. Як правило, заголовки поділяють на кілька 

рівнів.  

Колонтитул. Спільна частина будь–якого документа, що містить загальні 

відомості про документ і може повторюватися на усіх парних або непарних 

сторінках. Колонтитули переважно містять відомості про автора, назву розділу, 

номер сторінки, дату створення тощо. Колонтитули розміщують угорі або внизу 

сторінки.  

Посилання. Додаткові пояснення спеціально позначених слів, речень, 

абзаців. Розміщують посилання внизу сторінки або у кінці документа.  

Зміст. Перелік заголовків документа із вказуванням сторінок, на яких 

вони розміщуються.  

 

2.6 Основні прийоми роботи з текстовим документом 

Після завантаження Microsoft Office Word автоматично буде створено 

новий документ 

 

2.6.1 Створення нового документа  

Щоб створити новий файл Word, натисніть Кнопку Office, і в меню, що 

з’явилося, виконаєте команду Створити (або комбінація клавіш Ctrl+O). В 

результаті відкриється вікно, в якому потрібно вказати режим створення нового 

документа. Ви можете створити документ або на основі шаблону, або без нього. 

 

2.6.2 Текстовий курсор  

Це вертикальна риска (|) у робочій області, що вказує місце введення або 

редагування тексту. Для переміщення курсору використовуються клавіші 

керування курсором або мишка. Для переміщення курсору введення за 

допомогою мишки слід установити курсор у потрібну позицію та натиснути 

ліву кнопку мишки.  

 



 

18 

 

2.6.3 Введення тексту  

Здійснюється в місце знаходження (позицію) текстового курсору. Для 

введення тексту необхідно створити новий або відкрити існуючий документ, 

встановити курсор у місці введення або редагування документа і, 

використовуючи клавіатуру, ввести новий текст, виконати зміни у документі, 

використовуючи правила:  

 текст вводиться у вікно поточного документа за допомогою клавіатури;  

 текст завжди вводиться в позицію, де міститься курсор;  

 символи, що вводяться, з’являються в місці розташування курсору; 

 при досягненні правого краю сторінки текст автоматично переноситься 

на новий рядок; 

 натискання на клавішу Enter створює новий абзац.  

Введення тексту здійснюється в одному з двох режимів вставки або 

заміни. У режимі вставки при введенні нового тексту текст, що міститься в 

документі, зміщується праворуч від місця введення. У режимі заміни старий 

текст замінюється новим. Перемикання між режимами здійснюється клавішею 

Insert. За замовчуванням текст вводиться у режимі вставки. Поточний режим 

відображається в рядку стану.  

 

2.6.4 Правила набору тексту 

Правила набору тексту: 

 між словами обов’язково ставиться пропуск (лише один);  

 перехід на новий рядок в процесі набору тексту відбувається 

автоматично;  

 щоб перейти на новий абзац, потрібно натиснути клавішу ENTER;  

 після розділового знаку обов’язково ставиться пропуск;  

 перед розділовим знаком пропуск не ставиться;  

 знак «дефіс» ставиться без пропусків; 

 знак «апостроф» ставиться без пропусків;  
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 знак «тире» ставиться з пропусками до і після знаку: розрізняється 

звичайне тире для числових проміжків (наприклад, IV – ХІ ст., 2006 – 2007 рр.) 

та друкарське або довге тире – для усіх інших випадків;  

 слова, які заключені в лапки чи дужки не повинні відділятися від них 

пропусками;  

 для введення римських цифр використовуються великі літери 

латинського алфавіту C, D, I, L, M, V, X (наприкдад, ХVI ст.).  

 

2.6.5 Виділення символів і групи символів  

В текстовому процесорі операції зміни шрифту застосовуються до 

виділеного фрагмента тексту чи, при відсутності виділення, до слова, на якому 

розміщується курсор. За допомогою миші можна виділити символ, слово або 

групу слів. Для того щоб виділити фрагмент тексту (символ, слово або групу 

слів), потрібно на його початку натиснути ліву клавішу миші і, не відпускаючи 

її, перетягнути до кінця фрагмента. Крім того, можна виділити фрагмент тексту, 

користуючись клавішами управління курсором. При цьому потрібно 

утримувати натиснутою клавішу Shift.  

Зауважимо, що елементами текстового документа також є різні об’єкти: 

малюнки, таблиці, діаграми тощо. В текстовому процесорі будь–яку дію можна 

застосовувати лише до виділеного елемента (символів, об’єктів). Тому 

обов’язково необхідно спочатку вибрати (виділити) елемент, а вже потім 

виконати дії (команди, наприклад, форматування символів).  

Для виділення всіх елементів документа можна скористатися комбінацією 

клавіш Ctrl+А (лат.).  

 

2.6.6 Відміна дії помилкових команд  

Текстовий процесор Word забезпечує свого роду «страховку» від таких 

помилок. Він дозволяє відмінити дію помилкових команд і відновити стан 

документа, що передував неправильним операціям. Відміну останньої 

виконаної команди виконують клавіатурною комбінацією CTRL+Z або 
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відповідною командою на вкладці. Серія відмін дозволяє відмінити дію 

декількох попередніх команд.  

 

2.6.7 Робота з фрагментами тексту  

Для видалення, копіювання і переміщення фрагментів тексту відповідний 

фрагмент повинен бути спочатку виділений. Виділений фрагмент видаляють 

натискуванням клавіші Delete.  

Переміщення фрагмента можна здійснити:  

 методом перетягування; �  

 за допомогою команд Вырезать – Вставить на вкладці Главная в групі 

Буфер обміну; � 

 комбінацією клавіш Вырезать (Ctrl+X), Вставить (Ctrl+V).  

Скопіювати фрагмент тексту можна: �  

 перетягуючи з клавішею Ctrl; � 

 за допомогою команд Копировать – Вставить на вкладці Главная в 

групі Буфер обміну; �  

 комбінацією клавіш Копировать (Ctrl+C) та Вставить (Ctrl+V).  

 

2.6.8 Форматування параметрів сторінки  

Форматування параметрів сторінки – це можливість визначити розмітку 

сторінок для одно– і багатосторінкових документів, а також формат паперу. Для 

отримання доступу до цієї команди потрібно перейти на вкладку Разметка 

страницы, натиснути діагональну стрілку у правому нижньому кутку групи 

Параметры страницы, внаслідок чого з’явиться діалогове вікно Параметры 

страницы (рис. 2.4), в якому є три розділи (закладки): Поля, Размер бумаги, 

Источник бумаги. 
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Рисунок 2.4 – Діалогове вікно Параметри сторінки 

 

В офісній роботі використовується декілька стандартних розмірів паперу. 

До цих розмірів належать: A4 (21 см по ширині і 29,7 см по висоті), A5 (14,8 см 

по ширині і 21 см по висоті), A3 (29,7 см по ширині і 42 см по висоті). 

Основним при роботі ми будемо вважати А4.  

Word дозволяє працювати з двома видами орієнтації, тобто розміщення 

паперу: Книжна (якщо висота сторінки більша за ширину) і Альбомна 

(навпаки). Розмір листка встановлюються у розділі Размер бумаги.  

В будь–якій книжці є відступи від країв сторінок. Ці відступи називають 

полями. Розміри цих полів необхідно встановити на першому етапі роботи з 

текстовим документом. Є 4 поля: Верхнее, Нижнее, Левое, Правое. Також 

листки можна зшивати і для того, щоб це не впливало на поля існує спеціальне 

поле, яке встановлюється зверху або зліва і називається Переплет. В цьому 

випадку текст на листку буде розміщуватись: ліве поле + переплет. Розмір і вид 

полів, переплет встановлюються у розділі Поля. Встановлені параметри можуть 

бути змінені в процесі роботи над документом.  

 

2.6.9 Шрифт 

Шрифт – це неозначуване поняття. Шрифт має характеристики:  

 Кегль – розмір, вимірюється у пунктах (пт або pt) . Наприклад 72 пт – 

2,54 см – 1 дюйм;  
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 Гарнітура – стиль написання: Курсив (нахилений), Полужирный, 

Полужирный курсив, Обычный;  

 Назва (категорія+особливості); 

Поділяють шрифти на типи за категоріями:  

 шрифти з засічками (наприклад, Times New Roman);  

 рублені шрифти (наприклад, Arial).  

Підкатегорія – моноширинні шрифти, наприклад Courier New. В таких 

шрифтах символи мають однакову ширину.  

Грецькі букви знаходяться у шрифті з назвою Symbol: α, β, ϕ, µ, θ, Ω, Ψ.  

 

2.6.10 Встановлення типу, розміру і стилю шрифта 

Змінити шрифт можна за допомогою вкладки Главная або діалогового 

вікна Шрифт. В Списку Шрифт вибирають тип шрифту, в списку Размер 

шрифта задають розмір символів, а кнопками Полужирный (Ctrl + B), Курсив 

(Ctrl + I), Подчеркнутый (Ctrl + U) змінюють стиль їх написання. Всі три 

кнопки можна використовувати одночасно. Крім цих кнопок є ще кнопки для 

зміни кольору літер, зміни кольору виділення тексту, зміни розміру шрифту та 

інші. 

 
 

 

Рисунок 2.5 – Вигляд вкладки Головна 

 

Діалогове вікно Шрифт (рис. 2.6). У нижній частині цього діалогового 

вікна наводиться приклад тексту, написаного відповідності до заданих 

параметрів шрифту. 
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Рисунок 2.6 – Діалогове вікно  Шрифт 

 

Вкладка  Шрифт.  

1. Вибираємо тип шрифту зі списку Шрифт.  

2. Вибираємо стиль написання зі списку Начертание (Обычный, Курсив, 

Полужирный, Полужирный курсив). 

3. Вибираємо розмір шрифту зі списку Размер. (Наприклад, 10 пт, 14 пт, 

18 пт, 26 пт).  

4. Розкриваючий список Подчеркивание надає нестандартні варіанти 

підкреслення тексту (наприклад, подвійною рискою чи пунктиром).  

5. Колір відображення тексту змінюють в списку Цвет текста.  

6. Колір підкреслення вибирають зі списку Цвет подчёркивания.  

7. Нестандартні ефекти оформлення тексту задають встановленням 

прапорців на панелі Видоизменение.  

Вкладка Интервал. 

1. Масштаб (за замовчуванням автоматично).  

2. Интервал (обычный, разреженный, уплотненный) вимірюється в 

пунктах.  

3. Смещение відносно базової лінії (нет, вверх, вниз) вимірюється в 

пунктах. 
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4. Кернинг для знаков размером: (автоматична настройка кернінга, тобто 

зменшення інтервалів між деякими парами знаків. При кернінгу знаки в словах 

здаються розміщеними більш рівномірно. Кернінги виконуються тільки для 

шрифтів True Type).  

 

2.6.11 Вставка спеціальних символів 

Під час опрацювання текстових документів часто виникає потреба ввести 

спеціальні символи, які відсутні на клавіатурі. Для цього потрібно на вкладці 

Вставка в групі Символы вибрати випадаючий список Символы, де вибрати 

потрібний символ, чи відкрити діалогове вікно Символы з цього списку за 

допомогою команди Другие символы.  

 

 

Рисунок 2.7 – Діалогове вікно Символи 

 

Далі: 

 у списку Шрифт вибрати шрифт символу;  

 використовуючи смугу прокручування, знайти необхідний символ;  

 обрати необхідний символ за допомогою курсору;  

 натиснути на кнопку ОК.  

 

2.6.12 Збереження документів  

1. Натисніть кнопку Office (або комбінацію клавіш Ctrl+S, або кнопку 

Сохранить (дискета)) та виберіть пункт Сохранить або Сохранить как. 

2. Після відкриття діалогового вікна збереження документа, щоб зберегти 

файл в іншу папку, знайдіть і відкрийте необхідну папку.  
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3. Введіть ім’я документа в полі Имя файла.  

4. Натисніть кнопку Сохранить. 

 

Завдання до практичної роботи 

 

1. Завантажити текстовий процесор Microsoft Office Word. 

Ознайомитися з інтерфейсом програми.  

2. Змінити параметри сторінки: А4, ліве поле – 3 см, праве поле – 1,5 

см, зверху і знизу – 1 см., книжкова орієнтація.  

3. Набрати текст (свою автобіографію) в редакторі. Провести 

експерименти  зі зміною розміру, типу, кольору та стилю шрифту. 

4. Вставити в документ рисунок (текст повинен його обтікати).  

5. В редакторі формул Microsoft Equation набрати формулу згідно 

варіанта (див. Таблицю 2.1)  

 

Таблиця 2.1 – Варіанти завдань 
 

Номер 

варіанта 
Формула 

1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  
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Продовження таблиці 2.1 

 

Номер 

варіанта 

Формула 

7  

 
8  

 
9  

 
10  

 
11  

 
12  

 
13  

 
14  

 
15  

 
16  

 
17  

 
18  

 
19  

 
20  
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 Контрольні запитання 

 

1. Назвіть завдання, що вирішуються за допомогою текстового редактора 

Word. 

2. Назвіть загальні складові (структуру) документа Word. 

3. Перелічіть основні прийоми роботи з текстовими документами. 

4. Сформулюйте загальні правила набору тексту. 

5. Як відбувається відміна дії помилкових команд в Word ? 

6. Що таке форматування параметрів сторінки ? 

7. Перелічіть порядок встановлення типу, розміру і стилю шрифта. 
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3.  ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MICROFT OFFICE 

WORD ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

Мета: освоїти основи форматування символів, абзаців; роботу зі стилями; 

отримання даних про форматах; роботу з шаблонами. 

 

Теоретичні відомості 

 

3.1 Форматування символів: вибір гарнітури шрифту,розміру, стилю 

накреслення шрифту 

Шрифт характеризується рядом параметрів, найважливіший з яких – 

рисунок літери. Проілюструвати це можна, якщо один і той же символ набрати 

різними шрифтами: . Як видно, 

буква «А» виглядає по–різному, так як набрана різними шрифтами. 

Під форматом символу в текстовому редакторі Word розуміється: 

1) шрифт (Arial Cyr, Times New Roman Cyr і т. д.); 

2) накреслення (курсив, напівжирний і ін.); 

3) розмір шрифту (кегль); 

4) підкреслення (подвійне, штрихове і ін.); 

5) колір; 

6) ефекти (верхній, нижній індекси, малі прописні і ін.); 

7) міжсимвольний інтервал (ущільнений, розріджений і ін.); 

8) текстові ефекти 

Встановити потрібний шрифт можна за допомогою меню Главная вкладки 

Шрифт (рис. 1.1а) або натиснувши на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl – D 

(рис. 3.1б). 
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a б 

Рисунок 3.1 – Діалогові вікна вибору параметрів шрифту 

 

У діалоговому вікні Шрифт на закладці Шрифт крім типу шрифту, його 

накреслення і розміру можна вибрати потрібний вид підкреслення зі списку 

Підкреслення, а також потрібні ефекти за допомогою групи прапорців Ефекти 

(див. рис. 3.1, б). Можна задати інтервал між символами і ряд інших параметрів, 

використовуючи закладку Інтервал діалогового вікна Шрифт (див. рис. 3.1, б). 

Різні ефекти анімації задаються на останній закладці Анімація діалогового вікна 

Шрифт. Діалогове вікно Шрифт також можна викликати командою Шрифт 

контекстного меню символу або виділеного фрагмента тексту. 

Всі перераховані вище параметри шрифту можна задавати за допомогою 

випадаючих списків і кнопок панелі інструментів Форматування. Треба 

відзначити, що за замовчуванням на панелі інструментів Форматування 

розташовуються не всі кнопки, необхідні для завдання параметрів шрифту. При 

необхідності кнопки на панель можна додати за допомогою команди 

Налаштування меню Сервіс. 

 

3.2 Форматування абзаців 

 

Під форматуванням абзацу розуміється установка: 

1) відступу (зліва, справа, перший рядок); 
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2) інтервалів (міжрядкового, перед, після); 

3) вирівнювання (ліворуч, по центру, по ширині і ін.); 

4) положення на сторінці: 

 контроль висячої (незавершеною) рядки, т. е. абзац цілком (на одній 

сторінці); 

 разом з наступним абзацом; 

 нагорі сторінки; 

 без переносу слів; 

5) межі і заливки. 

Більшість параметрів абзацу встановлюється у вкладці Абзац, що 

викликається у меню Главная, та натиснення лівою клавішу міші на  у 

вкладці Абзац (рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Діалогове вікно Абзац 

 

Діалогове вікно Абзац  також можна викликати правою кнопкою миші  

нажавши попередньо встановивши курсор на вільному полі робочої сторінки; 

після чого на контекстній панелі, що з’явилася  (рис. 3.3) нажати ліву кнопкою 

миші на пункті Абзац.  
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Рисунок 3.3 – Діалогове вікно Абзац 

 

Встановити потрібний шрифт можна за допомогою меню Главная вкладки 

Шрифт (рис. 3.1а) або натиснувши на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl – D 

(рис. 3.1б). 

Для завдання обрамлення і заливання тексту необхідно в меню Разметка 

страницы  натиснути на іконку Границы страниц  . У діалоговому вікні 

Граница и заливка  (рис. 3.4) на закладці Граница  змініть тип, колір і ширину 

ліній обрамлення (рис. 3.4, а). Для завдання заливки необхідно вибрати 

закладку Заливка (рис. 3.4, б). 

 

  
а б 

 

Рисунок 3.4 – Діалогове вікно Граница та Заливка 
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1.3 Робота зі стилями 

Стиль – це сукупність параметрів форматування, що має свою назву. За 

допомогою стилів можна встановити кілька параметрів форматування за один 

крок. При цьому для кожного з елементів оформлення можна встановити 

власний стиль, який буде мати унікальне найменування. В цьому випадку вам 

не доведеться при форматуванні елементів встановлювати параметри в меню 

Главная  в вкладках (Шрифт, Абзац та т.п.). Вам достатньо встановити 

необхідні стилі, а потім кожен раз просто вибирати зі списку необхідний стиль. 

У MS Word стиль може бути застосований як до цілого абзацу, так і до 

декількох символів. Принципова відмінність полягає в тому, що абзац, завдяки 

знаку кінця абзацу, можна не виділяти, досить встановити в ньому курсор, а 

стиль символів можна застосувати до фрагмента тексту будь–якої величини, але 

без знака абзацу, тому необхідний фрагмент обов’язково повинен бути 

виділений. Найпростіший спосіб установки стилю одного символу – це 

виділити його і натиснути потрібну кнопку панелі інструментів: напівжирний, 

курсив, підкреслення, і виділений символ буде оформлений відповідним чином. 

Що стосується стилю абзацу, то його назва з’являється в поле Стиль панелі 

інструментів Форматирование при установці курсора в межах абзацу. 

В якості основного стилю, встановленого за замовчуванням, 

використовується стиль Нормальний. Цей стиль застосовується для основного 

тексту будь–якого документа і служить основою для створення інших стилів. 

MS Word містить кілька десятків вбудованих стилів, а також п’ять 

основних або, як їх ще іноді називають, базових стилів: Обычный, Тема 1, 

Заголовок 2, Заголовок 3 і Шрифт абзацу за замовчуванням. Стилі, що 

використовуються в поточному документі, представлені в списку Стиль на 

панелі інструментів Форматирование. Весь список вбудованих стилів можна 

побачити у вкладці Стили натиснувши лівою кнопкою миші на  у вкладці 

Стили (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Вкладка Стили 
 

3.3.1 Створення стилів 

Для правильного форматування документа, кожного абзацу, який має 

відмінні характеристики форматування, необхідно призначати власний стиль. 

Для цього, після форматування абзацу, необхідно клацнути натиснувши лівою 

кнопкою миші на на  на  панелі Стили (рис. 3.6) нажати на кнопку  

Сохранить выделенный фрагмент как новий экспресс–стиль… і вказати нове 

ім’я стилю. В результаті з’явиться діалогове вікно (рис. 3.7). 

 

 

Рисунок 3.6 – Панель Стили Рисунок 3.7 – Діалогове вікно Создание стиля 
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Назва стилю, вводиться в поле Имя. Поле Стиль вказує, до якого стилю 

(абзацу або символа) відноситься обраний стиль. Поле Форматирование 

містить параметри форматування стилю, обраного для зміни. В поле 

Основан на стиле вказано стиль, на якому заснований новий стиль. У разі 

необхідності ви можете змінити базовий стиль. Для цього слід натисканням 

кнопки, розташованої в правій частині поля, відкрити список і вибрати з нього 

необхідний стиль. В поле Стиль наступного абзацу вказаний стиль, який 

встановлений для наступного абзацу. Якщо вам потрібно змінити цей стиль, 

виберіть потрібний стиль із списку. 

При натисканні кнопки Формат на екрані з’явиться меню, що випадає, в 

якому необхідно вибрати команду в залежності від того, які параметри ви 

збираєтеся змінити. Відповідно до вашим вибором відкриється вікно діалогу. 

Наприклад, якщо потрібно змінити Шрифт, то виберете команду Шрифт, і 

відкриється вже знайоме вам вікно діалогу Шрифт. 

Якщо необхідно, щоб внесені вами зміни збереглися в шаблоні, встановіть 

прапорець Додавить в шаблон. 

 

3.3.2 Зміна існуючих стилів 

У разі необхідності можна внести зміни в будь–який зі стандартних або 

призначених для користувача стилів. Можливо, вам буде потрібно змінити тип 

або розмір шрифту, використовувати всі великі літери або ввести буквицу. Для 

цього  в області задач Стили натиність кнопку Управление стилями , а потім 

відкрийте вкладку Ограничения (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Діалогове вікно Управление стилями 
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У списку Управление стилями буде виділено стиль, яким був оформлений 

поточний абзац. Якщо потрібно змінити будь–якої іншої стиль, виберіть його в 

списку Управление стилями. Якщо натиснути кнопку Изменить…, то 

відкриється вікно діалогу Изменеие стиля (рис. 3.9), яке в точності повторює 

вікно Создание стиля (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.9 – Діалогове вікно Изменение стиля 

Можна змінити стиль і без використання цього вікна. Для цього за 

допомогою команд Шрифт і Абзац з меню Главная або контекстного меню.  

 

3.3.3 Пошук і заміна стилів 

Знайти і замінити стиль будь–якого фрагмента тексту можна за 

допомогою механізму пошуку–заміни. У меню Главная вкладці Найти вкладці 

Расширенный поиск передбачено меню Формат, в якому присутній опція 

Найти стиль (рис. 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Панель Найти и заменить  

MS Word аналізує параметри форматування, встановлені вами в якості 

умов пошуку. Аналогічно працює механізм заміни. 



 

36 

 

3.3.4 Копіювання стилів з документа або шаблону 

Стили можна копіювати з шаблону, в якому він збережений в інший 

шаблон або документ, заснований на іншому шаблоні. Це може бути стиль, який 

ви створили самі або стиль, який вам сподобався в іншому документі. Немає 

сенсу створювати вже існуючий стиль, коли можна його скопіювати. Якщо в 

існуючому документі або шаблоні вже є стиль з таким же ім’ям, як і копіюється, 

Word зажадає підтвердження заміни параметрів існуючого стилю на параметри 

копируемого стилю. Для цього використовується вікно діалогу Организатор 

(рис. 3.11), яке викликається кнопкою Организатор.  

 

Рисунок 3.11 – Вікно діалогу Організатор 

Увага ! У разі відсутності на жодній з панелей  кнопки Організатор   

необхідно  встановити її через меню Файл  Параметры  Настройка ленты, 

обрати из правої панелі діалогових вікон (рис. 3.11)  Все команды  знайти 

команду Организатор та за допомогою клавіши Добавить в зручну для Вас 

вкладку, наприклад, Главная.  

 

Рисунок 3.11 – Панель Параметры Word 
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У лівому списку MS Word відображені стилі, використовувані в активному 

документі або підключеному шаблоні. У правому списку – стилі, які 

використовуються в шаблоні Обычный. Якщо вам потрібно скопіювати стиль не 

з активного документа або шаблону або потрібно скопіювати стиль не в шаблон, 

відмінний від звичайного, натисніть розташовану нижче відповідного списку 

кнопку Закрыть файл. Назва кнопки зміниться на Открыть файл. Натисніть 

кнопку Открыть файл і відкрийте потрібний документ або шаблон. 

Якщо на вашому комп’ютері встановлено MS Word, за замовчуванням 

шаблони зберігаються в папці Шаблоны, вкладеної в основну папку MS Office. 

Якщо потрібний шаблон відсутній в списку, вкажіть інший диск або папку. 

Виберіть у відповідному списку вікна діалогу Организатор стиль, який 

необхідно скопіювати, натисніть кнопку Копировать. 

Для виділення декількох стилів, що утворюють безперервну групу, 

натисніть клавішу Shift і, не відпускаючи її, виберіть перший і останній 

елементи групи. Для виділення декількох окремих стилів, натисніть клавішу 

Ctrl і, утримуючи її, виберіть кожен з потрібних вам елементів. 

 

3.4 Шаблони документів 

При створенні нового документа MS Word будує його на основі одного з 

шаблонів. Шаблони є тією основою, на підставі якої будується новий документ. 

Шаблон визначає сукупність параметрів, на підставі яких буде здійснюватися 

форматування документа. До цих параметрів можна віднести накреслення 

шрифту, величину полів, установки табуляторів і т. д. Крім того, шаблони 

можуть містити такі елементи: 

 текст (наприклад, верхні і / або нижні колонтитули);  

 зумовлені стилі (заголовки рівнів, нормальний, основний текст і т. п.), 

а також створені вами користувацькі стилі; 

 таблиці; 

 рамки; 
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 графічні зображення; 

 спеціальні засоби (макроси, кнопки і навіть панелі інструментів) і т. д. 

У MS Word існують шаблони трьох типів: 

1) шаблон Обычный, який призначений для створення стандартних 

документів з параметрами, прийнятими за замовчуванням; 

2) спеціальні шаблони, що входять в комплект поставки MS Word 

(наприклад, листи, факси, і т.п.), а також створені вами різноманітні 

користувацькі шаблони; 

3) шаблони майстрів, які в інтерактивному режимі проводять вас через 

всі стадії створення документа. Для цієї мети використовується послідовність 

вікон діалогу, за допомогою яких на кожному етапі ви вказуєте конкретні 

характеристики документа. Як приклад шаблону цього типу можна навести 

Мастер создания календаря. 

Майстер – це засіб Word – програма, що дозволяє в формі діалогу за 

кілька кроків створити який–небудь документ з необхідною інформацією, 

наприклад календар, газетний лист, щоденник і ін. 

Для створення нового документа за допомогою шаблону або майстра 

необхідно: 

1) У меню вибрати команду Файл  Создать. 

2) У діалоговому вікні в групі Создать встановити перемикач Документ. 

3) В поле Создать вибрати Шаблон. 

4) Натиснути клавішу Enter. 

При виборі шаблону на екрані з’явиться його форма, яку можна 

заповнювати своїми даними. При виборі майстра видається послідовність 

діалогових вікон, керівних створенням документа. 

Шаблон можна створити трьома способами: 

1) Відкрити існуючий шаблон (вони зберігаються в файлах з 

розширенням .dot), зберегти його під новим ім’ям, модифікувати його як 

звичайний документ, потім зберегти вже змінений документ. 
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2) Зберегти існуючий документ як шаблон командою Файл  

Сохранить как. В поле Тип документа при цьому встановити Шаблон 

документа. 

3) Створити новий шаблон командою меню Файл  Создать при 

встановленому прапорці Шаблон. 

 

Завдання до практичної роботи 

 

1. Відкрити новий документ. Вставити в нього довільний текст, який 

містить три абзаци. 

2. Задати параметри шрифту для першого абзацу (див. таблицю 3.1). 

3. Виконати форматування другого абзацу (див. таблицю 3.2). 

4. Виконати форматування третього абзацу за допомогою існуючих 

стилів. 

5. Створити свій стиль (на базі другого абзацу, відформатованого за 

індивідуальним завданням). 

6. Провести форматування третього абзаца за допомогою створеного стилю. 

7. На базі отриманого документа створити свій шаблон. 

8. Створити новий документ на базі створеного шаблону. 

 

Таблиця 3.1 – Індивідуальне завдання 1 

 

№ 

варіанта 

Параметри шрифту 

Шрифт Накреслення Кегль 
Підкрес–

лення 
Колір Ефекти 

Аніма–

ція 

1  Arial  курсив 10 двойное цвет 
верхний 

индекс 

Черные 

муравьи 

2  Impact полужирный 11 штриховое цвет 
нижний 

индекс 

Мерца-

ние 

3  
Courier 

New 
полужирный 

курсив 
12 одинарное цвет зачеркнутый 

Мигаю-

щий фон 

4  Verdana курсив 16 
волнистым

и линиями 
цвет 

двойное 

зачеркивание 

Неоновая 

реклама 

5  Arial  полужирный 18 двойное цвет с тенью 
Фейер-

верк 

6  Impact 
полужирный 

курсив 
10 штриховое цвет приподнятый 

Красные 

муравьи 
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Продовження таблиці 3.1 

 

№ 

варіан-

та 

Параметри шрифту 

Шрифт 
Накрес–

лення 
Кегль 

Підкрес–

лення 
Колір Ефекти 

Аніма–

ція 

7  
Courier 

New 
курсив 15 одинарное цвет утопленный 

Мигаю-

щий фон 

8  Verdana полужирный 12 
волнистыми 

линиями 
цвет контур 

Мигаю-

щий фон 

9  Arial  
полужирный 

курсив 
16 штриховое цвет 

двойное 

зачеркивание 

Мерца-

ние 

10  
Courier 

New 
курсив 18 

волнистыми 

линиями 
цвет приподнятый 

Красные 

муравьи 

11  Arial  полужирный 12 
волнистыми 

линиями 
цвет приподнятый 

Неоновая 

реклама 

12  Impact 
полужирный 

курсив 
16 двойное цвет утопленный 

Мигаю-

щий фон 

13  
Courier 

New 
курсив 18 штриховое цвет контур 

Мерца-

ние 

14  Verdana 
полужирный 

курсив 
18 

волнистыми 

линиями 
цвет с тенью 

Красные 

муравьи 

15  Arial  полужирный 11 одинарное цвет 
двойное 

зачеркивание 

Неоновая 

реклама 

 

Таблиця 3.2 – Індивідуальне завдання 2 

 

№ 

варіан-

та 

Параметри абзацу 

відступ (см) інтервал (пт) 
Вирівню–

вання 
Межі  

Зліва Справа 
Перший 

рядок 

Міжряд–

ковий 
Перед Після 

1  1 0.5 нет одинарный 6 30 влево рамка 

2  0.5 1 3 полуторный 12 12 по центру тень 

3  0.3 0.4 2 двойной 18 24 вправо объемная 

4  0.4 1.2 2.5 множитель 3 24 18 влево рамка 

5  1.2 0.7 нет множитель 4 30 6 по центру тень 

6  2 0.6 3.5 одинарный 6 30 вправо объемная 

7  1.5 2 5 полуторный 12 12 влево рамка 

8  0.7 1.5 4 двойной 18 24 по центру тень 

9  0.6 0.5 1.5 множитель 3 24 18 вправо объемная 

10  1.4 0.3 1 множитель 4 30 6 влево тень 

11  1.2 0.7 нет полуторный 12 12 по центру тень 

12  2 0.6 3.5 одинарный 6 30 влево рамка 

13  1.5 2 5 
множитель 

3,5 
24 18 влево рамка 

14  0.7 1.5 4 двойной 14 22 вправо объемная 

15  1.2 0.7 нет 
множитель 

2,5 
24 12 вправо тень 
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 Контрольні запитання 

 

1. Що входить в поняття формату шрифту? 

2. Що входить в поняття формату абзацу? 

3. Які параметри входять в поняття Стиль? 

4. Які базові стилі ви знаєте? 

5. Як створити новий стиль? 

6. Як змінити існуючий стиль? 

7. Як виконати пошук і заміну стилю? 

8. Як виконати копіювання стилю з іншого документа або шаблону? 

9. Що називається шаблоном документа? 
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4. ТАБЛИЧНА ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ  ДАНИХ. ТАБЛИЧНИЙ 

ПРОЦЕСОР EXCEL 

 

Мета: закріплення, поглиблення та опрацювання основних прийомів 

роботи у середовищі табличного процесора EXCEL 

 

Теоретичні відомості 

 

Електронна таблиця (ЕТ) – це програма, що моделює на екрані 

двовимірну таблицю, що складається з рядків і стовпчиків. Особливістю ЕТ є 

те, що в них структурування інформації починається безпосередньо на етапі 

введення даних: із самого початку свого існування в машинній формі вони 

прив’язуються до структурних підрозділів таблиць – клітинкам. 

Основне призначення процесорів електронних таблиць – обробка 

інформації, що організована в таблиці, проведення розрахунків на її основі і 

забезпечення візуального представлення збережених даних і результатів їхньої 

обробки (у виді графіків. діаграм і т.п.). Microsoft Excel – табличний процесор, 

програма для створення й обробки електронних таблиць. 

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула 

може складатися з математичних операторів, значень, посилань на клітинку і 

імен функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що 

міститься в клітинці, де знаходиться формула. Формула починається зі знака 

рівності "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори + , 

–  , * , /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними 

законами. 

Приклади формул: =(А2+В3)*С5,  =F9*C10+E12. 

Константи – текстові або числові значення, що вводяться в клітинку і не 

можуть змінюватися під час обчислень. 

Посилання на клітинку або групу клітинок – спосіб, яким указується 

конкретна клітинка або кілька клітинок. Посилання на окрему клітинку–її 

координати. Значення порожньої клітинки дорівнює нулю. 
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Посилання на клітинки бувають двох типів: 

 відносні – клітинки позначаються відносним зсувом від клітинки з 

формулою (наприклад: F7); 

 абсолютні – клітинки позначаються координатами клітинок у сполученні 

зі знаком $ (наприклад: ;$F$7). 

При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір 

переміщення. 

Для уведення формули в клітинку необхідно ввести знак « = » і формулу 

для обчислення. Після натискання клавіші «Enter» в клітинці з’явиться 

результат обчислення. При виділенні клітинки, що містить формулу, формула 

з’являється в рядку редагування. 

Функціями в Microsoft Excel називають об’єднання декількох 

обчислювальних операцій для розв’язання визначеної задачі. Функції в 

Microsoft Excel являють собою формули, що мають один або кілька аргументів. 

Як аргументи вказуються числові значення або адреси клітинок. 

Наприклад: 

=СУММ(А5:А9) – сума клітинок А5, А6, А7, А8, А9; 

=CP3HAЧ(G4:G6) – середнє значення клітинок G4, G5, G6. 

Функції можуть входити одна в іншу, наприклад: 

=CУMM(Fl:F20)OKPУГЛ(CP3HAЧ(H4:H8);2); 

Масиви формул зручно використовувати для введення однотипних формул 

і обробки даних у виді таблиць. Наприклад, для обчислення модуля від чисел, 

розміщених в клітинках В1, Cl, Dl, Е1, замість введення формул у кожну 

клітинку можна ввести одну формулу – масив для всіх клітинок. Microsoft Excel 

додає навколо масиву формул фігурні дужки { }, за якими його можна 

відрізнити. 

Для створення масиву формул необхідно: 

 виділити клітинки, у яких повинний знаходитися масив формул; 

 ввести формулу звичайним способом, указавши як аргументи групу 

клітинок–аргументів; 
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  в останньому вікні замість кнопки ОК натиснути комбінацію клавіш 

Ctrl+Shift+Enter. 

Повідомлення про помилки. Якщо формула в клітинці не може бути 

правильно обчислена, Microsoft Excel виводить в клітинку повідомлення про 

помилку. Якщо формула містить посилання на клітинку, що містить значення 

помилки, то замість цієї формули також буде виводитися повідомлення про 

помилку. Значення повідомлень про помилки наступне: 

#### – ширина клітинки не дозволяє відобразити число в заданому 

форматі; 

#ИМЯ? – Microsoft Excel не зміг розпізнати ім’я, використане у формулі; 

#ДЕЛ/0! – у формулі робиться спроба ділення на нуль; 

#ЧИСЛО! – порушені правила завдання операторів, прийняті в 

математиці; 

#Н/Д – таке повідомлення може з’явитися, якщо як аргумент задане 

посилання на порожню клітинку; 

#ПУСТО! – невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають 

спільних клітинок; 

#ССЬІЛКА! – у формулі задане посилання на неіснуючу клітинку;  

#ЗНАЧ! – використаний неприпустимий тин аргументу. 

 

Завдання до практичної роботи 

 

У робочій книзі з ім’ям: – ПІБ студента_шифр групи зробити розрахунки 

завдань. За допомогою MS Excel виконати кожне завдання на окремому 

робочому листі і задати йому відповідне завданню ім’я .  

 

Завдання 1.  

1. На новому робочому листі побудувати таблицю (див. таблицю 4.2), 

зробити розрахунок оплати праці менеджеру з продажу комп’ютерів. За кожен 

проданий комп’ютер менеджер отримує 300 грн. Якщо протягом місяця 
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менеджер продає більш 40 комп’ютерів, то за кожен комп’ютер понад 40, 

отримує 350 грн., із заробітної плати менеджера утримується податок таким 

чином: якщо сума заробітку агента менше ніж 15000 грн. – 10% , більш ніж 

15000 грн. – 16% . 

Таблиця 4.2 – Вартість проїзду в автобусі 

Місяць Продано (шт.) Заробітна плата До видачі 
Січень 35   

Лютий 42   

Березень 50   

Квітень 40   

Травень 45   

Червень 31   

Липень 25   

Серпень 30   

Вересень 34   

Жовтень 29   

Листопад 37   

Грудень 49   

Разом:    

 

2. На новому робочому листі побудувати діаграму кількості проданих 

пилососів за місяцями. Задати атрибути діаграми. 

  

Завдання 2. 

1.  На новому робочому листі побудувати таблицю, розрахувати вартість 

проїзду в автобусі (див. таблицю 4.2): 

Таблиця 4.2 – Вартість проїзду в автобусі 

 

Місто 
Відстань 

(км) 

Вартість проїзду  

(грн.) 
Балаклія 91  

Волчанск 76  

Ізюм 109  

Золочев 40  

Мерефа 29  

Красноград 104  

Лозова 147  

 

Розрахувати вартість проїзду з урахуванням знижок: 

 10% при відстані від 10 до 50 км; 
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 13% при відстані від 50 до 100 км; 

 15% при відстані більш ніж 100 км. 

Вартість проїзду за кілометр без знижок дорівнює 3 грн. 

2. На новому робочому листі побудувати кругову діаграму. Задати 

атрибути діаграми. 

3. На новому робочому листі виконати в таблиці сортування за вартістю 

проїзду так, щоб на першому місці стояла вартість проїзду з мінімальною 

ціною. 

 

Завдання 3. 

1. На новому робочому листі побудувати таблицю, яка повинна містити 

відомості про нарахування квартирної плати за місяць. Вихідними даними е 

одиничні розцінки по кожному виду послуг, обсяг зроблених послуг кожного 

виду й фактична дата оплати кожної послуги. При розрахунку оплати за 

електроенергію слід врахувати, що витрата в межах норми (100 кіловат) 

оплачується за звичайним тарифом, а кількість кіловатів, які витрачені поверх 

норми, оплачуються за подвійним тарифом. 

Визначити фактичну квартирну плату, що включає всі види послуг з 

урахуванням нені, що нараховується з розрахунку 0,01% від суми, яка сплачена, 

за кожний прострочений день платежу. Строк оплати – до 20 числа кожного 

місяця. 

2. Відсортувати таблицю за фактичними сумами оплати. 

3. Виконати фільтрування рядків таблиці за послугами, оплата яких 

зроблена без нарахування пені та скласти із цих рядків окрему таблицю. 

4. На окремому листі побудувати кругову діаграму розподілу загальної 

суми платежу за видами послуг, а також гістограму, задати атрибути діаграм. 

 

Завдання 4. 

1. На новому робочому листі побудувати таблицю, яка повинна містити 

відомості про роботу перукарні за 1 день. Вважати відомими розцінки на окремі 



 

47 

 

види робіт (не менш 10 найменувань) і кількість виконаних робіт кожного виду. 

Визначити суму виторгу по кожному виді робіт за день і загальну суму 

виторгу перукарні. Визначити розмір з/плати співробітників перукарні, якщо 

відомо, що при виторзі до 400 грн. розмір зарплати становить 60%, виторгу, а 

зарплата від частини виторгу, що перевищує 400 грн. становить 90% виторги. 

2. Відсортувати таблицю за кількістю виконаних робіт. 

3. Виконати фільтрування з рядків вихідної за відповідними видам робіт, 

для яких денний виторг становить не менш 150 грн. 

4. На окремому листі побудувати кругову і стовпчикову діаграми 

розподілу оплати за видами робіт. 

 

Завдання 5. 

1. На новому робочому листі створити таблицю (див. таблицю 4.3), 

виконати розрахунки, імпортувати таблицю і розрахункові дані в WORD, 

встановивши зв’язок між робочим листом та документом, створити в документі 

логотип комп’ютерної фірми. 

Таблиця 4.3 – Продаж програмних продуктів за 2018 р. 

№ 
Програмний 

продукт 

Ціна 

одиниці 

(грн.) 

Кількість 

одиниць 

(шт.) 

Сума продажу 

(грн.) 

1 
WORD 

(редактор) 
   

...     

 

2. Розрахувати загальну суму продажу, утриманий податок –27 % від суми 

продажу, якщо сума продажу менш, ніж N; 31%, якщо сума продажу більше або 

дорівнює N але менш, ніж М; 35%, в іншому разі (N,M взяти довільно), 

залишок після сплати податку. 

3.  Побудувати діаграму продажу різних продуктів, задати атрибути діаграм. 

 

Завдання 6. 

1. На новому робочому листі створити таблицю (див. таблиці 4.4 та 4.5), 



 

48 

 

обчислення стипендії. 

Таблиця 4.4 – Обчислення стипендії  

№ П.І.Б. Середній бал (СБ) Стипендія 

    

 

Таблиця 4.5 – Схема начислення стипендії: 

 СБ<4 4<=СБ<4,5 4,5<=СБ<5 СБ=5 

Стипендія (грн.) 0 800 950 1400 

 

2. Вирахувати середній бал у групі та загальну суму стипендії. 

3. Побудувати діаграму, експортувати дані в WORD. 

 

Завдання 7. 

1. На новому робочому листі створити та заповнити таблицю 4.6. 

Таблиця 4.6 – Допомога на дитину 

№ 

п/п 
П.І.Б. Число дітей Сума допомоги 

Компенсація на 

1 дитину 1    
…    

10    200 гри. 

 

2. Виконати фільтр за наявності дітей > 3. 

3. Підрахуйте загальну суму допомоги з посиланням на клітинку 

(компенсація). Якщо кількість дітей менш 3, допомога не надається. 

4. Побудуйте діаграму, задайте атрибути діаграми. 

 

Завдання 8. 

1. Побудувати таблицю 4.7, виконати обчислення з урахуванням того, що 

торговельна знижка становить: кількість шт. 100 – знижка 12%, від 200 до 300 – 

17%, від 400 і більш – 19%. 
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Таблиця 4.7 – Обчислення вартості товару 

Найменування 

товару 

Вартість 

(гри.) 

Кількість 

(шт.) 

Сума 

(гри.) 

Торгівельна 

знижка 

Ціна 

(гри.) 

Партія А 37,50 100    

Партія Б 47.50 200    

Партія В 97.50 300    

Партія Д 57,50 400    

Середнє значення      

Найбільше значення      

Найменше значення      

 

2. На новому робочому листі побудувати кругову діаграму за ціною, у якій 

повинно бути відображено назва партії й відсоток. Задати атрибути діаграми. 

3. На новому робочому листі виконати в таблиці сортування за ціною 

таким чином, щоб на першому місці стояв товар з максимальною ціною. 

4. На новому робочому листі відобразити на екрані партії товарів із сумою 

більшою або рівною 15000 грн. 

5. Зберегти створений файл \Шифр групи\Задача1_ІІрізвнще. 

 

Завдання 9. 

1. Розробити електронну таблицю 4.8, в якій проводиться розрахунок 

прибутку по підприємствам за рік. 

Таблиця 4.8 – Початкові дані 

 

№ Вигляд даних Позначення 
Приблизний 

діапазон 
1. Назва підприємства.   

2. Прибуток (в тис. грн.). П 1000..6000 

3. Оплата за фонди та трудові ресурси 

(в тис. грн.). 

Ф 
100.. 1000 

4. Сума кредиту (в тис. грн.). С 100..800 

5. Кількість років кредиту. n 1..5 

 

2. Потрібно розрахувати : 

Прибуток Пр = П–Ф–Ск, 

де Ск– оплата кредиту, яка дорівнює: Ск=С/n(1+К/100), 

К=5%, якщо С<200 тис. грн., 



 

50 

 

К=7%, якщо С>=200 тис. грн. 

Суму відрахувань в державний бюджет: Q=I/100*Пp, 1=20%, якщо 

Пр<1000 тис. грн. та І=40%, якщо Пр >=1000 тис. грн. 

Чистий прибуток Пп=Пp–Q. 

3.  Підготувати діаграму : назва підприємства – чистий прибуток.  

 

Завдання 10. 

У табличному процесорі Excel за допомогою математичних функції 

розв’яжіть вираз: 

𝑅𝑖 =
𝐴 + 𝑌𝑖
𝑇

+ 𝑃𝑅4 

 

Значення вхідних параметрів. Значення для обчислення элементів масиву 

X, 

Хі = {10; – 23,8; 33,71; 14,19; – 23,14; 78,1; 1; – 8,7} 

Вираз для обчислення елементів масиву Y і таблиці 4.9: 

 

𝑌𝑖 = {
(𝑡𝑔(𝑃𝑅1) − 𝑃𝑅2)𝑋𝑖 , якщо Х𝑖 < 9,

√𝑃𝑅3 + 𝑃𝑅43,   якщо Х𝑖 ≥ 9
 

 

 

Значення параметрів:             А = tg(–0,25), 

Т = sin(PR2). 

Значення параметрів: PR1, PR2, PR3, PR4 наведені таблиці 4.9: 

 

Таблиця 4.9 – Позначення 

 

PR1 Добуток всіх елементів масиву X 

PR2 Сума всіх елементів, значення яких менше числа 8 

PR3 Мінімальний елемент масиву X 

PR4 Середньоарифметичне значення елементів масиву X 
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Завдання 11*. 

1. У табличному процесорі Excel за допомогою математичних функції 

розв’яжіть вираз: 

 

𝑔 = {
3    ( ) −     ( ) + 𝑅1 + 𝑅2,   якщо    ,

3√1 +   − 𝑅3 − 𝑅4,      ,
 

 

 =

{
 
 

 
 1 +  

√1 +   
 ,    якщо    ,

− + 2    , якщо   (  1),

|2 −  | 3⁄ ,   якщо  ≥ 1 

 

X  [–2; 2] з кроком 0,2; 

 

 

Значення параметрів: PR1, PR2, PR3, PR4 надані у таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 – Значення параметрів 

 

PR1 Добуток всіх елементів масиву X 

PR2 Сума всіх елементів, значення яких менше числа 10 

PR3 Мінімальний елемент масиву X 

PR4 Середньоарифметичне значення елементів масиву X 

 

2. Побудувати в одній системі координат графіки двох функцій. Задати 

атрибути діаграми. 

У кожний робочий лист файлу завдання додайте верхній колонтитул (див. 

таблицю 4.11): 

 

Таблиця 4.11 – Вигляд верхнього колонтитулу 

 

Повне ім’я файлу Шифр групи ПІБ 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке електронна таблиця і які її основні функції? 
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2. Який клас задач вирішується за допомогою електронних таблиць? 

3. Які типи даних, використані в електронних таблицях?  

4. Технологія обробки електронних таблиць (основні операції над 

колонками, рядками, блоками таблиці).  

5. Які засоби форматування таблиць має користувач у Excel? 

6. Як задається абсолютна і відносна адресація клітинок, призначення 

імені для клітинок, блоку клітинок? 

7. Організація обчислень засобами електронних таблиць. Використання 

вбудованих функцій. 

8. Які математичні функції можна використовувати у табличному 

процесорі Excel? 

9. Який синтаксис мають логічні функції ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ? 
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5. СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ. ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИСЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З 

ОДНІЄЇ ПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ В ІНШУ 

 

Мета: Закріплення, поглиблення та опрацювання основних методів 

переведення числової інформації з однієї позиційної системи числення в іншу 

 

Теоретичні відомості 

 

У процесі обробки інформації цифрові ЕОМ (комп’ютери) оперують 

числами, які представляються в деякій системі числення. 

Система числення – це сукупність прийомів та правил для запису чисел 

цифровими знаками. Запис числа в деякій системі числення часто називають 

кодом числа. 

Елементи (символи) алфавіту, які використовуються для запису чисел в 

деякій системі числення, називають цифрами. Кожній цифрі даного числа 

однозначно співставляється її кількісний (числовий) еквівалент. 

Розрізняють позиційні та непозиційні системи числення. 

Непозиційна система числення – це система, для якої значення символу, 

тобто цифри, не залежить від його положення в числі. До таких систем належать 

римська система, в якій, наприклад, символ V завжди означає п’ять незалежно 

від місця його появи в запису числа. Є й інші сучасні непозиційні системи. 

Позиційна система числення – це система, в якій значення кожної цифри 

залежить від її числового еквіваленту та від її місця (позиції) в числі, тобто 

один символ (цифра) може приймати різні значення. 

Найбільш відомою позиційною системою числення є десяткова система 

числення. 

В зв’язку з тим, що в цифрових автоматах (комп’ютерах) в основному 

використовуються позиційні системи числення, то надалі будемо розглядати 

лише такі системи. 

Будь–яка позиційна системи числення характеризується основою. 

Основа або базис q природньої позиційної системи числення – це кількість 
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знаків або символів, використовуваних для зображення числа в даній системі. 

Тому, можлива безліч позиційних систем, оскільки за основу можна 

прийняти будь–яке число, утворюючи нову систему числення (СЧ). 

Коли ми представляємо деяке число в позиційній СЧ, ми розташовуємо 

відповідні цифри числа по окремих потрібних позиціях, які називають 

розрядами числа в даній позиційній СЧ. Кількість розрядів у запису числа 

називається розрядністю числа і співпадає з його довжиною. 

Номери розрядів в позиційній СЧ відраховуються в цілій частині ліворуч 

від коми, а в дробовій – праворуч від коми. Причому, нумерація розрядів 

починається з 0. Величина основи позиційної СЧ визначає її назву: для 

десяткової системи це буде 10, для вісімкової  – 8, для двійкової – 2 і т.д. Як вже 

зазначалось, замість назви системи числення використовують термін «код 

числа». Наприклад, під поняттям «двійковий код» мається на увазі число, 

представлене в двійковій системі числення, під поняттям «десятковий код»– в 

десятковій системі числення і т.д. 

 

Приклад 1. Переведення цілих десяткових чисел у двійкову, вісімкову та 

шістнадцяткову системи 

Переведення цілих десяткових чисел у двійкову, вісімкову та 

шістнадцяткову системи здійснюється послідовним діленням на основу тієї 

системи, у яку перекладається число, та записом залишків ділення в 

зворотньому напрямку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

759 (10) = 1011110111 (2), 759 (10) = 1367 (8), 759 (10) = 2F7 (16). 
   

759 / 1 759  / 7  759 / 7 
379 / 1 94  / 6 

 47 / 15 
189 / 1 11  / 3  

2 
  

94 / 0 1 
      

47 / 1 
       

23 / 1 
       

11 / 1 
       

5 / 1 
       

2 / 0        

1          
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Приклад 2. Переведення правильного десяткового дробу 

Для переведення правильного десяткового дробу цей дріб необхідно 

послідовно перемножити на основу нової системи. При цьому перемножуються 

лише дробові частини, а у відповідний код записуються одержані після 

множення цілі частини у прямому напрямку. 

 
0,129 (10) = 0,00100001…(2) 0,129 (10) =0,1020304 (8) 0,129 (10)= 0,2106 (16) 

 | 129  / 129  / 129 
0 / 258 1 / 032 2 / 064 
0 / 516 0 / 256 1 / 024 
1 / 032 2 / 048 0 / 384 
0 / 064 0 / 384 6 / 144 
0 / 128 3 / 072  … 

 

0 / 256 0 / 576    

0 / 512 4 / 608 
   

1 / 024  … 
    

 …        

 
Приклад 3. Переведення двійкового, вісімкового та шістнадцяткового коду 

у десяткову систему числення. 

Для перекладу двійкового, вісімкового та шістнадцяткового коду в 

десяткову систему числення необхідно скласти поліном за основою тієї 

системи, із якої здійснюється переклад числа. 

 
1) 10011010101,0110(2) = 1237,375 (10); 

10011010101,0110(2) = 1·2
10

 + 0·2
9
 + 0·2

8
 +1·2

7
 +1·2

6
 + 0·2

5
 +1·2

4
 + 0·2

3
+1·2

2
+0·2

1
 + 

4568 (10) = 1000111011000 (2), 4568 (10) = 10730 (8),  4568 (10) =11D8(16). 

4568 / 0 4568 / 0 4568 / 8  
2284 / 0 571 / 3 285 / 13  
1142 / 0 71 / 7 17 / 1  
571 / 1 8 / 0 1    
285 / 1 1       

142 / 0        

71 / 1        

35 / 1        

17 / 1        

8 / 0        

4 / 0        

2 / 0        

1          
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+1·2
0
+0·2

–1
 +1·2

–2
+1·2

–3
+ 0·2

–4
 = 1024 + 0 + 0 +128 + 64 + 0 +16 + 0 + 4 + 0 +1 + 0,25 + 

0,125 = 1237,375; 

 

2) 3764,235(8) = 2036,306 (10); 

3764,235(8) = 3·8
3
+7·8

2
+6·8

1
+4·8

0
 + 2·8

–1
 + 3·8

–2
 + 5·8

–3
 = 3·512 + 7·64 + 6·8 + 4·4 + 

+ 0,25 + 0,047 + 0,009 = 2036,306; 

 

3) А4Е,12 (16) = 2638,0703(10). 

А4Е,12(16) = 10·16
2
 + 4·16

1
 + 14·16

0
 + 1·16

–1
 + 2·16

–2
 = 10·256 + 4·16 + 14·1 + 0,0625 + 

+ 0,0078 = 2638,0703. 

 

Приклад 4. Переведення чисел з двійкової системи у вісімкову та 

шістнадцяткову системи числення. 

Для того, щоб перейти з двійкової системи в вісімкову або 

шістнадцяткову, необхідно, рухаючись від коми ліворуч та праворуч, розбити на 

групи по 3 або 4 розряди відповідно, доповнюючи при потребі нулями (0) 

крайню ліву або крайню праву групи. 

 
1010000111,10111 (2) = 1207,56 (8),                           1010000111,10111 (2) = 287, В8 (16). 
 
001 010 000 111 , 101 110 , 1010 1000 0111 , 1011 1000 
              

1 2 0 7  5 6  2 8 7  11 8 
 

Приклад 5. Переведення чисел з вісімкової та шістнадцяткової систем 

числення у двійкову систему числення. 

Для того, щоб перейти з вісімкової або шістнадцяткової системи числення 

в двійкову, необхідно здійснити переведення кожної вісімкової або 

шістнадцяткової цифри в двійкову систему числення. 

 
75621,3 (8) = 111101110010001,011 (2),          A3ED,6 (16) = 1010001111101101,011 (2). 

 
7 5 6 2 1 , 3  A 3 E D , 6 

              
111 101 110 010 001 , 011  1010 0011 1110 1101 , 0110 
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Завдання до практичної роботи 

 

Виконати переведення чисел з однієї системи числення у інші згідно 

варіанта, що наведено у таблиці 5.1 

 

Таблиця 5.1 – Варіанти завдань 

 

 

  

Номер 

варіанта 

Перевести число 

із десяткової  у 

двійкову, всімкову 

та шістнадцяткову 

СЧ  

Перевести число із 

двійкової у десяткову, 

всімкову та 

шістнадцяткову СЧ 

Перевести 

число із 

вісімкової у 

десяткову та 

двійкову СЧ 

Перевести 

число із 

шістнадцяткої у 

десяткову та 

двійкову СЧ 
1  23567,23  0100101101,011 3567,23 AB123,135 

2  33467,13 1111101101,0111 3307,26 123123,135 

3  2497,003 1001011,01  37477,03 AB3487,1D 

4  1567,1091 10101010101,10101 1564,23565 123AB,16789 

5  15758,781 0101001000,1111 12356,4777 DEF678,15 

6  16758,16 10101010101010001,011 1671,23 DCD,1BBB 

7  1456,189 0111110001,011 37,126 123989,1A 

8  23567,23 0100101101,011 3567,23 AB123,135 

9  1798,19891 001000010001,0001 1784,1781 BDCE,1781 

10  1781,1891 101010101,1000111 1701,567 27813,BCB 

11  18964,1812 10101000111,1000111 16402,5017 26784,B1B 

12  10174,283 101010,000111 2564576,267 1648A,B00B 

13  1675,01902 100010001001,1000111 1754,4527 186745,AAAAB 

14  19645,456718 100100101010101,01001 14634,2563 16565,CDE 

15  1765,46874 1010101000,001001 165434,567 217674,167A 

16  108746,2764 01001001,0110001 165344,64732 265354,BAD 

17  1746,578893 01001001,010001011 176545,1451 16545,ADA 

18  1657465,177871 010010010001,011011 145636,716 366BBB,1923 

19  1745,018981 1000100100111,11111 143556,25562 FFFF,1001 

20  183653,2166 10001001010111,1111 2534,1764 5765354,18764 

21  476654,73882 01010111101,0011 165434,001 DED,1863 

22  78451,101 11111111,001 14343,761 DADA,10101734 

23  6478736,856 01001001,111111 64542,624 4552,BCB 

24  46657,7737 11110000,111 5673,234 467645,8546 

25  4672,1082 10101010,000111 455423,3442 BABA,DEDA 

26  45664,276762 101010001,001111 4644,453 FAFA,DADA 

27  456354,866 1000010011,0111 2343,45342 DAFA,DAFA 

28  56543,758 0100000111,00001 35462,567 BEBA,DADE 

29  4663,7587834 01000001,11111 34534,2662 CACA,CACA 

30  83993,6547 01001,000001111 45442,3562 BACA,CABA 
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Контрольні запитання 

 

1. Що називається системою числення ? 

2. На які два типа можливо розділити всі системи числення? 

3. Які системі числення називаються непозиційними?  Чому? Приведіть 

приклад такої системи числення та запис чисел в ній ? 

4. Які системи числення називають позиційними ? 

5. Що називається основою системи числення ? 

6. Приведіть приклад позиційної системи числення. 

7. Опишіть правила запису чисел в десятковій системі числення ? 

8. Охарактеризуйте двійкову систему числення: абетку, основу системи 

числення, запис числа. 

9. Як виконати перевід чисел із двійкової системи числення в вісімкову та 

навпаки? Із двійкової системи числення в шістнадцяткову та навпаки? Наведіть 

приклади.  

10. За якими правилами виконуються перевід із вісімкової в 

шістнадцяткову системи числення та навпаки? Приведіть приклади. 
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6. МАШИННІ КОДИ. ДОДАВАННЯ ЦІЛИХ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ 

 

Мета: навчитись зображувати цілі двійкові числа із знаком в прямому, 

зворотному,а додатковому машинних кодах та виконувати операцію додавання 

цілих двійкових чисел із знаком. 

 

Теоретичні відомості 

 

Перевід вхідних даних в прямий код та в десяткову систему числення 

відбувається за наступними правилами. Прямий код (ПК), зворотний код (ЗК) і 

додатковий код (ДК) двійкового додатного числа співпадають. Для отримання 

зворотного коду від’ємного числа у знаковому розряді треба використати 

значення «1», а значення усіх інформаційних розрядів числа, представленого у 

прямому коді, змінити на протилежні (інвертувати). Для одержання додаткового 

коду від’ємного числа необхідно після отримання зворотного коду, як вказано, 

виконати операцію додавання «1» до інформаційної частини цього коду. 

Переведення із зворотного і додаткового коду в прямий код виконується 

аналогічно. 

Розглянемо на прикладі наступних даних: 

XДК = 0,1011; YЗК = 1,1100000. 

Для вибраного варіанта отримуємо: 

XПК = 0,10112  +1110   YПК = 1,11000002  –3110 

У прямому, зворотному та додатковому модифікованих кодах для 

відтворення знаків чисел треба використати по два розряди: 00 – якщо число 

додатне; 11 – якщо число від’ємне. Таким чином, матимемо: 

XПКМОД = 00,10112   YПКМОД = 11,00111112  

Подамо значення X та Y у полі довжиною 1 байт та запишемо у машинних 

модифікованих кодах (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 – Приклад отримання кодів 

Коди  +X –X +Y –Y 

Десятковий  +11 –11 +31 –31 

Двійковий  +1011 –1011 +11111 –11111 

Машинні двійкові коди 

Прямий 00,0001011 11,0001011 00,0011111 11,0011111 

Зворотний 00,0001011 11,1110100 00,0011111 11,1100000 

Додатковий 00,0001011 11,1110101 00,0011111 11,1100001 

 

Правила додавання двійкових значень розрядів чисел X і Y наведені у 

табл. 6.2. Тут показані правила додавання двійкових значень однойменних 

розрядів xi і yi чисел X і Y з урахуванням можливого переносу Рі–1 із 

попереднього молодшого розряду і можливого переносу Рі в наступний 

старший розряд. 

 

Таблиця 6.2 – Правила додавання двійкових значень розрядів чисел X та Y  

 

Значення і–х двійкових 

розрядів чисел X, Y та Рі–1 
Значення розряду 

суми Si 

Значення переносу в 

наступний розряд Рі xi yi Pi–1 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 1 

 

Порядок додавання двійкових чисел можна сформулювати так. 

1. Операція віднімання замінюється операцією додавання з 

використанням належного двійкового машинного коду від’ємного числа. 

2. Доданки повинні мати однакове число розрядів. Для вирівнювання 

розрядної сітки доданків можна дописувати незначущі нулі ліворуч для цілої 

частини числа і незначущі нулі праворуч для дробової частини числа, якщо 

число не ціле. 

3. Знакові розряди чисел беруть участь у додаванні так само, як і 
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значущі розряди. 

4. Необхідні перетворення кодів стосуються і знакових розрядів чисел. 

Приписані незначущі нулі змінюють своє значення при перетвореннях за 

загальним правилом. 

5.  При появі одиниці переносу зі старшого (тобто знакового) розряду, 

у випадку використання зворотного коду, виконується операція додавання цієї 

одиниці до значущої частини числа. При використанні додаткового коду 

одиниця переносу губиться. Знак результату формується автоматично, 

результат подається у тому коді, в якому подані вхідні доданки. 

6. Знак суми формується автоматично в процесі додавання вмісту 

знакових розрядів чисел і одиниці переносу із значущої частини числа (якщо 

вона є). 

7. Якщо при додаванні виявиться, що знак суми має протилежне 

значення по відношенню до очікуваного, треба перейти до використання 

модифікованих кодів. 

8. При переповненні розрядної сітки в модифікованому коді проводять 

модифікацію суми. Ознакою переповнення в модифікованому коді є відмінність 

цифр у знакових розрядах. Для усунення переповнення число разом з правим 

знаковим розрядом зсувають на один розряд вправо, а в правому знаковому 

розряді дублюють значення лівого знакового розряду. 

Виконуємо операцію додавання для всіх заданих комбінацій знаків чисел 

X та Y. 

Знаходимо суму (+X, +Y) у додатковому коді 

00,0001011 

+ 

00,0011111 

00,0101010 

Перевірка. 

00,01010102  +(32∙1 + 0∙16 + 1∙8 + 0∙4 + 1∙2 + 0∙1) = +4210. 

Якщо у додатків не відображати два старші нульові біти, то отримаємо: 
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00,01011 

+ 

00,11111 

01,01010 

 

Маємо переповнення розрядної сітки. На це вказують різні цифри у 

знакових розрядах. Для усунення переповнення необхідно збільшити на 

одиницю кількість розрядів, відведених для подання числа, зсунути на один 

розряд вправо значення суми разом з правим знаковим розрядом та 

продублювати старший знаковий розряд. Отримаємо: 00, 1010102. 

Перевірка: 00,1010102  +(32∙1 + 0∙16 + 1∙8 + 0∙4 + 1∙2 + 0∙1) = +4210. 

Знаходимо суму (–X, –Y) у зворотному коді 

 

11,1110100 

+ 

11,1100000 

/ 11,1010100 

 

Маємо одиницю переповнення зі старшого знакового розряду. За 

правилами додавання чисел у зворотному колі, додаємо її до молодшого 

розряду суми. 

 

11,1010100 

+ 

00,0000001 

11,1010101 

 

Результат додавання отримано у зворотному коді. Сума є від’ємним 

числом. На це вказують дві одиниці у знаковому розряді. Для переході до 

прямого коду інвертуємо інформаційні розряди суми. Маємо: 11,01010102 

Перевірка: 11,01010102  –(32∙1 + 0∙16 + 1∙8 + 0∙4 + 1∙2 + 0∙1) = –4210. 

Результати додавання для інших комбінацій знаків чисел X і Y наведено у 

табл. 6.3. 
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Таблиця 6.3 –  Результати додавання у додатковому і зворотному коді 

 

Зображення 

заданих чисел у 

різних кодах 

Додавання при 

різних комбінаціях 

знаків 

Результат у 

додатковому 

коді 

Результат у 

прямому 

коді 

Результат у 

десятковому 

коді 

Х у десятковому 

коді (+11) 

У 

додатко–

вому 

коді 

+X + (–

Y) 

11,1101100 11,0010100 –20 

Y у десятковому 

коді (–31) 

+X – 

(+Y) 

00,0101010 00,0101010 +42 

Х у прямому 

коді (0,0001011) 

–X – (–Y) 11,1010110 11,0101010 –42 

Y у прямому 

коді (1,0011111) 

–X + (–Y) 00,0010100 00,0010100 +20 

Х у зворотному 

коді (0,0001011) 

У 

зворот–

ному 

коді 

+X + (–

Y) 

11,1101011 11,0010100 –20 

Y у зворотному 

коді (1,1100000) 

+X + 

(+Y) 

00,0101010 00,0101010 +42 

Х у додатковому 

коді (0,0001011) 

–X + (–Y) 11,1010101 11,0101010 –42 

Y у додатковому 

коді (1,1100001) 

–X + (+Y) 00,0010100 00,0010100 +20 

 

Завдання до практичної роботи 

 

1. Із таблиці 6.4 у відповідності до порядкового номеру в журналі групи, 

вибрати значення Х, подане у додатковому коді, та значення Y, подане у 

зворотному коді (далі по тексту знак числа відокремлюється від зображення 

значущої частини числа комою). Подати значення Х та Y кожне у полі 

довжиною 1 байт. 

Оскільки замість операції віднімання виконується операція додавання 

чисел, поданих у зворотному або додатковому коді, далі термін «віднімання» 

використовувати не будемо. 

2. Подати значення +X, –X, +Y і –Y у десятковому та двійковому кодах, а 

також у прямому, зворотному та додатковому модифікованих кодах. Результат 

оформити у вигляді табл. 6.1. 
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Таблиця 6.4  – Варіанти індивідуальних завдань 

 

Варіант 

Х 

(додатковий 

код) 

Y 

(зворотний 

код) 

Варіант 

Х 

(додатковий 

код) 

Y 

(зворотний 

код) 

1 1,110111 0,110111 16 0,1101010 1,110110 

2 1,1010111 0,10111 17 0,000111 1,1110001 

3 1,1110110 0,101011 18 1,11111 0,110000 

4 0,101011 1,1011001 19 0,1001011 1,100110 

5 0,1111101 1,10111 20 0,01011 1,1011011 

6 0,100111 1,0111101 21 1,1011001 0,1100100 

7 1,1001111 0,100010 22 0,11011 1,1001011 

8 0,1001100 1,1101101 23 1,0111100 0,1101 

9 1,0111 0,100010 24 0,101110 1,1010111 

10 0,10111 1,101110 25 0,1101101 1,110 

11 0,1101011 1,100011 26 1,1111 0,1011101 

12 1,100011 0,111001 27 0,1001011 1,111101 

13 1,01110 0,111010 28 0,111011 1,100111 

14 0,110001 1,0110110 29 1,111 0,101111 

15 1,10111 0,10011 30 0,1011 1,1100000 

 

3. Виконати з використанням однобайтового поля, додавання як в 

додатковому, так і в зворотному модифікованих кодах двійкових чисел X і Y, 

використовуючи різні комбінації знаків у цих чисел, а саме (+X,–Y), (+X,+Y), (–

X,–Y) і (–X,+Y). Процес додавання відобразити для всіх комбінацій знаків у цих 

чисел. 

4. Результати додавання, оформити у вигляді табл. 6.3. 

 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізняються прямий, зворотний і додатковий машинні коди у 

додатного та у від’ємного числа? 

2. Що відбувається з одиницею переносу зі старшого знакового розряду 

при виконанні операції додавання у зворотному і додатковому кодах? 

3. Що є ознакою переповнення розрядної сітки при виконанні операції 

додавання? 

4. Яким чином усувається переповнення розрядної сітки? 
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7.  ПОДАННЯ ДАНИХ У ПАМ’ЯТІ КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Закріплення, поглиблення та опрацювання теоретичних відомостей 

щодо представлення інформації в пам’яті комп’ютера.  

 

Теоретичні відомості 

 
Для подання інформації в пам’яті комп’ютера. (як числовий, так і 

нечислової) використовується двійковий спосіб кодування. 

Елементарна комірка пам’яті комп’ютера  має довжину 8 біт (байт). 

Кожен байт має свій номер (його називають адресою). Найбільшу послідовність 

біт, яку ЕОМ може обробляти як єдине ціле, називають машинним словом. 

Довжина машинного слова залежить від розрядності процесора і може бути 

рівною 16, 32 бітам і т.д. 

Для кодування символів досить одного байта. При цьому можна уявити 

256 символів (з десятковими кодами від 0 до 255). Набір символів комп’ютера 

IBM PC найчастіше є розширенням коду ASCII (American Standart Code for 

Information Interchange – стандартний американський код для обміну 

інформацією). 

У деяких випадках при поданні в пам’яті комп’ютера. чисел 

використовується змішана двійковій–десяткова «система числення», де для 

зберігання кожного десяткового знака потрібен напівбайт (4 біта) і десяткові 

цифри від 0 до 9 представляються відповідними двійковими числами від 0000 

до 1001. Наприклад, упакований десятковий формат, призначений для 

зберігання цілих чисел з 18 значущими цифрами і займає в пам’яті 10 байт 

(старший з яких знаковий), використовує саме цей варіант. 

Інший спосіб представлення цілих чисел – додатковий код. Діапазон 

значень величин залежить від кількості біт пам’яті, відведених для їх 

зберігання. Наприклад, величини типу Integer (всі назви типів даних тут і нижче 

представлені в тому вигляді, в якому вони прийняті в мові програмування Turbo 

Pascal, в інших мовах такі типи даних теж є, але можуть мати інші назви) 
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лежать в діапазоні від –32768 ( –2
15

) до 32767 (2
15

 – 1), і для їх зберігання 

відводиться 2 байти; типу Longlnt – в діапазоні від –2
31

 до 2
31

 – 1 і 

розміщуються в 4 байтах; типу Word – в діапазоні від 0 до 65535 (2
16

 – 1) 

(використовується 2 байта) і т.д. 

Як видно з прикладів, дані можуть бути інтерпретовані як числа зі 

знаками, так і без знаків. У разі подання величини зі знаком найлівіший 

(старший) розряд вказує на позитивне число, якщо містить нуль, і на негативне, 

якщо – одиницю. 

Взагалі розряди нумеруються справа наліво, починаючи з 0. Нижче 

показана нумерація біт в двохбайтового машинному слові (рис. 7.1). 

 

 

Рисунок 7.1  – Нумерація біт в двохбайтового машинному слові 

 

Додатковий код позитивного числа збігається з його прямим кодом. 

Прямий код цілого числа може бути отриманий таким чином: число 

переводиться в двійкову систему числення, а потім його двійкову запис зліва 

доповнюють такою кількістю незначних нулів, скільки вимагає тип даних, до 

якого належить число. Наприклад, якщо число 37(10) = 100101(2) оголошено 

величиною типу Integer, то його прямим кодом буде 0000000000100101, а якщо 

величиною типу Longlnt, то його прямий код буде 

00000000000000000000000000100101. Для більш компактного запису частіше 

використовують шістнадцятковий код. Отримані коди можна переписати 

відповідно як 0025(16) і 00000025(16). 

Додатковий код цілого негативного числа може бути отриманий за 

наступним алгоритмом: 

 записати прямий код модуля числа; 

 інвертувати його (замінити одиниці нулями, нулі – одиницями); 

 додати до інверсного коду одиницю. 

Наприклад, запишемо додатковий код числа (–37), інтерпретуючи його як 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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величину типу Longlnt: 

 прямий код числа 37 є 00000000000000000000000000100101; 

 інверсний код 11111111111111111111111111011010; 

 додатковий код 11111111111111111111111111011011 або FFFFFFDB(16). 

При отриманні числа по його додатковому коду перш за все необхідно 

визначити його знак. Якщо число виявиться позитивним, то просто перевести 

його код в десяткову систему числення. У разі негативного числа необхідно 

виконати наступний алгоритм: 

 відняти від коду числа 1; 

 інвертувати код; 

 перевести в десяткову систему числення. Отримане число записати зі 

знаком мінус. 

Приклад 1. Запишемо числа, відповідні додатковим кодам: 

а)  0000000000010111. Оскільки в старшому розряді записаний нуль, то 

результат буде позитивним. Це код числа 23; 

б)  1111111111000000. Тут записаний код негативного числа. 

Виконуємо алгоритм: 

1) 1111111111000000 (2) – 1 (2) = 1111111110111111 (2); 

2) 0000000001000000; 

3) 1000000 (2) = 64 (10). 

Відповідь: –64. 

Дещо інший спосіб застосовується для подання в пам’яті персонального 

комп’ютера дійсних чисел. Розглянемо уявлення величин з плаваючою комою. 

Будь–яке дійсне число можна записати в стандартному вигляді М·10
р
, де 

1 < М < 10, р – ціле. Наприклад, 120100000 = 1,201·10
8
. Оскільки кожна позиція 

десяткового числа відрізняється від сусідньої на ступінь числа 10, множення на 

10 еквівалентно зсуву десяткової коми на одну позицію вправо. Аналогічно 

розподіл на 10 зрушує десяткову кому на позицію вліво. Тому наведений вище 

приклад можна продовжити: 120100000 = 1,201·10
8
 = 0,1201·10

9
 = 12,01·10

7
 ... 
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Десяткова кома «плаває» в числі і більше не позначає абсолютне місце між 

цілою і дробовою частинами. 

У наведеній вище записи М називають мантисою числа, а р – його 

порядком. Для того щоб зберегти максимальну точність, обчислювальні машини 

майже завжди зберігають мантису в нормалізованому вигляді, що означає, що 

мантиса в даному випадку є число, яке лежить між 1 (10) і 2 (10) (1 <М <2). Підстава 

системи числення тут, як уже зазначалося вище, – число 2. Спосіб зберігання 

мантиси з плаваючою точкою на увазі, що двійкова кома знаходиться на 

фіксованому місці. Фактично мається на увазі, що двійкова кома слід після першої 

двійковій цифри, тобто нормалізація мантиси робить одиничним перший біт, 

поміщаючи тим самим значення між одиницею і двійкою. Місце, відведене для 

числа з плаваючою точкою, ділиться на два поля. Одне поле містить знак і 

значення мантиси, а інше містить знак і значення порядку. 

Комп’ютер дозволяє працювати з наступними дійсними типами (діапазон 

значень вказано за абсолютною величиною) (див. табл. 7.2): 

 

Таблиця 7.2 – Типи даних 
 

Тип Діапазон Мантиса Байти 
Real      2,9 · 10

–39
 ... 1,7 · 10

38
 11–12 6 

Single 1,5· 10
–45

... 3,4· 10
38

 7–8 4 

Double 5,0· 10
–324

 ... 1,7·10
308

 15–16 8 

Extended 3,4·10
–4932

 ... 1,1·10
4932

 19–20 10 
 

 

Покажемо перетворення дійсного числа для подання його в пам’яті ЕОМ 

на прикладі величини типу Double. 

Як видно з таблиці 7.2, величина це типу займає в пам’яті 8 байт. На 

рисунку 7.2  показано, як тут представлені поля мантиси і порядку: 

 

Рисунок 7.2  – Представлення величини типу Double 

 

Можна помітити, що старший біт, відведений під мантису, має номер 51, 

тобто мантиса займає молодші 52 біта. Риса вказує тут на положення двійковій 

Знак Зсунутий порядок Мантиса 

63 62                             52 51                                              0 
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коми. Перед коми повинен стояти біт цілої частини мантиси, але оскільки вона 

завжди дорівнює 1, тут даний біт не потрібно і відповідний розряд відсутній в 

пам’яті (але він мається на увазі). Значення порядку для спрощення обчислень і 

порівняння дійсних чисел зберігається у вигляді зміщеного числа, тобто до 

теперішнього значенням порядку перед записом його в пам’ять додається зсув. 

Зсув вибирається так, щоб мінімального значення порядку відповідав нуль. 

Наприклад, для типу Double порядок займає 11 біт і має діапазон від 2
–1023

 до 

2
1023

, тому зсув дорівнює 1023(10) = 1111111111(2). Нарешті, біт з номером 63 

вказує на знак числа. 

Таким чином, з вищесказаного випливає наступний алгоритм для 

отримання уявлення дійсного числа в пам’яті ЕОМ: 

1) перевести модуль даного числа в двійкову систему числення; 

2) нормалізувати двійкове число, тобто записати у вигляді М–2
Р
, де М– 

мантиса (її ціла частина дорівнює 1(2)) і р – порядок, записаний в десятковій 

системі числення; 

3) додати до порядку зміщення і перевести зміщений порядок в 

двійкову систему числення; 

4) враховуючи знак заданого числа (0 – позитивне; 1 – негативне), 

виписати його подання до пам’яті ЕОМ. 

Приклад 2. Запишемо код числа –312,3125. 

1. Двійковий запис модуля цього числа має вигляд 100111000,0101. 

2. Маємо 100111000,0101 = 1,001110000101·2
8
. 

3. Отримуємо зміщений порядок 8+1023 = 1031.  

Далі маємо 1031(10)= 10000000111 (2).  

4. Остаточно 

 
 

Необхідно записати більш компактно отриманий код в таким чином: 

С073850000000000 (16). 

1 10000000111 0011100001010000000000000000000000000000000000000000 

63  62                   52 51                                                                                                                      0                                          
 



 

70 

 

Інший приклад ілюструє зворотний перехід від коду дійсного числа до самого 

числа. 

 

Приклад 3. Нехай дано код 3FEC600000000000 (16) або 
 

0 10000000111 1100011 0000000000000000000000000000000000000000 
63 62                   52 51                                                                                                            0 

 

 

1. Перш за все помічаємо, що це код позитивного числа, оскільки в 

розряді з номером 63 записаний нуль. Отримаємо порядок цього числа: 

01111111110 (2) = 1022 (10); 1022 – 1023 = –1. 

2. Число має вигляд 1,1100011·2
–1

 або 0,11100011. 

3. Перекладом в десяткову систему числення отримуємо 0,88671875. 

 

Завдання до практичної роботи 

 

1. Переведіть дане число з десяткової системи числення в двійкову–

десяткову. 

2.  Переведіть дане число з двійково–десяткової системи числення в 

десяткову. 

3. Зашифруйте даний текст, використовуючи таблицю ASCII–кодів.  

4. Дешифрує даний текст, використовуючи таблицю ASCII–кодів  

5. Запишіть прямий код числа, інтерпретуючи його як восьми бітове ціле 

без знака. 

6. Запишіть додатковий код числа, інтерпретуючи його як восьмибітове 

ціле зі знаком. 

7. Запишіть прямий код числа, інтерпретуючи його, як 

шістнадцатибітове ціле без знака. 

8. Запишіть додатковий код числа, інтерпретуючи його, як 

шістнадцатибітове ціле зі знаком. 

9. Запишіть в десятковій системі числення ціле число, якщо дано його 

додатковий код. 
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10. Запишіть код дійсного числа, інтерпретуючи його як величину типу 

Double. 

11. Приведений код величини типу Double. Перетворіть його в число. 

 

Варіанти завдань 

 

Варіант 1 

1. а) 585(10); б) 673(10); в) 626(10). 

2. а) 010101010101(2– 10); б) 10011000(2– 10); в) 010000010110(2–10). 

3. IBM PC. 

4. 8А АЕ АС AF ЕС ЕЕ Е2 А5 Е0. 

5.  а) 224(10); б) 253(10); в) 226(10). 

6.  а) 115(10); б) –34(10); в) ~70(10). 

7.  а) 22491(10); б) 23832(10). 

8.  а) 20850(10); б) –18641(10). 

9. а) 0011010111010110; б) 1000000110101110. 

10. а) –578,375; б) –786,375. 

11. а) 408Е130000000000; б) С077880000000000. 

 

Варіант 2 

1. а) 285(10); б) 846(10); в) 163(10). 

2. а) 000101010001(2–10); б) 010101010011(2–10); в) 011010001000(2– 10) 

3. Автоматизація. 

4. 50 72 6F 67 72 61 6D. 

5. а) 242(10); б) 135(10); в) 248(10). 

6. а) 81(10); б) –40(10); в) –24(10). 

7.  а) 18509(10); б) 28180(10). 

8.  а) 28882(10); б) –19070(10). 

9. а) 0110010010010101; б) 1000011111110001. 

10. а) –363,15625; б) –487,15625. 

11. а) С075228000000000; б) 408В9В0000000000. 

 

Варіант 3 

1. а) 905(10); б) 504(10); в) 515(10). 

2. а) 010010010100(2–10); б) 001000000100(2–10); в) 01110000(2–10) 

3. Інформатика. 

4. 50 72 6F 63 65 64 75 72 65. 

5. а) 207(10); б) 210(10); в) 226(10). 

6. а) 98(10); б) –111(10);в) – 95(10). 

7. a) 19835(10); б) 22248(10). 

8. а) 18156(10); б) –28844(10). 
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9. а) 0111100011001000; б) 1111011101101101. 

10. а) 334,15625; б) 367,15625. 

11. а) С07С08С000000000; б) С0811В0000000000. 

 

Варіант 4 

1. а) 483(10); б) 412(10); в) 738(10). 

2. а) 00110101 1000(2–10); б) 100010010010(2–10); в) 010101000110(2–10) 

3. Computer. 

4. 84 88 91 8А 8Е 82 8Е 84. 

5. а) 185(10); б) 224(10); в) 193(10); 

6. а) 89(10); б) 65(10); в) 8(10); 

7.  а) 29407(10); б) 25342(10). 

8.  а) 23641(10); б) –23070(10). 

9. а) 0111011101000111; б) 1010110110101110. 

10.  а) 215,15625; б) –143,375. 

11.  а) С071760000000000; б) 407FF28000000000. 

 

Варіант 5 

1. а) 88(10); б) 153(10); в) 718(10). 

2. а) 000110000100(2–10); б) 100110000111(2–10); в) 100100011000(2–10); 

3. Printer. 

4. 43 4F 4D 50 55 54 45 52. 

5. а) 158(10); б) 134(10); в) 190(10). 

6. а) 64(10); б) –104(10); в) –47(10). 

7.  а) 30539(10); б) 26147(10). 

8.  а) 22583(10); б) –28122(10). 

9. а) 0100011011110111; б) 1011101001100000. 

10. а) –900,546875; б) –834,5. 

11. а) 407С060000000000; б) С0610С0000000000. 

 

Варіант 6 

1. а) 325(10); б) 112(10); в) 713(10). 

2. а) 100101100010(2–10); б) 001001000110(2–10); в) 011100110110(2–10) 

3. SPORT. 

4. 50 52 49 4Е 54. 

5. а) 239(10); б) 160(10); в) 182(10). 

6. а) 55(10); б) –89(10); в) –22(10). 

7. а) 17863(10); б) 25893(10). 

8. а) 24255(10); б) –26686(10). 

9. а) 0000010101011010;  б) 1001110100001011. 

10. а) –969,15625; б) –434,15625. – 

11. а) С082В30000000000; б) С086ЕВ0000000000. 
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Варіант 7 

1. а) 464(10); б) 652(10); в) 93(10). 

2. а) 000110010010(2–10); б) 001100011000(2–10); в) 011000010000(2–10) 

3. YAMAHA. 

4. 4D 4F 44 45 4D. 

5. а) 237(10); б) 236(10); в) 240(10). 

6. а) 95(10); б) –68(10); в) –77(10). 

7.  а) 28658(10); б) 29614(10). 

8.  а) 31014(10); б) –24013(10). 

9. а) 0001101111111001; б) 1011101101001101. 

10. а) –802,15625; б) –172,375. 

11. а) С085ЕВ0000000000; б) C07D428000000000. 

 

Варіант 8 

1. а) 342(10); б) 758(10); в) 430(10) 

2. а) 010110010000(2–10); б) 011101100101(2– 10); в) 011100010111(2–10). 

3. Laser 

4. 4С 61 73 65 72. . 

5. а) 136(10); б) 130(10); в) 239(10). 

6. а) 82(10) ; б) – 13(10) ; в) –77(10). 

7. а) 27898(10); б) 24268(10). 

8. а) 19518(10); б) –16334(10). 

9. а) 0000110100001001; б) 1001110011000000. 

10. а) 635,5; б) –555,15625. 

11. а) С07848С000000000; б) С085394000000000. 

 

Вариант 9 

1. а) 749(10); б) 691(10); в) 1039(10). 

2. а) 100100010001(2–10); б)001000111001(2–10); в) 001101100011(2–10). 

3. Мікропроцесор. 

4. 88 AD Е4 АЕ Е0 АС АО Е2 А8 АА АО. 

5. а) 230(10); б) 150(10); в) 155(10). 

6. а) 74(10); б) –43(10); в) 21(10). 

7. а) 18346(10); б) 25688(10). 

8. а) 31397(10); б) –21029(10). 

9. а) 0110101101111000; б) 1110100100110101. 

10. а) 110,546875; б) –743,375. 

11. а) С08В794000000000; б) 407СВ28000000000. 

 

 

Варіант 10 

1. а) 817(10); б) 661(10); в) 491 (10). 

2. а) 100001010001 (2–10); б) 010000000111 (2–10); в) 001001110001 (2–10). 
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3. Принтер. 

4. 42 69 6Е 61 72 79. 

5. а) 219(10); б) 240(10) ; в) 202(10). 

6. а) 44(10); б) –43(10) ; в) –94(10) . 

7. а) 23359(10);  б) 27428 (10). 

8. а) 21481 (10); б) –20704 (10). 

9. а) 0001101010101010; б) 1011110111001011. 

10. а) –141,375; б) 145,375. 

11. а) 408ЕА14000000000; б) С07В128000000000. 

 

Варіант 11 

1. а) 596(10); б) 300(10); в) 515(10). 

2. а) 001100100110(2–10); б) 001000010110(2–10); в) 010100010010 (2–10) 

3. Дисковод. 

4. 49 6Е 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6Е. 

5. а) 237(10); б) 160 (10); в) 253 (10). 

6. а) 122 (10); б) 97 (10); в) –82 (10).  

7. а) 30469(10); б) 21517(10). 

8. а) 23008(10); б) –23156(10). 

9. а) 0010111101000000; б) 1011001101110001. 

10. а) 576,375; б) –99,375. 

11. а) 40864В0000000000; б) С047140000000000. 

 

Варіант 12 

1. а) 322 (10); б) 320(10); в) 738(10). 

2. а) 000110000000 (2–10); б) 100101010110 (2–10); в) 011101100001 (2–10) 

3. Pentium 100. 

4. 91 А8 El Е2 А5 АС АТ 20 Е1 Е7 А8 El АВ А5 AD А8 EF. 

5. а) 201 (10); б) 135 (10); в) 198 (10). 

6. а) 91 (10); б) –7 (10); в) –95 (10). 

7. а) 29234 (10); б) 19909(10).  

8. а) 25879 (10) ; б) –27169(10). 

9. а) 0001111001010100; б) 1011010001110010. 

10. а) –796,15625; б) 325,15625. 

11. а) 4060В00000000000; б) С0846С6000000000. 

 

Варіант 13 

1. а) 780(10); б) 949 (10); в) 718 (10). 

2. а) 0001000000010101 (2–10); б) 100110011001 (2–10); в) 001101100001 (2–

10). 

3. MATRIX. 

4. АС АЕ А4 А5 АВ А8 Е0 АЕ А2 АТ AD А8 А5. 

5. а) 188(10); б) 213(10); в) 217(10) . 
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6. а) 89(10); б) –90(10); в) –34(10). 

7. а) 25173(10) (10 ,; б) 25416 (ВД). 

8. а) 27435(10); б) –22433(10); . 

9. а) 0111110101101100;  б) 1111011001100010. 

10. а) –142,375; б) 565,15625. 

11. а) С086494000000000; б) C083DC6000000000. 

 

Варіант 14 

1. а) 164(10); б) 1020(10);  в) 713(10). 

2. а) 011110000100 (2–10);  б) 001100010001 (2–10);  в) 100101010001 (2–10). 

3. Сканер. 

4. А2 ЕВ Е7 А8 Е1 АВ А8 Е2 А5 АВ ЄС AD ЕВ А9 20 ED АА El AF А5 Е0 А8 

АС A5ADE2. 

5. а) 127(10); б) 199(10); в) 187(10). 

6. а) 57(10) ; б) –31(10); в) –109(10). 

7. а) 17689 (10) ; б) 20461(10). 

8. а) 26493(10); б) –30785(10). 

9. а) 0010110001100110; б) 1010001111010000. 

10. а) –550,15625; б) 616,15625. 

11. а) 407С360000000000; б) 408В594000000000. 

 

Варіант 15 

1. а) 280(10);  б) 700(10);  в) 464(10). 

2. а) 010100110011 (2–10); б) 100100100101 (2–10); в) 100010010001 (2–10). 

3. Вінчестер. 

4. 43 6F 6D 70 75 74 65 72 20 49 42 4D 20 50 43. 

5. а) 217(10); б) 161(10); в) 232(10). 

6. а) 53(10); б) –24(10) ; в) –110(10). 

7. а) 23380(10); ; б) 22620(10);  

8. а) 24236(10);   б) –30388(10);  

9. а) 0100101101100011; б) 1001001000101100. 

10. а) 84,15625; б) –681,375. 

11. а) 4075Е28000000000; б) С07Е980000000000. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Яку довжину має елементарна комірка пам’яті комп’ютера  ? 

2. Скільки потрібно байт для кодування одного символа  ? 

3. Що таке ASCII ?  

4. Змішана двійковій–десяткова «система числення». 

5.  Від чого залежить довжина машинного слова ? 
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6. Чим відрізняються додатковий машинний код і модифікований  

машинний код? 

7. Назвіть з якими дійсними типами працює комп’ютер. 

8. На прикладі величини типу Double розкажіть порядок перетворення 

дійсного числа для подання його в пам’яті ЕОМ. 
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8. РОБОТА З ПРИКЛАДНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ (MS 

POWER POINT) 

 

Мета: ознайомитися з прикладною програмою MS Power Point. Створити 

презентацію засобами пакету. 

 

Теоретичні відомості 

 

Створення презентації у MS Power Point. Після завантаження PowerPoint 

справа з’являється панель, яка дозволяє відкрити наявну презентацію або 

створити нову різними способами. За допомогою Мастера автосодержания 

можна швидко створити презентацію, використовуючи шаблони наявних 

варіантів презентацій. Другий режим Шаблон оформления. Це готовий шаблон, 

який необхідно заповнити певним чином, додавши (за потреби) слайди з 

графікою чи діаграмами. Найчастіше створюють презентацію з чистої сторінки, 

вибравши Новая презентация. Виконавши команду Формат – Разметка 

слайду, можна вибрати розмітку. Для першого слайду доцільно вибрати макет 

Титульный слайд. Можна вибрати порожній слайд, а потім вміщувати в нього 

потрібні елементи. 

Перед створенням презентації бажано: 

1. Визначити тему та призначення презентації. 

2. Створити схему (сценарій) презентації. 

3. Спланувати зміст усіх слайдів, їх стиль. 

Елементи слайдової презентації. Основними елементами слайдової 

презентації є слайди, замітки та заголовки. На кожному слайді можна вмістити 

такі елементи: заголовки, основний текст, графічні об’єкти (ефекти WordArt, 

рисунки з бібліотеки ClipArt Gallery чи прочитані з файлу, автофігури, 

організаційні діаграми, об’єкти WordArt, таблиці, діаграми), елементи 

мультимедіа (відеокліпи, звукові кліпи з файлів чи дикторські тексти), дату, 
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час, текст колонтитула, номер слайду, кнопки керування процесом 

демонстрації. 

ClipArt Gallery – це одна з прикладних програм Microsoft Office, яка 

забезпечує доступ до стандартних бібліотек і об’єднує в собі такі об’єкти: 

Рисунки, Звуки и Фильмы. Ця бібліотека відкрита, тобто до неї можна 

включати свої об’єкти. Порада. Після створення першого слайду презентації 

краще її зберегти. І взагалі – процедуру збереження повторюйте якомога 

частіше. 

Збереження презентації. Для збереження презентації необхідно виконати 

таку послідовність дій: Файл – Сохранить (Сохранить как) – вибрати шлях, де 

зберігатиметься файл, та ввести ім’я файла, де зберігатиметься презентація. 

Ім’я файла вибирайте згідно з тематикою презентації. Стандартне 

розширення презентації – .ppt. 

Застосування шаблону оформлення слайду. Формат/ Применить шаблон 

оформления/ вибрати необхідний шаблон оформлення слайду 

Вставка тексту до слайду. На титульну сторінку можна вставити текст 

WordArt. Для цього необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ Объект 

WordArt (або на панелі інструментів Рисование (звичайно вона знаходиться 

внизу екрана) вибрати кнопку Добавить объект WordArt). У вікні Коллекция 

WordArt вибрати необхідний стиль тексту після цього ввести необхідний текст. 

За бажанням можна змінити тип, розмір та накреслення шрифту. 

Доцільно встановити розмір шрифту 14, а на слайді текст WordArt 

збільшити до потрібного розміру. Встановити текст можна так: Вставка/ 

Надпись (або на панелі інструментів Рисование обрати кнопку Надпись). 

Вибрати місце розміщення тексту на слайді і ввести текст. 

Форматування тексту. Щоб відформатувати тест, необхідно: 

- його виділити; 

- Формат / Шрифт / у діалоговому вікні Шрифт вибрати параметри 

форматування. 
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При потребі можна змінити тип, накреслення, розмір, колір тексту й 

установити ефекти (подчеркивание, тень, рельеф, верхний, нижний индекс): 

окремо кожний ефект або в комбінації. 

Створення списку Є кілька варіантів створення списків. Наприклад, 

під час створення списку в режимі введення напису необхідно: 

1) натиснути Enter для переходу на новий рядок;  

2) натиснути кнопку Нумерация для створення нумерованого або кнопку 

Маркеры для создания маркированого списка;  

3) відформатувати список:  Формат / Список... 

Вставка нового слайду Для вставки нового слайду до презентації 

необхідно виконати таку послідовність дій: Вставка / Новый слайд. 

Застосувати до цього слайду потрібний макет. 

Форматування слайду. Форматуючи слайд, можна змінити кольорову 

гаму оформлення чи вибрати оформлення фону. Щоб змінити кольорову гаму 

оформлення слайду, необхідно виконати такі дії: Формат / Цветовая схема 

слайду. Далі вибрати стандартну чи спеціальну схему. 

Оформлення фону слайду.Для оформлення фону слайду необхідно 

виконати такі дії: Формат / Фон. Вибираючи кольорову гаму, не забувайте 

враховувати фізіологічні особливості сприймання кольорів. Після вибору 

пункту Другие цвета на екрані з’явиться діалогове вікно Цвета із вкладками 

Обычные і Спектр. Якщо вибрати Способы заливки, то на екрані з’явиться 

діалогове вікно Способы заливки, де можна вибрати різні типи заливки фону 

(Градиентная, Текстура, Узор, Рисунок). Вибравши для оформлення фону або 

спосіб заливки, необхідно вказати: цей вибір стосується одного слайду чи всіх 

слайдів презентації. Для цього у діалоговому вікні Фон вибрати Применить або 

Применить ко всем. 

Вставка об’єктів до слайдів презентації. Щоб вставити графічний об’єкт 

(рисунок із бібліотеки рисунків ClipArt Gallery чи записаний у файлі, 

автофігуру, організаційну діаграму, об’єкт WordArt, рисунок зі сканера чи 

цифрової камери), необхідно виконати такі дії: Вставка / Рисунок/ вибрати 
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необхідний тип графічного об’єкта. Наприклад, для вставки та форматування 

рисунку із бібліотеки ClipArt, виконайте такі дії: Вставка / Рисунок / Картинки. 

Після цього на панелі в правому нижньому куті програми треба вибрати 

Коллекция картинок. З’явиться діалогове вікно Коллекция картинок. 

Відповідно до тематики презентації виберіть один із запропонованих розділів, 

деякі розділи складаються з окремих частин. Наприклад, Особые случаи – 

Праздники. В правій частині треба виділити рисунок, скопіювати його 

(використовуючи контекстне меню). Перейти на потрібний слайд і вставити (із 

контекстного меню, або команда Правка / Вставить, або відповідними 

комбінаціями клавіш для вставки скопійованих об’єктів). Вставлений рисунок 

можна вилучати, переміщувати по слайду, змінювати його розмір. 

Для того, щоб вилучити об’єкт, необхідно: 

 виділити його (вказати на нього курсором і натиснути ліву кнопку 

миші); 

 натиснути клавішу Delete. Щоб змінити розміри виділеного об’єкта, 

необхідно: курсор миші встановити на один із маркерів, натиснути ліву кнопку 

миші і методом перетягування зменшити (чи збільшити) об’єкт. Порада. 

Зберігайте співвідношення: розмір об’єкта відповідає шрифту на слайді. 

Вставка організаційної діаграми. Щоб вставити організаційну діаграму 

(схему), необхідно виконати такі дії: Вставка / Рисунок / Организационная 

диаграмма.  

Вставка та форматування таблиці. Щоб вставити таблицю, необхідно 

виконати такі дії: Вставка / Таблица. На екрані з’явиться діалогове вікно 

Вставка таблицы, в якому необхідно встановити кількість стовпчиків та 

кількість рядків у таблиці. Після цього повинна з’явитись таблиця та панель 

інструментів Таблицы и границы (якщо немає, то виконати: Вигляд / Панели 

инструментов / Таблицы и границы). За допомогою кнопок панелі інструментів 

можна виконати необхідне форматування: тип, товщину та колір ліній, тип та 

колір меж, заливку, об’єднати чи поділити комірки, вставити чи вилучити 

стовпчики чи рядки тощо. 
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Імпортування об’єктів, створених у середовищі інших програмних 

засобів. PowerPoint дає змогу вставляти у слайди креслення, створені засобами 

AutoCad, документи і рисунки Word, сторінки та діаграми Excel. Щоб вставити 

такі та інші об’єкти, треба виконати команду Вставка / Объект обрати тип 

об’єкта та програму, в якій він виконаний.  

Вставка колонтитулів у слайд. Щоб пронумерувати слайди, вставити 

дату і час та іншу текстову інформацію в нижньому колонтитулі, необхідно 

виконати команду Вигляд / Колонтитулы. У діалоговому вікні Колонтитулы 

встановити прапорці біля полів, які необхідно включити до слайду (дату і час, 

нумерацію слайдів, довільний текст колонтитула тощо). За потребою можна 

ввести текст верхнього колонтитула, а також вказати: ця настройка стосується 

одного слайду чи всіх слайдів. 

Режими перегляду презентації. У  PowerPoint  є  кілька  режимів  

перегляду  слайдів презентації: 

1.  В    режимі    Обычный    виконуються    переважно    всі операції. 

2. Режим Сортировщик слайдов призначений для роботи з презентацією 

загалом, а не з окремими слайдами. У ньому зручно змінювати порядок 

розміщення слайдів, переміщенням їх за допомогою миші, підключати 

різноманітні ефекти при переході від слайду до слайду чи при заповненні 

слайду   об’єктами.   Все   це   можна  виконати   і   в  режимі Обычный. 

3. У режимі Показ слайдов на екран виводять лише слайди підготовленої 

презентації і кнопки виклику контекстного меню керуванням презентацією. 

Контекстне меню можна також викликати, натиснувши праву кнопку миші у 

будь–якому місці слайду. Це допоможе під час демонстрації виконувати 

допоміжні дії. Наприклад: перехід до будь–якого слайду або викликати 

примітки до слайду (Заметки докладчика). Потрібний режим задають 

натисканням на відповідну кнопку в лівій нижній частині екрана або 

відповідною командою з меню Вигляд. 

Застосування ефекту прихованого слайду. Слайд презентації можна 

визначити як «прихований» (скрытый), за допомогою команди меню Показ 
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слайдов / Скрыть слайд. Ці слайди не виводяться на екран під час звичайного 

перегляду презентації. Показати такі слайди на демонстрації можна, вибравши 

в контексному меню: Переход / Выбор слайду по имени у запропонованому 

списку слайдів презентації вибрати прихований слайд. За допомогою цього 

ефекту можна підготувати деякі додаткові презентаційні матеріали, які можуть 

бути використані або пропущені під час демонстрації залежно від 

зацікавленості та реакції аудиторії. 

Вставка гіперпосилань. Розгалужена структура презентації реалізується 

шляхом вставки гіперпосилань. За допомогою гіперпосилань можна 

організувати перехід на означений файл, що знаходиться на комп’ютері, на 

будь–який слайд цієї презентації, на новий документ та на електронну адресу. 

Щоб організувати гіперпосилання, необхідно: виділити об’єкт, за яким буде 

закріплено
0 

гіперпосилання (наприклад фрагмент тексту (слово) або 

автофігура); виконати команду Вставка / Гиперссылка або на панелі 

інструментів вибрати кнопку Добавление Гиперссылки; вибрати потрібний тип 

гіперпосилання та необхідні параметри, (наприклад, ім’я файла, який потрібно 

завантажити, чи номер слайду, на який здійснюється перехід). 

Файл, на який здійснюється посилання, бажано помістити в одну папку з 

файлом презентації. Переміщуючи презентацію на інший комп’ютер, 

простежте, щоб цей файл також був переписаний. 

Вставка кнопок керування. За допомогою елементів керування можна 

активно впливати на перебіг демонстрації слайдів презентації. Щоб вставити 

кнопку керування, необхідно вибрати Показ слайдов / Управляющие кнопки, 

потім вибрати необхідну кнопку. 

Настройка кнопки керування. Щоб за кнопкою Настраиваемая закріпити 

виконання дій, необхідно у діалоговому вікні Настройка действия вибрати її з 

меню, наприклад, Другой файл. У діалоговому вікні Гиперссылка на другой 

файл вибрати ім’я файла. 

Анімаційні ефекти. Під анімацією в PowerPoint мають на увазі рух або 

видозміну об’єктів на екрані. Застосування анімаційних ефектів надає 
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презентації динамічності, а також дає змогу підкреслити деякі ключові моменти 

її змісту. Анімаційні ефекти можуть супроводжувати: 

 зміну слайдів; 

 появу та відображення об’єктів слайду. 

Ефект при переході до наступного слайду можна встановити так: Показ 

слайдов / Смена слайдов на панелі справа вибрати потрібний ефект. Ефект 

можна застосувати лише до одного або до всіх слайдів. 

Анімація об’єктів слайду. До будь–якого об’єкта слайду (тексту, 

рисунків, таблиць тощо) можна застосувати анімаційний ефект. 

Перш ніж застосовувати ефекти, необхідно визначити, які об’єкти будуть 

анімовані, в якому порядку вони з’являтимуться під час демонстрації, який 

саме анімаційний ефект буде застосований після їхньої появи на екрані, з якою 

метою і скільки він триватиме. Щоб встановити порядок появи об’єктів на 

екрані, треба виконати такі дії: Показ слайдов / Настройка анимации. Вибрати 

порядок появи об’єктів на екрані. На панелі Настройка анимации потрібно 

вказати, яким чином буде здійснено анимацію: після натискання на кнопку 

миші (по щелчку) чи автоматично (автоматически) через вказаний проміжок 

часу. 

Можна вибрати і звуковий ефект (стандартний, записаний із мікрофона 

тощо), в супроводі якого об’єкт з’являтиметься на екрані. 

PowerPoint дає змогу налаштувати анімаційні ефекти появи тексту по 

літерах, словах, абзацах. 

Вставка звуків. Звукові ефекти, такі як запис музики і мовного 

супроводу, допоможуть презентації вийти на якісно високий рівень. Звукові 

файли можуть мати такі формати: wav або midi. Для того щоб додати звук, 

можна: 

 скористатися командою Вставка / Фильмы и звук / Звук из коллекции 

(можна додати наявні в колекції звуки); 

 якщо файл звуку є на диску, то Вставка / Фильмы и звук / Звук из файла 

вказати шлях до такого файла з діалогового вікна Вставка звука; 
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 щоб записати мовний супровід: Показ слайдов / Звукозапись.  

Вставка відео кліпів. До будь–якого слайду можна вставити один або 

декілька відео кліпів. для цього треба перейти на потрібний слайд, а потім 

виконати команди: 

 Вставка / Фильмы и звук / Фильм из коллекции. Відкриється вікно 

Вставка картинок. Натисніть на ній кнопку Коллекция картинок для пошуку 

на комп’ютері відеокліпів. Виділіть фільм, який необхідно додати до слайду 

(значна частина їх є анімованими, мають формат gif); 

 якщо треба вставити фільм із наявного файла на диску, виберіть 

Вставка / Фильмы и звук / Фильм из файла (більшість таких файлів мають 

розширення avi). Відкрийте потрібний диск, папки, та знайдіть файл 

 щоб настроїти показ відео кліпу, виділіть об’єкт відео на слайді, 

виберіть Показ слайдов / Настройка анимации / Добавить эффект для зміни 

способу відтворення. 

 

Завдання до практичної роботи 

 

Засобами пакету MS Power Point створити презентацію на самостійно 

вибрану тему. Презентація повинна містити не менше десяти слайдів. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Які презентації дає змогу створювати редактор Microsoft Point Point ? 

2. Чи дозволяє формат ppt переглядати презентації у вікні браузера?  

3. Який вигляд подання презентацій  підтримується  Microsoft 

PowerPoint ? 

4. Які  зображення у середовищі Microsoft PowerPoint можна створювати 

5. Назвіть послідовність дій для зміни параметрів тексту в середовищі 

Microsoft PowerPoint. 

6. Як створити анімацію в середовищі Microsoft PowerPoint?   
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9.   ЕЛЕМЕНТИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 

КОМП’ЮТЕРА. ІНТЕРФЕЙС КОМАНДНОГО РЯДКА В WINDOWS 

 

Мета: Придбання навичок роботи з інтерфейсом командного рядка в 

Windows. Оволодіння прийомами управління файлової системою з 

використанням інтерфейсу командного рядка. Вивчення програми відладчика – 

debug 

Теоретичні відомості 

 

9.1  Інтерфейс командного рядка Windows. Склад команд управління 

Функція переходу в режим командного рядка (використовується для 

виконання вводяться з клавіатури команд) може бути виконано двома шляхами. 

Пуск → Виконати, потім набрати cmd (команда Windows – скорочення від 

слова commander). 

Використовуючи рубрики головного меню: Пуск → Программы → 

Стандартные → Командная строка. 

Цими діями викликається програма cmd.exe – 32–розрядний 

інтерпретатор команд. В обох випадках на екрані дисплея повинно з’явитися 

вікно з мигаючим курсором – запрошення до введення команд. 

Тут вказуються версія працюючої операційної системи і рядок 

запрошення з активним диском і робочим каталогом (папкою). Вихід з 

інтерпретатора команд забезпечується набором в рядку запрошення команди 

exit і її виконанням при натисканні клавіші Enter. 

Весь перелік внутрішніх команд, складових Windows, можна переглянути, 

якщо в командному рядку виконати команду help. Оскільки весь перелік команд 

перекриває розмір екрану дисплея, то для ознайомлення з кожним елементом 

переліку слід використовувати смугу прокрутки вікна або виклик на екран 

елементів списку посторінково. Для цього слід набрати більше складну 

команду, що складається з конвеєра двох команд help | more. 

Так як список команд включає в себе майже сім десятків команд, то 
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зазвичай їх розглядають за групами: 

– команди довідкової системи: HELP, HELP імя_ команди, ім’я 

команди / ?; 

– команди файлової системи: ATTRIB, CD, CHDIR, CHKDSK, CLS, СОМР, 

COPY, DEL, DIR, DISKCOMP, DISKCOPY, ERASE, FC, FIND, FINDSTR, 

FORMAT, LABEL, MD, MKDIR, MOVE, PUSHD, POPD, PUSHD, PRINT, RD, 

REN, RENAME, REPLACE, RMDIR, SORT, TREE, TYPE, VERIFY, VOL, XCOPY; 

– команди управління роботою ОС: ASSOC, AT, BREAK, CACLS, СНСР, 

CHKNTFS, CMD, COLOR, COMPACT, CONVERT, DATE, DOSKEY, FTYPE, 

GRAFTABL, MODE, MORE, PATH, PROMPT RECOVER, SET, START, SUBST, 

VER; 

– команди пакетних (командних) файлів: CALL, ECHO,ENDLOC, AL, EXIT, 

FOR, GOTO, IF, PAUSE, REM, SETLOCAL, SHIFT. 

Крім перерахованих команд є ще одна група для роботи в комп’ютерних 

мережах. Перелік цих команд може бути отриманий командою net / ?. 

Синтаксис цієї команди: net [accounts | computer | config | continue | file | group | 

help | helpmsg | localgroup | name | pause | print | send | session | share | start | 

statistics | stop | time | use | user | view]. 

Більш детальну інформацію по кожній команді можна отримати, якщо 

після команди help в якості параметра набрати ім’я необхідної команди або ім’я 

команди, а потім ключ / ?. Для мережевих команд слід набирати net ім’я 

команди / ?, а для отримання докладного опису команди net help ім’я команди 

або net ім’я команди / help. 

Командою, що набирає в командному рядку, є власне ім’я команди, за 

яким можуть слідувати ключі (опції) – вказівки, що модифікують поведінку 

команди, і аргументи (параметри) – назви об’єктів, над якими має бути 

виконана команда. Ключі починаються зі знака слеш «/» і складаються з одного 

або декількох символів. Квадратні дужки ([ ]) в поясненнях позначають, що ця 

інформація не є обов’язковою при наборі команди. 

Введення команди закінчується натисканням клавіші Enter, після чого 
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команда передається на виконання командному процесору. В результаті 

виконання команди на екрані дисплея можуть з’явитися повідомлення про хід 

виконання команди або про помилки, а поява чергового запрошення 

(миготливого курсору) свідчить про успішне виконання введеної команди і 

очікуванні введення наступної. 

Командний інтерпретатор веде журнал (історію) команд, що дає 

можливість повторити або відредагувати одну команду (або частина команд) з 

виконаного переліку. Для цього слід вибрати потрібну команду з журналу 

(історії). Клавіша управління курсором вгору виводить попередню команду, 

вниз – подальшу, клавіші вправо–вліво дозволяють перейти до посимвольного 

редагування черговий команди. 

За умовчанням передбачається, що результати виконання вводяться 

команд відображаються на екрані дисплея. При бажанні можна використовувати 

так зване перенаправлення вводу–виводу. Для цього використовуються такі 

символи: символ < – для перенаправлення вводу, а символи  >  і  >> – для 

виводу. Строка типу команда <ім’я_файлу позначає, що дані для виконання 

команди повинні братися з файлу, зазвичай текстового. Рядок типу команда  > 

file.txt  позначає, що висновок результатів виконання команди замість екрану 

дисплея потрібно записати в текстовий файл file.txt. Якщо такого файлу в 

поточному каталозі немає, то засобами операційної системи він створюється. 

Запис здійснюється в початок файлу. Запис проводиться в кінець файлу при 

використанні команди виду команда >> file.txt. 

Найбільш часто використовувані команди управління комп’ютером. 

1. Команда СLS – команда очищення поля екрану. 

2. Команда ver – команда перевірки та інформування користувача про 

встановлену працюючу версії програмного забезпечення. 

3. Команда date – команда визначення і зміни поточної дати. 

4. Команда time – команда визначення і зміни значення реального часу. 

5. Команда prompt забезпечує змінювати вигляд запрошення за 

бажанням користувача. Команда може мати безліч параметрів. Стандартним 
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видом запрошення служить prompt $p$ g, що позначає висновок в запрошенні 

імені поточного (робочого) каталогу (папки) і знака >. 

6. Команда mem – команда виведення інформації про розподіл 

оперативної пам’яті між завантаженими програмами. Ця команда відноситься 

до зовнішніх командам, тобто в певній папці Windows, розміщеної на диску, є 

відповідний файл (файл mem.exe). Ключі команди дозволяють деталізувати 

виведену інформацію про розподіл пам’яті. 

7. Команда color дозволяє вибирати і встановлювати кольори тексту і 

фону для текстових вікон. 

 

9.2 Команди управління файловою системою Windows 

Для управління файлами за допомогою інтерфейсу командного рядка 

використовується ціла група команд, що дозволяють створювати і знищувати їх, 

перейменовувати, копіювати, редагувати і т.п. 

1. Команда start служить для запуску зазначеної як параметр програми 

або команди в окремому вікні. Правда, запуск окремих програм можна 

здійснювати і минаючи цю команду. Наприклад, такі варіанти команд: start 

Document.txt або start notepad Document.txt або notepad Document.txt призводять 

до одного і того ж ефекту – викликом програми Блокнот з наступним 

завантаженням в нього файлу Document.txt, якщо такий файл існує. 

Команда start дозволяє управляти пріоритетами програм. Значення 

пріоритету задається у вигляді параметра відразу після команди start перед 

ім’ям запускається програми, наприклад: start / low notepad, start / high test.bat. 

2. Команда dir – команда виведення на екран дисплея вмісту каталогів 

(папок). Команда видає повний перелік всіх папок і файлів в досліджуваному 

каталозі, дані про них (імена, розміри, дата і час створення), а також зведені 

дані. Дві перші рядки вмісту кожного каталогу замість імен позначені точкою та 

двома точками, що позначає відповідно вхід і вихід в даному каталозі (папці). 

Формат цієї команди dir диск: шлях \ ім’я файлу. Найбільш вживаними 

варіантами застосування цієї команди є такі: 
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а) Використання команди dir без параметрів – висновок вмісту поточних 

каталогів і дисків. 

б) Використання команди dir з параметром / р – здійснюється висновок 

сторінками, для переходу на наступну сторінку слід натиснути будь–яку 

клавішу. 

в) Використання команди dir з параметром / w – на екран видається 

коротка інформація про вміст каталогу у вигляді п’яти стовпців з іменами 

файлів і зведені дані. 

3. Команда tree будує дерево каталогів і виводить його на екран 

дисплея. Формат команди: tree диск: \ маршрут / f.  Ключ / f означає, що список 

файлів кожного каталогу виводиться на дисплей. Якщо в команді tree не вказані 

параметри диск: \ і маршрут, то, за замовчуванням, вважається, що потрібно 

вивести структуру підкаталогів і файлів поточного каталогу. 

Команда tree \ передбачає виведення всієї структури дерева каталогів 

поточного диска. Вивчення дерева каталогів великого обсягу можна проводити 

посторінково, використовуючи конвеєр команд, наприклад. Результат виконання 

команди tree можна зберегти в будь–якому текстовому файлі, вказавши його 

ім’я, наприклад tree d: \ / f tree.lst, або шляхом перенаправлення операції 

виведення (використовуючи знаки > і >>). 

4. Команда find використовується для пошуку фрагмента текстового 

рядка (певного набору символів – шаблону пошуку) в одному або декількох 

файлах. Часто використовується в конвеєрах з іншими командами для фільтрації 

їх виведення. Наприклад, dir | find ’.txt’ видає весь перелік рядків, що 

характеризують текстові файли. 

5. Команда subst замінює довгий маршрут доступу до об’єктів 

каталогу однією літерою або більш простим ідентифікатором. По суті команда 

створює віртуальний, логічний диск з більш простим доступом. Формат 

команди: subst діск1: диск2: \ маршрут \. Параметр діск1: несе вказівку літери 

(ідентифікатора) віртуального диска, якій буде позначатися необхідний каталог. 
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Параметр диск2: \ марщрут tree d: \ / f | more \ вказує місцезнаходження 

(найменування диска і маршрут прямування) необхідного каталогу. 

6. Команда set призначається для виведення, створення і видалення 

змінних середовища оточення. Вона має формат set [змінна = [рядок]], де 

змінна задається ім’ям змінної середовища, рядок – це рядок символів, що 

привласнюється зазначеної змінної. 

За цією командою формується символьна змінна оточення в резервованій 

пам’яті операційної системи, доступної для команд ОС і програм користувачів. 

Ім’я створюваної змінної не повинно збігатися з ключовими резервуються 

словами. Команда set без параметра виводить вміст всіх використовуваних ОС 

змінних оточення, а команда set ім’я = (без значення) видаляє відповідний рядок 

з оточення. 

7. Команда mkdir або md призначається для створення нових каталогів 

(папок). Формат команди mkdir (або md) диск: шлях \ імя_каталога. Якщо в 

команді не вказується диск і шлях, то за замовчуванням мається на увазі, що 

створюється дочірній каталог поточного каталогу. 

8. Команда chdir (або більш коротко cd) – команда зміни каталогу. 

Команда має формат chdir диск: шлях. 

Команда має такі особливості застосування: 

 при виконанні команди новим поточним каталогом стає останній із 

зазначених в шляху каталогів; 

 якщо в команді параметр диск: путь не вказаний, то командний 

процесор виводить повідомлення шляху до поточного каталогу; 

 якщо пошук нового каталогу потрібно почати з кореневого каталогу, 

то в якості першого символу шляху використовується символ \ (команда cd \). В 

іншому випадку пошук починається з поточного каталогу; 

 для переходу з дочірнього каталогу в батьківський каталог найкраще 

застосовувати скорочену форму, наприклад cd .. (с двумя точками); 
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 для переходу з каталогу нижнього рівня в кореневий каталог диска 

найкраще застосовувати скорочену форму, наприклад cd \. 

9. Команда copy (копіювання) – крім основного свого призначення – 

копіювання файлів, використовується для об’єднання (конкатенації) файлів, 

створення нових текстових файлів, передачі параметрів на окремі пристрої і ін. 

В специфікаціях джерела і приймача допускається застосування шаблонів 

групових операцій. У шаблонах використовуються символи: * – довільне 

поєднання символів, ? – довільний одиночний символ. 

Приклади використання. 

 команда сору с: s*.txt d:\proba виконує копіювання з диска С: всіх 

текстових файлів з іменами, що починаються на літеру s і розширенням txt, в 

каталог D:\ proba; 

 команда copy chl.doc+ch2.doc+ch3.doc book.doc / v створює об’єднання 

трьох файлів chl.doc, ch2.doc і ch3.doc в один файл book.doc в поточному 

каталозі поточного диска з перевіркою записи. 

 команда copy ch *.doc book.doc / v виробляє об’єднання всіх файлів ch 

*.doc з довільними номерами в один файл book.doc в поточному каталозі 

поточного диска з перевіркою запису. 

 за командою copy con+trans.bat trans.bat рядки, що вводяться з 

клавіатури, додаються в початок вже існуючого файлу trans.bat. Введення 

завершується натисканням клавіш Ctr – Z – Enter. 

Всі варіанти команди copy можуть використовувати ключі / а, / b, / v. 

Ключ /а розглядає оброблювані файли як текстові в коді ASCII. Ключ /b 

позначає, що файли розглядаються як виконавчі. Якщо об’єднуються текстові 

файли, то ознаки закінчень цих файлів (Ctr + Z або F6) вилучаються і 

залишається тільки останній. При об’єднанні довічних файлів ознаки закінчень 

файлів не вилучаються. Ключ /v включає перевірку правильності результату 

після копіювання або об’єднання. 

Є модифікація команди copy: copy con prn. Команда розшифровується: 
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копіювати інформацію, що набирається на клавіатурі (con – консолі), на принтер 

(prn – ключове слово, що позначає принтер). Створення текстових файлів 

можна виконати за допомогою такої команди copy con диск: 

путь\імя_файла.расш. Наприклад, для створення файлу fl.txt в поточному 

каталозі необхідно виконати команду copy con fl.txt. Цією командою введення 

тексту з клавіатури (консолі con) здійснюється в новий, створюваний цією 

операцією файл fl.txt. Після набору кожного рядка слід натискати клавішу Enter. 

Закінчення набору файлу повинна закінчуватися натисканням клавіші Ctr і Z 

або F6 (ознакою закінчення файлу), а потім Enter. 

10. Зовнішній редактор, що викликається командою edit диск: шлях \ 

імя_файла.розш. Цей редактор має власне, досить докладне меню. 

11. Команда type – команда перегляду вмісту текстових файлів. Формат 

команди type диск: шлях \ імя_файла.розш. Якщо в параметрах команди не 

заданий диск і шлях, а зазначено лише ім’я файлу, то мається на увазі, що 

ведеться робота з файлами поточного каталогу. 

12. Атрибути файлів. Кожен файл і каталог, що знаходяться в 

комп’ютері, можуть мати атрибути – характеристики, що відображають 

властивості об’єкта, які використовуються операційною системою для 

коректної роботи з ними. Атрибутами файлу (файлів) можуть бути: 

 R – «тільки для читання», тобто не можна модифікувати файл і знищити 

його; 

 А – «архівний», тобто. +А позначає, що знімалися копії даного файлу; 

відповідно, – А – файл є новоствореним; 

 Н – «прихований», приховані файли не показуються командою dir і деякими 

програмними оболонками; 

 S – «системний», цей атрибут показує, що файл є приналежністю 

операційної системи. 

Зміна атрибутів файлів здійснюється командою attrib. Формат команди 

Attrib + | – атрібут диск: \ маршрут \ ім’я файлу / s. 

Установка будь–якого атрибута проводиться знаком = +, скасування – 
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знаком – (мінус). Можна задавати зміна відразу декількох атрибутів в будь–якій 

послідовності. Ключ / s, що стоїть в кінці формату, вказує, що процес зміни 

атрибутів файлу (файлів) поширюється не тільки на поточний каталог, але і на 

всі каталоги, підлеглі поточному. 

Приклади. 

1) Команда Attrib + А + Н + R primer.txt привласнює файлу відразу три 

атрибути: тільки для читання, архівний та прихований файлу primer.txt. 

2) Команда Attrib –R с: *. * / S з використанням шаблону знімає 

атрибут «тільки для читання» у всіх файлів диска С, тобто що знаходяться на 

диске. 

13. Команда del – команда видалення одного або декількох файлів. 

Аналогом цієї команди служить ще одна команда erase. Формат команд del 

(erase) – диск: шлях \ імя_файла.расш. Якщо в команді не вказано файл, то 

мається на увазі, що видаленню підлягає (підлягають) файл або файли 

поточного каталогу. У специфікації файлу допускається використання групових 

операцій. Команди del не видаляють каталоги (підкаталоги). Вони 

використовуються тільки для видалення в них файлів. 

14. Команда rmdir (або rd) – команда видалення каталогу. Формат 

команди rmdir (rd) диск: шлях. Указується в команді шлях каталог повинен 

завершуватися ім’ям видаляється каталогу. Видаляється каталог повинен бути 

порожнім. 

 

9.3 Використання програми Debug 

У складі будь–якої операційної системи, а також в будь–якому середовищі 

розробки програмних комплексів є так звані програми–відладчики. У 

операційній системі MS–DOS таким відладчиком була програма debug, в 

останніх версіях OС Windows такою програмою є ntsd.exe. Перша з цих програм 

використовується для однопрограмних розрахованих на одного користувача 

режимів роботи і 16–розрядних додатків. Друга програма призначена для 

роботи в багатопрограмному багатокористувацькому режимі роботи 
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обчислювальної системи з 32–розрядними додатками. 

Виклик програми debug здійснюється шляхом набору в командному рядку 

її імені і натисканням клавіші Enter. Комп’ютер переходить в режим емуляції 

MS–DOS. У наступному рядку з’являється мігаючий мінус «–»  – запрошення 

до введення потрібної команди. Вихід з програми debug здійснюється набором 

букви q (Quit – завершення роботи) та Сtrl. 

Список всіх команд, які виконуються програмою debug можна отримати, 

якщо в рядку запрошення набрати – ?. 

Програма debug дозволяє аналізувати і оцінювати стан апаратних і 

програмних засобів комп’ютера в різних стадіях обчислювального процесу. 

Динаміка зміни станів ресурсів може відслідковуватися в покроковому 

(командному) режимі. 

Команда r (register) надає користувачеві інформацію про поточний стан 

всіх програмно доступних регістрів комп’ютера. 

Функціональне призначення відображення  регістрів наступне. Регістри 

даних або призначені для користувача регістри: 

 AX – регістр акумулятора; 

 ВХ – базовий регістр; 

 СХ – лічильник; 

 DX – регістр даних.  

Покажчики: 

 SP – покажчик стека; 

 ВР – покажчик бази; 

 SI – джерело даних (індекс); 

 DI – приймач даних (індекс); 

 IP – покажчик команд (інструкцій).  
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Сегментні регістри: 

 CS – сегмент команд: 

 DS – сегмент даних; 

 SS – сегмент стека; 

 ES – регістр додаткового сегмента даних. 

Праву частину другого рядка займають мнемонічні значення розрядів 

регістра прапорів FLAGS (NU UP El ...), значення яких використовуються для 

розгалуження обчислювального процесу. 

Третій рядок містить вказівки про чергову підготовлену для виконання 

команду: адреса розміщення команди в пам’яті, шістнадцятковий код уявлення 

команди і мнемонічний код команди. 

Приклад. Деякі корисні можливості програми debug. 

1. Перевірка «серійного номера і дати копірайту». Ця інформація 

знаходиться в ПЗУ, починаючи з адреси FE000h. Тут знаходяться: семизначний 

номер комп’ютера, дата копірайту, фірма виробник. Дана інформація є 

символьною. Отримуємо по команді: –d FE00: 0 <Enter>. 

2. Перевірка дати «прошивки»  ROM BIOS. Інформація знаходиться за 

адресою: FFFF5h. Формат дати – американський, тобто mm / dd / yy. Вводимо 

адресу і виконуємо команду _d FFFF: 5 <Enter>. За цією командою повинна 

бути видана інформація про дату «прошивки» ПЗУ (ROM BIOS). У верхньому 

рядку в символьному поданні читаємо  дату «прошивки» ROM BIOS.   

3. Операція пошуку. Якщо потрібно визначити місце розташування в 

пам’яті будь–якої інформації (наприклад, будь–якого слова), то можна набрати і 

виконати команду S (Search – пошук), задавши адреса кордону меж пошуку і 

«ключове слово». Наприклад: –s F000: 0 L FFFF «IBM», в якій F000: 0 – 

початкова адреса пам’яті ПЗУ, FFFF – кінцевий адресу, а «IВМ» – ключове 

слово. Нижче виконаної команди слідує перелік адрес, в яких міститься 

ключове слово. 
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Завдання до практичної роботи 

 

Завдання 1 

1. Визначте поточну дату, встановлену в комп’ютері. Встановіть нову 

дату, що відповідає даті майбутнього Нового Року. Визначте день тижня, на 

який потрапляє святкування. При виході з режиму командного рядка встановіть 

поточну дату. 

2. Включіть в рядок запрошення повідомлення про поточні значення 

дати і часу. Включіть в рядок запрошення текст – вітання користувачеві типу 

«Користувач! Вас чекають великі справи!». При виході з режиму командного 

рядка встановіть стандартний вид запрошення. 

3. Спробуйте встановити різні поєднання кольорів тексту та фону. 

Виберіть поєднання кольорів, найбільш підходяще на ваш розсуд. 

 

Завдання 2 

1. Вивчіть команду dir. 

1.1. Створіть дочірній каталог (надайте йому ім’я – своє прізвище на 

англійській мові) для свого поточного каталогу (E: \ work). Використовуючи 

команду dir, переконайтеся в створенні підкаталогу. 

1.2. Зробіть дочірній каталог поточним, тобто увійдіть в дочірній 

каталог. Подайте команду dir і поясніть з’явилися повідомлення. 

1.3. Вийдіть відразу в кореневій каталог. Поверніться в вихідний 

каталог. Створення всіх файлів робите в ньому. 

2. Створіть текстовий файл (з ім’ям t.txt) з деяким фрагментом тексту з 

декількох рядків. Включіть в нього, як англійський, так і український текст. 

Редагування і збереження файлу виконайте в редакторі WordPad. Для 

збереження використовуйте текстовий формат MS-DOS. Виконайте команду find 

з різними ключами і шаблонами пошуку елементів цього тексту. Поясніть 

результати пошуку. 
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3. Створіть кілька текстових файлів з наявністю в них одних і тих же 

елементів тексту. Організуйте пошук елементів тексту в групі файлів, 

використовуючи шаблони імен файлів (наприклад, *.txt, s*.lst) і їх 

перерахування. 

4. Перевірте дію перерахованих конвеєрів команд dir і find для 

власного каталогу, змінюючи режими пошуку і шаблони. Поясніть результати 

пошуку. 

5. Створіть логічний диск для створеного каталогу і перейдіть на цей 

диск. Переконайтеся, що механізм логічних дисків спрощує роботу користувача. 

Виконайте перегляд логічних дисків. Видаліть логічний диск. 

6. Перегляньте змінні оточення. За допомогою команди set створіть 

текстову змінну оточення і наведіть приклади її використання. Видаліть 

створені змінні оточення. 

7. Створіть цілочислену змінну оточення і переконайтеся в 

можливості використання її при обробці даних (обчисліть значення числового 

виразу). 

8. Створіть новий текстовий файл, використовуючи команду edit ff.txt. 

Перегляньте рубрики меню вбудованого редактора edit. Створіть засобами 

редактора створити кілька текстових файлів, виконайте їх редагування і 

збереження. 

9. Створіть невеликий текстовий файл, наприклад fl.txt. 

Використовуючи команду copy, скопіюйте його в файл f2.txt. 

10. Використовуючи команду copy, виконайте конкатенацію 3–4–х 

створених вами раніше файлів в один файл з ім’ям rs.txt. Результат перегляньте 

командою type і в редакторі edit. 

11. Використовуючи команду tree, перегляньте дерево каталогів 

поточного диска, дерево каталогів диска C: і дерево каталогів папки E: \ work. 

Спочатку висновок виконайте на екран. Потім, використовуючи 

перенаправлення, виведіть, відповідно, в три файли. Потім, використовуючи 
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перенаправлення, виконайте всі три висновки в один файл (послідовно). 

Перегляньте всі сформовані файли командою type і в редакторі edit. 

12. Самостійно вивчіть особливості застосування і використання 

команд: sort, mode, more і ін. 

 

Завдання 3. 

Виконайте вправи 1–3 з прикладу пункт 3 Теоретичних відомостей.  

Проаналізуйте результати і зробіть висновки. 

   

Контрольні запитання 

 

1. Якого призначення інтерфейсу командного рядка в Windows? 

2. Як отримати інформацію про внутрішні командах інтерпретатора 

команд cmd? 

3. На які групи діляться внутрішні команди інтерпретатора команд cmd? 

4. Якою командою налаштовується запрошення командного рядка? 

Опишіть її. 

5. Перерахуйте основні команди управління файлової системи і 

охарактеризуйте їх. 

6. Що таке перенаправлення вводу? Виведення? 

7. Що таке конвеєри команд? 

8. Для яких цілей зручно використовувати зовнішній редактор edit? 

9. Яка команда використовується, якщо необхідно призупинити 

виконання командного файлу або потрібне виконання допоміжних дій? 

10. Опишіть призначення команди shift. 

11. Перерахуйте і охарактеризуйте регістри процесора. Як отримати їх 

поточне утримання за допомогою програми debug? 

12. Яку ще інформацію дозволяє отримати програма debug? 
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10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВВОДУ–ВИВОДУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРІ 

 

Мета: Вивчення принципів під’єднання зовнішніх пристроїв к 

комп’ютеру і принципів організації інформаційного обміну на прикладі 

клавіатури  

 

Теоретичні відомості 

 

10.1  Підключення зовнішніх пристроїв  

Модуль вводу–виводу. На додаток до ЦПУ та набору модулів пам’яті, 

третім ключовим компонентом комп’ютерної системи є набір модулів вводу–

виводу. Кожен модуль підключається до системної шини або до контролера. 

Модуль введення–виведення не тільки виконує механічне підключення 

пристрою до системної шини, але і містить певний «інтелект», тобто логіку 

зв’язку між периферійним пристроєм і шиною.  

Будь–яке периферійний пристрій з’єднується з системною шиною лише 

опосередковано. Це обумовлено рядом причин:  

 існує велика кількість різноманітних типів периферійних пристроїв, 

кожен з яких характеризується різними методами виконання операцій. 

Нераціонально включати необхідну логіку до складу ЦПУ, щоб керувати всім 

різноманіттям пристроїв;  

 швидкість передачі даних периферійних пристроїв найчастіше набагато 

нижче швидкості пам’яті або ЦПУ. Використовувати високошвидкісну системну 

шину для безпосереднього підключення периферійних пристроїв недоцільно. 

Таким чином, виникає необхідність використовувати модуль введення–

виведення, який виконує дві основні функції (рис. 10.1): забезпечує, з одного 

боку, інтерфейс з ЦПУ і пам’яттю за допомогою системної шини, а з іншого – 

забезпечує інтерфейс з одним або більшою кількістю периферійних пристроїв 

по каналам зв’язку. 
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Рисунок 10.1 – Підключення модуля введення–виведення   

10.2. Зовнішній пристрій  

Зовнішній пристрій, підключений до модуля введення–виведення, 

називається периферійним пристроєм. У загальному випадку, зовнішні пристрої 

можуть бути класифіковані в такий спосіб:  

 людино–читаючи – для спілкування користувача з комп’ютером 

(відеотерміналів та принтери);  

 комунікаційні – для зв’язку з віддаленими пристроями; дозволяють 

комп’ютеру обмінюватися даними з віддаленим пристроєм, який може бути 

людино–читаним типу терміналу, машинно–читаним, або навіть комп’ютером.  

 комунікаційні – для зв’язку з віддаленими пристроями; дозволяють 

комп’ютеру обмінюватися даними з віддаленим пристроєм, який може бути 

людино–читаним типу терміналу, машинно–читаним, або навіть комп’ютером.  
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Узагальнення структурна схема зовнішнього пристрою показана на 

рисунку 10.2. 

Інтерфейс з модулем введення–виведення представлений у вигляді 

сигналів управління, стану даних.  

Дані представляють собою набори бітів, що посилаються в модуль вводу–

виводу або отримані з нього.  

Сигнали управління визначають функцію, яку слід виконати. Це може 

бути посилка даних модулю вводу–виводу (ВВЕДЕННЯ або ЧИТАННЯ), 

прийом даних з модуля вводу–виводу (ВИВІД або ЗАПИС), звіт про стан або 

деяка специфічна функція управління пристроєм (наприклад, позиціонування 

дискової головки)..  

Сигнали стану індикують стан пристрою. Приклади сигналів стану – 

ГОТОВИЙ / НЕ ГОТОВИЙ – показують, чи є пристрій готовим для передачі 

даних.  

 

Рисунок 10. 2 – Структурна схема зовнішнього пристрою 

 

Компонентами зовнішнього пристрою є: 

 логіка управління, пов’язана з управлінням операціями пристрої, які 

надходять з модуля введення–виведення;  
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 перетворювач (transducer), який використовується для перетворення 

даних з електричної в інші види енергії в процесі виведення і з інших форм в 

електричну в процесі введення;  

 буфер, традиційно пов’язаний з перетворювачем і використовуваний 

для тимчасового зберігання даних, що переміщуються між модулем введення–

виведення і зовнішніми пристроями. Типовий розмір буфера – від 8 до 16 біт. 

 

10.3 Принципи інформаційного обміну з зовнішнім пристроєм 

Основним інформаційним модулем обміну є символ. Кожен символ 

представлений кодом, зазвичай мають довжину 7 або 8 біт. Найбільш широко 

використовується код ASCII (American Standard Code for Information Interchange 

– «Американський стандартний код для інформаційного обміну»). У коді ASCII 

можуть бути представлені 128/256 різних символів. У табл. 1 наведені всі 

значення 7–розрядного коду. У таблиці, біти кожного символу помічені від b 7 , 

який є старшим бітом, до b1, – наймолодшого біта. Наприклад, розрядне 

представлення символу «K» – 1001011.  

Символи розбиті на два типи: друковані та символи управління. Друковані 

символи – алфавітні, числові і спеціальні символи, які можуть бути надруковані 

на папері або відображатися на екрані. Деякі з керуючих символів призначені 

для управління печаткою або відображення символів (наприклад, символ 

повернення каретки). Інші керуючі символи належать до процедур зв’язку.  

При роботі в DOS використовуються ASCII–коди символів. Коди ASCII 

представлені однобайтними числами, кожен з яких відповідає деякому символу 

на клавіатурі. Таким чином, за допомогою ASCII–кодів можливо кодувати до 

256 різних символів, включаючи літери алфавіту, знаки арифметичних операцій, 

знаки пунктуації і т.д.  

В OС Windows для кодування символів використовується спеціальний 

юнікод (Unicode). Unicode представляє символи двома байтами. Це викликано 

тим, що OS Windows може використовувати різні національні алфавіти, і 

оскільки неможливо уявити інші спеціальні символи, кількість яких може 
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перевищувати 256, використовуваних кодом ASCII. Максимальна кількість 

закодованих символів в цьому випадку дорівнює 65536.  

 

10.4 Структурно–функціональна організація клавіатури 

Клавіатура є найбільш поширеним і найчастіше основним засобом 

взаємодії користувача з комп’ютером. З технічної точки зору, клавіатура являє 

сукупність механічних датчиків (матрицю перемикачів клавіш), які сприймають 

тиск на клавіші і перетворює механічну енергію в електричні сигнали. 

Найбільш поширені два типи клавіатур: з механічними і мембранними 

перемикачами. У першому випадку датчик представляє традиційний механізм з 

контактами із спеціального сплаву. У клавіатурах відомих фірм контакти 

перемикачів мають позолочену поверхню, це істотно покращує електричну 

провідність. Мембранний перемикач містить три мембрани: активну – верхню, 

пасивну – нижню, розділені третьої мембраною.  

Як правило, всередині будь–якої клавіатури крім датчиків клавіш (ключів) 

розташовані електронні схеми дешифрування і мікроконтролер клавіатури. 

Структурна схема клавіатури показана на рисунку 10.3.  

 

Рисунок 10.3 – Структурна схема клавіатури 

Основні компоненти клавіатури: 

 клавіші, натисканням яких користувач замикає відповідні контакти в 

матриці перемикачів клавіш;  

 матриця клавіатури. При натисканні клавіші в матриці генерується 

відповідний сигнал (код клавіші);  
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 процесор клавіатури постійно переглядає матрицю клавіатури і як 

тільки матриця генерує сигнал натиснення, він посилає в ЦПУ запит 

переривання і номер клавіші в матриці;  

 світлові індикатори призначені для відображення режиму, в якому 

знаходиться клавіатура в даний момент (наприклад, режим Caps Lock);  

 контролер клавіатури управляє обміном даними між клавіатурою і 

системою. 

Функціонування клавіатури засноване на постійному перегляді матриці 

перемикачів процесором клавіатури. Замкнутому станом будь–якого з цих 

перемикачів ставиться у відповідність унікальний цифровий код – скан–код 

розміром в один байт. Коли користувач натискає кнопку, процесор клавіатури 

формує її скан–код, який передає на контролер клавіатури.  

Інформаційний обмін між клавіатурою і системою виконується 11–

розрядними блоками (8 розрядів даних плюс сервісна інформація). Рисунок 10.4 

показує пакет даних клавіатури. 

 

Рисунок 10.4 – Формат блока даних клавіатури  

Коли скан–код потрапляє в контролер клавіатури, формується апаратне 

переривання IRQ 1. Процесор негайно завершує операцію і виконує процедуру, 

аналізу скан–коду. Це переривання обслуговується спеціальної підпрограмою, 

яка включена в структуру ROM BIOS. Та ж сама підпрограма може викликатися 

як програмне переривання INT 09h. Підпрограма включає такі операції, як 

зчитування скан–коду, перетворення скан–коду в код символу, збереження 

символьного коду в буфері клавіатури, відстеження умов службових клавіш 

(наприклад Shift, Alt, Ctrl), виявлення спеціальних гарячих клавіш (наприклад, 
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Ctrl–Alt–Del) і т.д. У всіх інших випадках скан–код перетворюється в 

символьний код. Після цього символьний код розміщується в буфері клавіатури, 

звідки він передається в систему. Буфер здатний зберігати 15 кодів. При 

переповненні буфера система видає звуковий сигнал.  

 

Завдання до практичної роботи 

 

1. Вивчити принципи підключення модуля вводу–виводу к системній 

шині, загальну структуру периферійного пристрою, принципи представлення 

символів в коді ASCII, структурну схему клавіатури і формат блока даних 

клавіатури.  

2. Дослідити принципи роботи клавіатури та сформувати три таблиці:  

 коди ASCII и Unicode десяткових цифр; 

 коди ASCII и Unicode символів (малих та прописних літер) латиниці; 

 коди DOS (CP866), Unicode та Scan даних про студента за формою, на 

приклад: 

Петренко Петро Петрович, гр. КІТ219а 

4. Звіт про роботу повинен містити: мету роботи, схему під’єднання 

модуля введення–виведення до системної шини та її опис; загальну структурну 

схему зовнішнього пристрою та опис її компонентів; структурну схему 

клавіатури і опис її роботи і висновки з практичної роботи.  

 

Контрольні запитання 

 

1. Чому периферійні пристрої з’єднуються безпосередньо з системною 

шиною? 

2. Які головні функції модуля введення–виведення? 

3. Наведіть приклади безпосередньо доступних користувачеві 

периферійних пристроїв. 

4. Які основні функції компонентів зовнішнього пристрою? 
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5. Що є основним модулем обміну між клавіатурою і комп’ютером? 

6. Які символи ви бачите прийнятий для представлення символів в 

комп’ютері? 

7. Назвіть основні компоненти структурної схеми клавіатури. 

8. Яким чином відбувається перетворення скан–коду в символьний код? 

9. Яка кількість символів може бути представлено при роботі з 

клавіатурою в DOS? 

10. Як кодуються символи при роботі з клавіатурою в OС Windows? 

11. Перерахуйте всі компоненти блоку даних при інформаційному 

обміні між клавіатурою і системою. 
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11. АПАРАТНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ 

МЕРЕЖ 

 

Мета: Навчитися використовувати апаратні та програмні засоби побудови 

комп’ютерних мереж  

 

Теоретичні відомості 

 

11.1 Мережеві характеристики ОС Windows 

Комп’ютерна мережа – це комплекс програмних і апаратних засобів, за 

допомогою яких комп’ютери, накопичувачі даних та офісні електронні пристрої 

об’єднуються у систему спільного використання ресурсів (пам’яті, принтерів, 

модемів) і обміну даними. З розвитком архітектури «клієнт–сервер» мережеві 

ресурси використовуються також з метою організації розподілених обчислень. 

В мережевих характеристиках Windows передбачено можливості 

підключати комп’ютер до інших комп’ютерів в локальній мережі та 

забезпечувати зв’язок з мережею Інтернет. При під’єднанні комп’ютера до 

локальної мережі або до іншого комп’ютера з’являються такі можливості: 

 доступ до файлів і папок на інших комп’ютерах; 

 надання іншим користувачам доступу до файлів і папок на даному 

комп’ютері; 

 використання принтерів та інших пристроїв, підключених до інших 

комп’ютерів; 

 надання іншим користувачам доступу до принтерів та інших пристроїв, 

що підключених до даного комп’ютера. 

Існує кілька способів підключення комп’ютера до іншого комп’ютера 

через мережу. У ОС Windows передбачено під’єднання комп’ютера до 

наступних об’єктів: 

 до іншого комп’ютера, за допомогою прямого кабельного з’єднання 

через послідовний, паралельний або інфрачервоний порти; 
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 до локальної мережі, за допомогою модему, адаптера ISDN (Integrated 

Services Digital Network – цифрова телефонна лінія з високою пропускною 

здатністю) або мережевого адаптера. 

 до мережі, в якій використовується під’єднання до віртуальної 

приватної мережі (VPN); 

 до мережі Інтернет. 

 

11.2 Підключення до локальної мережі за допомогою мережевого 

адаптера 

При інсталяції Windows за допомогою операційної системи автоматично 

відшукується мережевий адаптер і здійснюється під’єднання до локальної 

мережі. Як і засоби забезпечення під’єднання інших типів, даний знаходиться в 

папці Панель керування\Усі елементи панелі керування\Центр мережних 

підключень і спільного доступу (Панель управления\Все элементы панели 

управления\Центр управления сетями и общим доступом). За замовчуванням 

підключення до локальної мережі завжди напоготові. Тільки під’єднання цього 

типу створюються автоматично. При цьому в папці Центр мережних 

підключень  і спільного доступу  (Центр управления сетями и общим доступом) 

з’являється ярлик під’єднання до мережі. 

Щоб переглянути стан під’єднання до локальної мережі (чи напоготові 

під’єднання, чи воно фізично не встановлене), потрібно викликати контекстне 

меню для ярлика під’єднання до локальної мережі і вибрати пункт Стан 

(Состояние) (рис. 11.1): 

 

Рисунок 11.1 – Контекстне меню під’єднання до локальної мережі 
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Після виконання цих дій з’явиться допоміжне вікно стану. В цьому вікні 

видно стан, тривалість, швидкість під’єднання (рис. 11.2). Стан під’єднання до 

локальної мережі. 

Рисунок 11.2 – Стан під’єднання до локальної мережі 
 

 За допомогою цього вікна можна переглянути відомості про мережеве 

підключення (кнопка «Докладно  (Сведения…)» рис. 11.3а) та властивості 

мережевого підключення (кнопка «Властивості (Свойства)» рис.11.3б). 

                            а                                                           б 

Рисунок 11.3 – Відомості про мережеве підключення 

 

При роботі з Windows автоматично створюється під’єднання до локальної 

мережі для кожного знайденого мережевого адаптера. 

Якщо на комп’ютері встановлено кілька мережевих адаптерів, то зручно 

для кожного під’єднання до локальної мережі призначити ім’я, за допомогою 

якого ідентифікується мережа, під’єднання до якої здійснено через адаптер. 
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11.3 Коротка характеристика облікових записів груп користувачів в 

ОС Windows 

Для використання комп’ютера під управлінням Windows необхідно 

спочатку створити обліковий запис користувача, що складається з імені 

користувача і пароля. Після натиснення CTRL+ALT+DEL (якщо встановлена 

відповідна опція) і введення імені користувача і пароля у Windows здійснюється 

їх перевірка. Якщо обліковий запис користувача був вилучений, то у Windows 

будуть блокуватися будь–які спроби доступу за допомогою даного облікового 

запису. 

Для виконання задач на комп’ютері із встановленою ОС Windows 

користувачі повинні мати певні права. Використання облікових записів груп 

користувачів дозволяють швидко і просто призначати користувачам відповідні 

права і дозволи. В ОС Windows передбачено кілька вбудованих облікових 

записів груп користувачів, організованих залежно від задач, які часто 

виконуються користувачами. Включення користувачів до одного чи кількох з 

вбудованих облікових записів груп дозволяє надати більшій частині 

користувачів прав, що їм необхідні для розв’язування їх задач. 

Правами користувача називаються правила, за допомогою яких надають 

користувачеві перелік дозволених операцій на даному комп’ютері. Крім того, 

права користувача визначають можливість безпосереднього входу в систему (на 

локальному комп’ютері) чи до мережі, можливість додавання користувачів в 

локальні групи, вилучення користувачів і т.п. Вбудовані облікові записи груп 

включають набір вже призначених прав користувача. Як правило, 

адміністратори призначають права користувача шляхом додавання облікового 

запису користувача до одного з вбудованих облікових записів груп або шляхом 

створення нової групи та призначення їй певних прав користувачів. 

Користувачам, що будуть приєднані до групи, автоматично надаються всі права 

користувачів, вказані в обліковому записі групи. Управління правами 

користувача здійснюється за допомогою групової політики. 

Доступ до ресурсів мережі глобальних користувачів і груп контролюється 
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адміністратором. 

Управління доступом користувачів і груп до ресурсів мережі важливі для 

безпеки ОС Windows, оскільки це дозволяє обмежити можливості користувачів і 

груп виконувати певні дії шляхом призначення їм прав і дозволів. Перелік прав 

визначає дозволи користувачеві виконувати на комп’ютері певні дії, такі як 

архівація файлів і папок, завершення роботи комп’ютера тощо. Дозвіл являє 

собою правило, пов’язане з об’єктом (наприклад файлом, папкою чи 

принтером), за яким визначається, яким користувачам і якого типу доступ до 

об’єкта дозволений. 

Облікові записи користувачів і груп важливі для забезпечення безпеки 

комп’ютера та інформаційних ресурсів. Для налаштування облікових записів і 

груп потрібно скористатися послугою Керування комп’ютером (Управление 

компьютером) (Панель управління, Адміністрування (Панель управления, 

Администрирование)). 

В папці Локальні користувачі и групи існує 2 папки: Користувачі 

(рис.11.4) та Групи (рис. 11.5). 

 

Рисунок 11.4 – Зміст папки Користувачі 

 

В папці Користувачі відображається два вбудовані облікові записи 

користувачів – Адміністратор і Гість, а також всі створені облікові записи 
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користувачів. Вбудовані облікові записи користувачів створюються автоматично 

при інсталяції ОС Windows, це облікові записи користувачів Адміністратор та 

Гість, а інші всі облікові записи користувачів є створеними. 

Облікові записи вбудованих груп створюються автоматично при установці 

ОС Windows. Належність до певної групи надає користувачеві права та 

можливості розв’язувати за допомогою комп’ютера різні задачі 

Обліковий запис адміністратора. Обліковий запис користувача з ім’ям 

Адміністратор використовується при першій установці робочої станції чи 

сервера. Наявність цього облікового запису дозволяє виконувати необхідні дії 

до того, як користувач створить свій власний обліковий запис. Обліковий запис 

адміністратора є елементом облікового запису групи адміністраторів на робочій 

станції або сервері. 

Обліковий запис Адміністратор не можна вилучити, від’єднати або 

вивести з облікового запису групи адміністраторів, що виключає можливість 

випадкової втрати доступу до комп’ютера після вилучення всіх облікових 

записів адміністраторів. Ця властивість відрізняє користувача Адміністратор 

від інших членів локальної групи «Адміністратори». 

Рисунок 11.5 – Групи 

 

Обліковий запис гостя. Обліковий запис гостя використовується тими, 

хто не має реального облікового запису на певному комп’ютері. Якщо 
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обліковий запис деякого користувача від’єднаний (але не вилучений), він також 

може скористатися обліковим записом Гість. Обліковий запис гостя не вимагає 

пароля. Обліковий запис гостя за замовчуванням від’єднаний, але може бути 

включений. 

Користувачеві, ім’я якого занесено до облікового запису Гість, як і будь–

якого іншого облікового запису, можна надавати права і дозволи на доступ до 

об’єктів. Обліковий запис Гість за замовчуванням входить до вбудованого 

облікового запису групи «Гості», що дозволяє користувачеві ввійти в систему з 

робочої станції або сервера. Додаткові права, як і будь–які інші дозволи, можуть 

бути призначені групі «Гості» членом групи адміністраторів. 

Робота з папкою Мережа. Папка Мережа використовується для доступу 

до файлів і папок на інших комп’ютерах, саме в цій папці відображаються 

спільні ресурси мережі, до якої під’єднаний даний комп’ютер. 

Тут автоматично створюються ярлики комп’ютерів, де знаходяться 

документи або програми, до яких здійснювався доступ (рис. 11.6). 
 

Рисунок 11.6 –  Папка Мережа 

 

На екрані з’явиться вікно, в якому видно ідентифікатори (адреси) 

комп’ютерів з однієї робочої групи. До групи входять один чи кілька 

комп’ютерів з однаковим іменем робочої групи. Як правило, робочу групу 

створюють з комп’ютерів або за територіальною належністю (це може бути 

робоча група певного комп’ютерного кабінету, наприклад, Aud33з), або за 

сферою діяльності (наприклад, робоча група кафедри Kafedra_MITS). До 
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робочої групи може під’єднуватися будь–який користувач, вказавши її ім’я. Для 

під’єднання до робочої групи не потрібно ніяких спеціальних дозволів. 

Щоб дізнатись ім’я існуючої на комп’ютері робочої групи, потрібно 

виділити ярлик Комп’ютер  на робочому столі, викликати для нього контекстне 

меню, в якому вибрати пункт Властивості (Свойства) (або Панель управління, 

Система). У властивостях системи вибрати посилання Змінити настройки 

(Изменить параметры), де і буде відображено повне ім’я комп’ютера та назва 

робочої групи, до якої він підключений. Також за допомогою цього вікна можна 

змінити ім’я комп’ютера, робочої групи або підключити комп’ютер до домену. 

Слід зауважити, що можна вказувати ім’я комп’ютера в адресному рядку. 

Ім’я комп’ютера вводиться після 2–х слешів: \\I–winserver. Наприклад, в записі 

\\I–winserver\С\МОЇ документи вказано шлях до папки Мої документи (Мои 

документи), що знаходиться на диску С комп’ютера з іменем I– winserver. 

Мережеві ресурси.  Ресурсом називається частина засобів комп’ютера або 

комп’ютерної мережі (така як пам’ять, диск, папка, файл, принтер та ін.), яка 

може бути використана при виконанні деякої програми. Будь–який ресурс, 

доступний для користувачів мережі, називається спільним мережевим ресурсом 

або просто спільним ресурсом. 

Найчастіше при роботі в комп’ютерній мережі виникає потреба 

організувати спільний доступ до дисків, папок, файлів або принтерів. 

Розглянемо, як це можна зробити. 

Організація спільного доступу до папок (дисків). При організації 

спільного доступу до папок (дисків) користувачам мережі можуть надаватись 

різні дозволи на доступ до папок і файлів, що містяться в даних папках. Крім 

того, папки можуть бути надані іншим користувачам для роботи в автономному 

режимі. 

Для того, що зробити папку або диск доступними для інших користувачів 

потрібно: 

1. Щоб користувач міг зробити папку (диск) доступними для спільного 

використання, потрібно щоб він належав до групи адміністраторів, операторів 
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сервера або досвідчених користувачів. 

2. Відкрити Провідник (Проводник) або Комп’ютер (Компьютер) і 

знайти папку (диск), які потрібно відкрити для спільного доступу.  

3. Виділити цю папку (диск), викликати контекстне меню, в якому 

вибрати пункт меню Властивості (рис.11.7) 

Рисунок 11.7 – Властивості папки 
 

4. На закладці Спільний доступ (Общий доступ) «натиснути» кнопку 

Дозволити спільний доступ..., де слід вказати користувачів для яких буде 

дозволений спільний доступ. 

5. За допомогою кнопки Додаткові настройки спільного доступу 

(Расширенные настройки общего доступа). (рис. 11.8) можна зміни ім’я 

спільної папки (диска). Нове ім’я буде відображатись для користувачів, з 

комп’ютерів для яких дозволяється доступ до даної спільної папки (диску). 

Фактичне ж ім’я папки (диска) не зміниться. Якщо користувач не ввів нове ім’я, 

то за замовчуванням залишається фактичне ім’я папки. Мережеве ім’я повинно 

складатись не більш, ніж з 8–ми символів, і не містити пробілів. При 

необхідності в полі Примітки можна ввести опис папки (диску). Для 

обмеження числа користувачів, яким надається доступ до спільної папки 

(диску), в пункті Обмеження кількості одночасних користувачів до: потрібно 

ввести потрібне число (для ОС Windows (крім серверних) максимальне число 

користувачів може бути 10, незалежно від числа вказаному в цьому вікні). 
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Рисунок 11.8 – Додаткові 

настройки спільного доступу 

Рисунок 11.9 – Дозволи 

 

6. Для встановлення дозволів доступу до спільної папки (диска) 

потрібно «натиснути» кнопку Дозволи (Добавить), потім натиснути кнопку 

Додати (Добавить) і вибрати користувача або групу користувачів, яким 

потрібно надати дозволи, а також рівень дозволів (поставити чи зняти галочки 

проти Дозволити, Заборонити). При організації спільного доступу до папки 

(диска) за замовчуванням стоїть значення Читати для групи Всі (рис. 11.9). 

Розглянемо, які існують види дозволів  (див. таблицю 11.1) на спільний 

доступ до папок та дії, які дозволяється виконувати. 

 

Таблиця 11.1 – Види дозволів   

Рівень доступу Дозволені дії 

Повний доступ  

(Полный доступ) 

Відкривання, перегляд та зміна вмісту файлів, а також 

запуск програм. Зміна дозволів та власника папки. 

Змінення (изменение) Відкривання, перегляд та зміна вмісту файлів, а також 

запуск програм. 

Читання (чтение) Перегляд вмісту файлів и запуск програм. 

 
 

Іноді буває потрібно сховати спільну папку (диск) при перегляді. Для 

цього потрібно останнім символом в імені спільного ресурсу поставити символ 

$. Дана загальна папка буде невидимою при перегляді за допомогою програми 
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Провідник або з папки Комп’ютер, але вона може бути під’єднана як мережевий 

ресурс. 

Мережеві диски. Іноді, при частому використанні деяких спільних папок 

(дисків) буває зручніше підключити цей спільний ресурс в якості мережевого 

диска. Після цього дана спільна папка (диск) будуть з’являтись в програмі 

Провідник або в папці Комп’ютер як додатковий диск (рис. 11.10): 
 

Рисунок 11.10 – Відображення мережевих дисків в папці Комп’ютер 

 

З рисунку 11.10 видно, що в папці Комп’ютер відображено один 

мережевий диск, який в даний момент недоступний (можливо цей ресурс 

закритий для спільного доступу або комп’ютер, на якому знаходиться диск, в 

даний момент вимкнений). 

Для під’єднання мережевого диску потрібно відкрити папку Комп’ютер і 

скористатися послугою Підключити мережевий диск. Після цього з’явиться вікно, 

в якому можна виконати пошук потрібного мережевого ресурсу для під’єднання 

його в якості мережевого диску (для цього вказаний ресурс повинен бути 

відкритим для спільного доступу) за допомогою кнопки Огляд... (рис. 11.11). 

З рисунка 11.11 видно, що біля пункту Підключитися під час входу до 

системи стоїть прапорець. Вибір цього пункту означає, що при завантаженні 

комп’ютера операційна система автоматично буде перевіряти, чи є даний 

мережевий диск в цей час доступним. 
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Рисунок 11.11 – Вигляд вікна Підключити мережевий диск 

 

Для від’єднання мережевого диску потрібно в папці Комп’ютер вибрати 

потрібний мережевий диск і за допомогою контекстного меню відключити його 

(пункт меню Відключити). 

Щоб мати можливість працювати з мережевими дисками незалежно від 

того, ввімкнений комп’ютер, на якому вони розташовані, чи ні, потрібно цей 

мережевий диск синхронізувати. 

Налаштувати параметри синхронізації можна за допомогою послуги 

Центр синхронізації (Панель управления\Все элементы панели 

управления\Центр синхронизации) (рис. 11.12). 

 
Рисунок 11.12 – Настроювання синхронізації 
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Завдання до практичної роботи 

 

1. Визначити повне ім’я, робочу групу (або домен) та опис комп’ютера 

(використовуючи графічний інтерфейс). 

2. Визначити ІР – адрес та МАС–адрес комп’ютера (використовуючи 

графічний інтерфейс). 

3. З’ясувати, до якого вбудованого облікового запису групи користувачів 

належить обліковий запис користувача, під яким працює користувач. 

4. Виявити комп’ютери, що знаходяться в локальній мережі; 

5. Перерахувати стандартні папки, що доступні на всіх комп’ютерах; 

6. Вибрати будь–яку мережеву папку на деякому з комп’ютерів 

локальної мережі. Підключити її в якості мережевого диску на комп’ютері. 

Вказати дії, які можна виконувати з цим мережевим диском. 

7. З’ясувати призначення та продемонструвати роботу з програмним 

засобом Підключення до віддаленого робочого стола (Remote Desktop 

Connection). 

8. Оформити звіт з практичного заняття. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке комп’ютерна мережа? 

2. Які складові комп’ютерної мережі? 

3. Що таке локальна мережа? 

4. Апаратне забезпечення для побудови комп’ютерних мереж. 

5. Що таке мережевий адаптер? 

6. Які є топології та архітектури комп’ютерних мереж? 

7. Що таке протокол? Які існують протоколи? 

8. Що таке мережеві ресурси? 

9. Що таке мережевий диск? 

10. Які бувають рівні доступу до ресурсів в мережі? 
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12. CПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ. ЗНАЙОМСТВО З 

HTML 

Мета: Навчитися створювати найпростіші Web–сторінки за допомогою  

мови HTML  

 

Теоретичні відомості 

 

12.1 Створення Web–сторінки 

 

Слід звернути увагу на простоту і логічність розташування інформації на 

ваших сторінках. Один із способів зробити інформацію більш легкою для 

сприйняття – залишити на сторінці досить вільного місця, що не містить ні 

тексту, ні малюнків. Сторінка, що містить багато інформації, лише 

перенавантажує відвідувача. 

1. Постарайтеся уявити інформацію у вигляді списків або таблиць так, 

щоб можна було досить легко знайти важливу інформацію. 

Не ставте одне зображення відразу за іншим. Спробуйте розподілити їх по 

документа, залишивши досить вільного простору. 

Інформація повинна розміщуватися частинами, легкими для сприйняття. 

Зверніть увагу на довжину абзаців. Якщо абзац занадто довгий, розбийте його 

на кілька невеликих абзаців. 

Якщо Web–сторінка має великий обсяг, то, можливо, вам слід вставити 

посилання, що дозволяють користувачеві швидко переміщатися між частинами 

одного документа. Іноді має сенс замість одного довгого документа підготувати 

одну сторінку, що містить перелік тем, кожну з яких розкрити на окремій Web–

сторінці, і встановити посилання на відповідні Web–сторінки. 

Використання графіки може додатково залучити користувачів. Але 

необхідно пам’ятати про час завантаження вашої сторінки, яке визначається 

кількістю і об’ємом графічної інформації. Красива картинка не справить ніякого 

враження, їли для того, щоб її побачити, доведеться довго чекати, поки вона 
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завантажиться. 

 

12.2 Тестування 

Перед тим як виставляти свої Web–сторінки на сервер необхідно їх 

протестувати. Створені документи повинні пройти «локальну перевірку» в 

межах вашого жорсткого диска. При перевірці використовуйте різні браузери. 

Ви побачите відмінності, які можуть виявитися досить істотними. 

В рамках тестування необхідно зробити наступне: 

1. Перевірити правопис. Виконайте автоматизовану перевірку 

правопису тексту (для цього можна використовувати Microsoft Word) або 

попросіть кого–небудь виконати коректуру. 

2. Перевірить навігацію. Переконайтеся, що на кожній сторінці 

присутні необхідні засоби навігації, всі посилання працюють правильно. 

3. Перевірити доступ до зовнішніх файлів. З’ясуйте, чи розміщені 

графічні, звукові чи відеофайли там, де вони можуть бути знайдені і звідки їх 

можна завантажити (повинен бути правильно вказано шлях доступу). Для 

неграфічних браузерів потрібно задати підміняють текстові повідомлення. 

4. Перевірити, чи припустимо час завантаження. 

5. Здійснити перевірку ваших Web–сторінок сторонньою особою. 

Попросіть кого–небудь, хто не знайомий з вашими документами, пройти їх від 

початку до кінця. Іноді при цьому з’ясовуються такі факти, яких ви самі ні за 

що б не помітили. 

 

Завдання до практичної роботи 

 
 

Завдання  1. Створення найпростішого файлу HTML 

1. Створіть особисту папку, куди ви будете зберігати всі файли свого 

сайту. 

2. Запустіть програму Блокнот (Notepad). 

3. Наберіть у вікні програми найпростіший файл HTML. 
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<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учбовий файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Розклад занять на вівторок </ BODY> 

</HTML> 

4. Збережіть файл під ім’ям RASP.HTML (обов’язково вкажіть тип 

файлу HTML при збереженні) в особистій папці. 

5. Для перегляду Web–сторінки використовуйте будь–яку програму 

браузера (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox або іншу). Для цього, 

не покидаючи програму Блокнот (згорніть вікно на панель задач), відкрийте 

особисту папку і подвійним кліком по файлу RASP.HTML відкрийте вікно 

браузера. 

На екрані ви побачите результат роботи, який ви бачите на рисунку 12.1. 

Рисунок 12.1 

 

Завдання  2. Управління розташуванням тексту на екрані 

1. При необхідності відкрийте текст Web–сторінки в Блокноті (1 клацання 

правою клавішею миші по файлу RASP.HTML, в контекстному меню вибрати 

команду Відкрити за допомогою ... і вибрати програму Блокнот). При 

необхідності відкрити файл в браузері – подвійний клік по значку файлу лівою 

клавішею миші. 

2. Внести зміни в файл RASP.HTML, розташувавши слова Розклад, занять, 

на вівторок на різних рядках. 

<HTML> 

<HEAD> 
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<TITLE> Навчальний файл HTML </ TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Розклад 

занять 

на вівторок  

</BODY> 

</HTML> 

3. Збережіть текст з внесеними змінами в файлі RASP.HTML (меню Файл | 

Зберегти). Якщо у вас вже відображається Web–сторінка, то вам достатньо 

переключитися на панелі завдань на програму браузера і оновити цю сторінку 

(кнопка С). Чи змінилося відображення тексту на екрані? 

Не дивуйтеся тому, що зовнішній вигляд вашої Web–сторінки не змінився. 

!!! Не забувайте кожного разу зберігати текст Web–сторінки при її коригуванні 

в програмі Блокнот і оновлювати сторінку при її перегляді в програмі браузера. 

 

Завдання  3. Деякі спеціальні команди форматування тексту 

Існують спеціальні команди, які виконують переклад рядка і задають 

початок нового абзацу. Крім того існує команда, яка забороняє програмі 

браузера змінювати будь–яким чином змінювати форматування тексту і 

дозволяє точно відтворити на екрані заданий фрагмент текстового файлу. 

Тег перекладу рядка <BR> відокремлює рядок від подальшого тексту або 

графіки. 

Тег абзацу <P> теж відділяє рядок, але ще додає порожній рядок, яка 

візуально виділяє абзац. 

Обидва тега є одноелементними, тег <P> – подвійний, тобто потрібно 

закриває тег. 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Навчальний файл HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<Р>Розклад</Р> 

<BR>занять<BR> 

на вівторок  
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</BODY> 

</HTML> 

2. Збережіть внесені зміни, перейдіть на панелі завдань на програму 

браузера, поновіть Web–сторінку. 

Як змінилося відображення тексту на екрані? Виглядати ваша Web–

сторінка буде приблизно так, як показано на рисунку 12.2. 

 
Рисунок 12.2 

 

 
Завдання  4. Виділення фрагментів тексту 

1. Внести зміни в текст файлу RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Навчальний файл HTML</ TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<B> Розклад </B> 

<I> занять </I> 

<U> на вівторок </U> 

</ BODY> 

</ HTML> 

2. Подивіться отриману Web–сторінку. 

 

Можливе використання комбінованих виділень тексту. 

<I><B>Розклад</B></I> <I><U>занять</U></I> <U>на вівторок</U> 

Але при цьому необхідно пам’ятати наступне правило використання 

комбінованих тегів:  

<Тег_1> <Тег_2> ... </ Тег_2> </ Тег_1> – правильний запис. 

<Тег_1> <Тег_2> ... </ Тег_1> </ Тег_2> – помилковий запис. 
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Зверніть увагу на «вкладеність» тегів, вона нагадує «вкладеність» дужок. 

Завдання  5. Завдання розмірів символів Web–сторінки 

Існує два способи управління розміром шрифту,  що відображається 

браузером: 

 використання стилів заголовка; 

 завдання розміру шрифту основного документа або розміру поточного 

шрифту. Використовується шість тегів заголовків: від <H1> до <H6> (тег 

подвійний, тобто вимагає закриття). Кожному тегу відповідає конкретний стиль, 

заданий параметрами налаштування браузера. 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Навчальний файл HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<Р><Н1>Розклад</Н1></Р> 

<I>занять</I><U>на вівторок</U> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Перегляньте свою Web–сторінку. На екрані ви побачите те, що 

відображено на рисунку 12.3. 

 
Рисунок 12.3 

 

 

Завдання 6. Установка розміру поточного шрифту 

Тег шрифту <FONT> дозволяє задавати розмір поточного шрифту в 

окремих місцях тексту в діапазоні від 1 до 7. 
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1. Внесіть зміни в текст RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Навчальний файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT SIZE = "7">Розклад</FONT> занять 

на вівторок  

</BODY> 

</HTML> 

2. Самостійно змініть розмір тексту «заняття на вівторок», 

використовуючи тег <FONT>. 

3. Змініть оформлення тексту HTML–документа, використовуючи тег 

виділення фрагментів і тег перекладу рядка і абзацу. 

 

Завдання  7. Установка гарнітури і кольору шрифту 

Тег <FONT> надає можливості управління гарнітурою, кольором і 

розміром тексту. Зміна гарнітури тексту виконується простим додаванням до 

тегу <FONT> атрибута FACE. Наприклад, для відображення тексту шрифтом 

Arial необхідно записати: 

<FONT FACE = "ARIAL"> 

Для зміни кольору шрифту можна використовувати в тезі <FONT> 

атрибут COLOR = "X". Замість "X" треба підставити англійська назва кольору в 

лапках (""), або його шістнадцяткове значення. При завданні кольору 

шістнадцятковим числом необхідно представити цей колір розкладеним на три 

складові: червону (R – Red), зелену (G – Green), синю (B – Blue), кожна з яких 

має значення від 00 до FF. У цьому випадку ми маємо справу з так званим 

форматом RGB. 

Приклади запису тексту в форматі RGB наведені в таблиці 12.1. 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Навчальний файл HTML </TITLE> 

</ HEAD> 

<BODY> 
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<U><I><B><FONT COLOR ="#FF0000" FACE="ARIAL" SIZE ="7"> 

Розклад</FONT></В></I></U>занять на вівторок  

</BODY> 

</HTML> 

 

Таблиця 12.1– Запис тексту в форматі RGB 

 

Колір                 RRGGBB Колір                     RRGGBB Колір                RRGGBB 

Black 
чорний  

000000 
Purple 
фіолетовий 

 
FF00FF 

Green 
зелений 

 
00FF00 

White 
білий 

 
FFFFFF 

Yellow 
жовтий 

 
FFFF00 

Azure 
бірюзовий 

 
00FFFF 

Red 
червоний 

 
FF0000 

Brown 
коричневий 

 
996633 

Blue 
синій 

 
0000FF 

Orange 
помаранче

вий 

 
FF8000 Violet 

ліловий  
B000FF Gray 

сірий 
 

A0A0A0 

 
 

2. Самостійно змініть розмір, колір, гарнітуру стиль тексту документа. 

 

Завдання  8. Вирівнювання тексту по горизонталі 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Навчальний файл HTML </TITLE> 

</ HEAD> 

<BODY> 

<P ALIGN ="CENTER"> 

<FONT COLOR ="#008080" SIZE ="7">  

<B>Розклад</B></FONT><BR> 

<FONT SIZE ="6"><I>занять на вівторок</I></FONT> </P> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Перегляньте зміни в браузері. На екрані ви побачите те, що показано на 

рисунку 12.4. 

Рисунок 12.4 
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Завдання  9. Завдання кольору фону і тексту 

При зображенні фону і кольору браузери використовують кольори, 

встановлені за замовчуванням, – вони задані параметрами налаштування 

браузера. Якщо ви хочете задати інші кольори, то це треба зробити на початку 

файлу HTML в тезі <BODY>. Атрибут BGCOLOR= визначає колір фону 

сторінки, атрибут TEXT= задає колір тексту для всієї сторінки, атрибути LINK= і 

VLINK= визначають відповідно кольору непереглянутих і переглянутих 

посилань (останні два приклади будуть розглянуті пізніше). 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Навчальний файл HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#FFFFCC" TEXT ="#330066"> 

<P ALIGN = "CENTER"> 

<FONT COLOR="#008080" SIZE="7">  

<B>Pозклад</B></FONT><BR> 

<FONT SIZE ="6"><I>занять на вівторок</I></FONT> 

</P> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Перегляньте зміни Web–сторінки в браузері. 

 

Завдання  10. Розміщення графіки на Web–сторінці 

Тег <IMG> дозволяє вставити зображення на Web–сторінку. Воно 

з’явиться в тому місці документа, де знаходиться цей тег. Тег <IMG> є 

поодиноким. 

Необхідно пам’ятати, що графічні файли повинні знаходитися в тій же 

папці, що і файл HTML, що описує сторінку. Графіка в Web, як правило, 

поширюється в трьох форматах: gif, jpg, png. 

Для виконання наступного завдання помістіть файл з ім’ям clock.jpg (або 

іншим ім’ям) в робочу папку. 

Слід пам’ятати, що для браузера важливо, в якому регістрі ви задаєте 

опис імені та типу файлу. Виробіть для себе певне правило і суворо 
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дотримуйтесь йому. Якщо ви розміщуєте файл графічного зображення в теці, 

то при описі зображення необхідно вказувати шлях доступу до файлу 

зображення, відображаючи вкладеність папок. 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Навчальний файл HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#FFFFCC" TEXT="#330066"> 

<P ALIGN="CENTER"> 

<FONT COLOR="#008080" SIZE="7"> 

<B>Розклад</B></FONT><BR> 

<FONT SIZE="6"><I> занять на вівторок </I></FONT> 

<BR><BR> 

<IMG SRC ="CLOCK.PNG"> 

</P> 

</BODY> 

</HTML> 

C 

2. Перегляньте зміни вашої Web–сторінки в браузері. 

 
 

Рисунок 12.5 

 
На екрані ви побачите ті, що показано на рисунку 12.5. 
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Тег <IMG> має чимало атрибутів, описаних в таблиці 12. 2. Ці атрибути 

можна задавати додатково і розташовуватися вони можуть в будь–якому місці 

тега після коду IMG. 

 

Таблиця 12.2 – Атрибути зображення 
 

Атрибут Формат Опис 

ALT <IMG SRC = 

"CLOCK.JPG" ALT– 

"Картинка"> 

Задає текст, який замінює зображення в тому 
випадку, якщо браузер не сприймає 
зображення 

BORDER <IMG SRC = 
"CLOCK.JPG" BORDER 
= "3"> 

Задає товщину рамки навколо зображення. 
Вимірюється в пікселях 

ALIGN <IMG SRC = 

"CLOCK.JPG" ALIGN = 

"TOP"> 

Задає вирівнювання зображення щодо тексту: 
 щодо тексту вирівняна верхня частина 

зображення – "TOP", 
 щодо тексту вирівняна нижня частина 

зображення – "BOTTOM", 
 щодо тексту вирівняна середня частина 

зображення – "MIDDLE". 
HEIGHT <IMG SRC = 

"CLOCK.JPG" HEIGHT– 
"111"> 

Задає вертикальний розмір зображення 

всередині вікна браузера 

WIDTH <IMG SRC–"CLOCK.JPG 
"WIDTH ="210"> 

Задає горизонтальний розмір зображення 

всередині вікна браузера 
VSPACE <IMG SRC–"CLOCK.JPG 

"VSPACE ="8"> 

Задає додавання верхнього і нижнього 
порожніх полів 

HSPACE <IMG SRC = 
"CLOCK.JPG" HSPACE = 
"8"> 

Задає додавання лівого і правого порожніх 
полів 

 

Завдання  11. Використання атрибутів зображення 

1. Самостійно внесіть зміни в текст файлу RASP.HTML: випробуйте 

використання таких атрибутів графіки, як ALT, BORDER, ALIGN, HEIGHT, 

WIDTH, VSPACE, HSPACE. 

!!! Завжди звертайте увагу на розмір графічного файлу (в байтах), так 

як це впливає на час завантаження Web–сторінки. 

2. Перегляньте зміни вашої Web–сторінки в браузері. 
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Завдання  12. Установка фонового зображення на Web–сторінці 

Фонове зображення – це графічний файл з невеликим малюнком, який 

багаторазово повторюється, заповнюючи все вікно браузера незалежно від його 

розмірів. 

Графіка, використовувана в якості фонової, задається в тезі <BODY>. 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML, попередньо підготувавши і зберігши 

в робочій папці графічний файл заставки (fon.png). 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учбовий файл HTML </ TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BACKGROUND="FON.PNG" TEXT="#330066"> 

<P ALIGN="CENTER"> 

<FONT COLOR="#008080" SIZE= "7">  

<B> Pозклад </B></FONT><BR> 

<FONT SIZE="6"><I>занять на вівторок</I></FONT>  

<BR><BR> 

<IMG SRC="CLOCK.PNG" ALIGN="MIDDLE"> 

</P> 

</BODY> 

</HTML> 

На екрані ви побачите те, що зображено на рисунку 12.6. 

    Рисунок 12.6 
 

Рисунок, який використовувався в якості фонового, має вигляд 

 
Рисунок 12.7 
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2. Експериментуйте з фоновим рисунком Web–сторінки і виберіть 

оптимальний з вашої точки зору. 

 

Завдання  13. Створення таблиці 

 

Таблиця є частиною HTML–документа. Вона являє собою прямокутну 

сітку, що складається з вертикальних стовпців і горизонтальних рядків. Перетин 

рядка і стовпця називається осередком таблиці. Осередок може містити в собі 

текст, графіку або іншу таблицю. 

Таблиця складається з трьох основних частин: 

 назви таблиці; 

 заголовків стовпців; 

 осередків таблиці. 

Таблиця в Web–документі заповнюється по рядках (зліва направо по 

рядку, потім перехід на новий рядок). Кожна клітинка таблиці має бути 

заповнена (хоча б прогалиною, які використовуються для створення порожніх 

клітинок). 

1. Запустіть програму Блокнот і наберіть текст наступної Web–

сторінки. Застосовуйте прийоми копіювання при створенні таблиці, працюючи 

в програмі Блокнот. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Розклад занять 1 курсу </TITLE> 

</ HEAD> 

<BODY BGCOLOR ="FFFFFF"> 

<P ALIGN ="CENTER"> 

<FONT COLOR="RED" SIZE="6" FACE="ARIAL"> 

<B>1 Курс</B></FONT><BR></P> 

<FONT COLOR = "BLUE" SIZE="4" FACE="COURIER">  

<B>Понеділок</B></FONT><BR> 

<TABLE BORDER="1" WIDTH=100% BGCOLOR="#99CCCC"> 

<TR BGCOLOR ="#CCCCFF" ALIGN="CENTER"> 

<TD>Пара</TD><TD>Група "1"</TD> <TD>Група "2"</TD> 

<TD>Група "3"</TD> 

</TR> 

<TD>1</TD> <TD>Інформатика </TD> 

<TD>Вища математика</TD> <TD>Історія </TD> 

</TR> 

<TD>2</TD> <TD>Вища математика </TD> 
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<TD>Програмування</TD> <TD>Іноземна мова</TD>  

</TR> 

<TD>3</TD> <TD>Історія</TD> 

<TD>Вища математика</TD> <TD>Програмування</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Збережіть файл в особистій робочій папці під ім’ям КIT.HTML 

3. Для перегляду створеної Web–сторінки в вікні особистої робочої 

папки подвійним клацанням лівої кнопки миші завантажте браузер. 

Рисунок 12.8 

На екрані ви побачите те, що показано на рисунку 12.8. 

 

 

Завдання 14. Побудова гіпертекстових зв’язків 

Найважливішим засобом мови HTML є можливість включення в документ 

посилань на інші документи. 

Можливі посилання: 

 на інший HTML–файл; 

 на деяку точку в поточному HTML–документі; 

 на будь–який файл, який не є HTML–документом. 

Як посилання можна використовувати будь–який текст або графіку. 

Посилання в межах одного документа. Такі посилання вимагають двох 

частин: мітки і самого посилання. Мітка визначає точку, на яку відбувається 

перехід по посиланню. Посилання використовує ім’я мітки. Посилання 

виділяють кольором або підкресленням в залежності від того, як налаштований 
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браузер. Для зміни кольору посилання використовуються атрибути LINK= і 

VLINK= тега <BODY>. 

Опис посилання 

<А НRЕF="# ПН"> Понеділок </ А> 

Перед ім’ям мітки (ПН), що вказує, куди треба перейти за посиланням, 

ставиться символ #. Між символами ">" і "<" розташовується текст 

("Понеділок"), на якому має бути здійснений клацання для переходу за 

посиланням. 

Визначимо мітку 

<А NAME="ПН"> Понеділок </A> 

1. Доповніть файл КIT.HTML описом таблиці, яка містить назви днів 

тижня, помістивши його в початок Web–сторінки. 

. . . 

<TABLE WIDTH=100%> 

<TR> 

<TD> Понеділок </TD> 

<TD> BІВТОРОК </TD> 

<TD> Середа </TD> 

<TD> Четвер </TD> 

<TD> П’ятниця </TD> 

<TD> Cy6oтa </TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR> 

. . . 

 

2. Вставте в файл КIT.HTML мітку, яка вказує на понеділок. 

. . . 

<FONT COLOR ="BLUE" SIZE ="4" FACE="COURIER"> 

<B> <A NAME="ПН">Понеділок</A></B></FONT><BR> 

. . . 

3. Вставте в таблицю з назвами днів тижня посилання для обраної мітки: 

. . . 

<TABLE WIDTH=100%> 

<TR> 

<TD> <A HREF="#ПH">Понеділок</A> </TD>  

<TD> <A HREF="#ВТ">Bівторок</A> /TD> 

<TD> <A HREF="#СР">Середа</A> /TD> 

. . . 

</TR> 
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4. Створіть таблиці розкладів для інших днів тижня. 

5. Збережіть файл КIT.HTML в особистому робочій папці. 

6. Перегляньте отриману Web–сторінку. 

На екрані ви побачите те, що зображено на рисунку 12.9. 

 
Рисунок 12.9 

 
 

Завдання  15. Створення посилання на інший HTML–документ 

Посилання дозволяють клацанням на виділеному слові або фразі перейти 

до іншого файлу. 

Наведемо посилання: 

<A HREF="КІТ.HTML"> 1 КУРС </ А>. 

 

Після імені файлу (КІТ.HTML) між символами «>» і «<» розташовується 

текст ( «1 КУРС»), на якому має бути здійснений клацання для переходу до 

цього файлу. 

1. Внесіть зміни в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учбовий файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR = "# FFFFFF" TEXT = "# 330066"> 

<P ALIGN = "CENTER"> 
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<FONT COLOR = "# 008080" SIZE = "7"> <B> Pозклад </ B> </ 

FONT> <BR> 

<FONT SIZE = "6"> <I> заняття на вівторок </I> </FONT> <BR> 

<BR> 

<IMG SRC = "CLOCK.GIF" ALIGN = "TOP"> 

</ P> 

<CENTER> 

<TABLE WIDTH = 60%> 

<TR> <TD> <A HREF="КІТ.HTML"> 1 КУРС </A> </TD> 

<TD> 2 КУРС </ TD> </TR> 

<TR> <TD> 3 КУРС </TD> 

<TD> 4 КУРС </ TD> </TR> 

<TR> <TD> 5 КУРС </TD> </TR> 

</TABLE> 

</CENTER> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Збережіть файл RASP.HTML 

3. Перегляньте отриману Web–сторінку. На екрані ви побачите те, що 

зображено на рисунку 12.10. 

Рисунок 12.10 
 

 

Завдання  16. Створення посилання на інший HTML–документ 

1. Внесіть зміни в файл КІТ.HTML так, щоб в кінці сторінки було 
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посилання на головну сторінку Розклад занять 1 КУРСУ (RASP.HTML). Як 

посилання використовуйте графічний файл (home.gif) наступним чином: 

... 
</ TABLE> <BR> 

<CENTER> 

<A HREF="RASP.HTML"> <IMG SRC = "HOME.GIF" BORDER = "0"> </A> </ 

CENTER> 

... 

2. Перегляньте отриману Web– сторінку. 

 

На екрані ви побачите те, що показано на рисунку 12.11. Як посилання 

виступає рисунок – стрілка.  

Рисунок 12.11 

 

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть складові форматованого тексту HTML ? 

2. Що таке HTML-тег ? 
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3. Які основні види списків використовують при створенні веб- 

сторінки ? 

4. Для чого потрібні таблиці стилів (CSS)? 

5. Де зберігаються числові коди символів в HTML? 

6. Які є обмеження на розмір текстових полів в HTML? 

13. ЗНАЙОМСТВО З ВІРТУАЛЬНОЮ МАШИНОЮ VIRTUAL BOX 

 

Мета: знайомство з поняттям та призначенням віртуальної машини на 

прикладі Virtual Box. 

 

Теоретичні відомості 

 

13.1 Віртуальна машина 

Віртуальна машина – модель обчислювальної машини, створеної шляхом 

віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам’яті, 

пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації. 

Віртуальна машина на відміну від програми емуляції конкретного 

пристрою (відтворення програмними або апаратними засобами або їх 

комбінацією роботи інших програм або пристроїв) забезпечує повну емуляцію 

фізичної машини чи середовища виконання (для програми). 

Раніше віртуальну машину визначали як "ефективну ізольовану копію 

реальної машини".  Проте сучасні віртуальні машини можуть не мати прямого 

апаратного аналогу. Наприклад, в залежності від способу моделювання набору 

інструкцій віртуального центрального процесора, віртуальна машина може 

моделювати реальну або абстрактну обчислювальні машини. При моделюванні 

реальної обчислювальної машини набір інструкцій процесора віртуальної 

машини співпадає з набором інструкцій обраного для моделювання 

центрального процесора. 

Віртуальні машини поділяються на 2 головні категорії, в залежності від їх 

використання та відповідності до реальної апаратури: 
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 системні (апаратні) віртуальні машини, що забезпечують 

повноцінну емуляцію всієї апаратної платформи і відповідно підтримують 

виконання операційної системи; 

 прикладні віртуальні машини, які розробленні для виконання лише 

прикладних програм, наприклад, віртуальна машина Java.  

Системні віртуальні машини дозволяють розподіл апаратних ресурсів 

фізичної машини між різними копіями віртуальних машин, на кожній з яких 

може бути встановлена своя операційна система. Пласт програмного 

забезпечення, що виконує віртуалізацію, називається гіпервізором. Гіпервізори 

поділяються на 2 типи: ті, що можуть виконуватися на "голій" апаратурі (1–й 

тип, або рідні (англ. native)), та ті, що виконуються в певній операційній системі 

(2–й тип, або хостові). 

Основні переваги системних ВМ: 

 різні операційні системи можуть співіснувати на одному комп’ютері, і 

при цьому знаходитися в строгій ізоляції одна від одної;  

 ВМ можуть забезпечувати розширений набір машинних інструкцій, 

адже при моделюванні абстрактної обчислювальної машини набір інструкцій 

процесора віртуальної машини може бути довільним; 

 широкі можливості контролю за програмами;  

 легкість модифікацій та відновлення. 

Основний недолік: 

 віртуальна машина не така ефективна як реальна, тому що доступ 

до апаратури в ній відбувається опосередковано.  

Різні ВМ, на кожній з яких може бути встановлена своя власна ОС (які 

також називається гостьовими ОС), часто використовуються для серверного 

об’єднання: різні сервіси (що повинні виконуватися на окремих машинах, щоб 

запобігти взаємовтручанню) запускаються в різних ВМ, проте на одній фізичній 

машині, що дозволяє економити апаратні ресурси. 

Прикладні віртуальні машини виконують звичайні програми всередині 
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ОС. Вони зазвичай створюються коли програма запускається та знищуються 

після її завершення. Їхня ціль – забезпечити платформно–незалежне програмне 

середовище, яке дозволяє абстрагуватися від конкретної апаратури та 

операційної системи, на якій виконується програма. 

Прикладна ВМ забезпечує високорівневу абстракцію (наприклад, 

інтерпретатори високорівневих мов програмування – Lisp, Java, Python, Perl), в 

той час як системні ВМ зазвичай обмежуються низькорівневою абстракцією 

(машинним набором кодів). Сучасні прикладні ВМ, що реалізуються за 

допомогою інтерпретаторів, для підвищення швидкості виконання 

використовують компіляцію "на льоту" (англ. JIT – just–in–time). 

Рідна емуляція. Цей підхід полягає в простому розподіленні тих апаратних 

ресурсів, на яких запущена ВМ. Кожна копія ВМ обмежена реальною 

апаратурою. Відповідно, ми зможемо використовувати лише ті ОС, які 

підтримують нашу апаратуру. 

Нерідна емуляція. В цьому випадку ВМ емулює апаратуру, яка може 

відрізнятися від тієї, на якій вона запущена. Це розширює круг ОС, які ми 

можемо на неї встановити. 

Віртуалізація рівня ОС. Ядро ОС дозволяє створювати багато ізольованих 

один від одного просторів користувачів. В цьому випадку крах програми в 

одному просторі ніяк не вплине на програми в інших просторах. 

Приклади та підтримка. Першою і до сьогодні однією з найкращих 

операційних систем, які підтримували концепцію віртуальної машини є 

операційна система VM  фірми IBM. 

На окремих апаратних платформах можлива апаратна підтримка 

віртуальних машин. Вперше технологія апаратної підтримки віртуальних 

машин була реалізована в машині IBM–370 (початок 1970 рр.) як можливість 

завантаження мікропрограмного коду, який забезпечував додаткову 

функціональність центрального процесора IBM–370 для обслуговування 

віртуальних машин. 

Однією з найбільше популярних віртуальних машин є віртуальна машина 



 

141 

 

Java. 

Приклади віртуальних машин: 

 Forth;  

 Java Virtual Machine;  

 IBM VM (Система віртуальних машин (СВМ));  

 VirtualBox;  

 VMware;  

 Xen.  

VirtualBox – це програма для віртуалізації операційних систем, розроблена 

німецькою фірмою Іnnotek, що зараз належить Sun Microsystems. Вона 

встановлюється на існуючу операційну систему, яка називається головною, 

усередину цієї програми, яку називають гостьовою операційною системою. І 

запускається як окреме віртуальне середовище. 

Підтримується основними операційними системами Linux, Mac OS X, 

OS/2 Warp, Windows XP, Vista, 7, 8 та 10,  які підтримують роботу гостьових 

операційних систем FreeBSD, Linux, OpenBSD, OS/2 Warp, Windows і Solaris.  

 

13.2 Створення віртуальної машини 

Створимо наприклад, віртуальну машину для установки операційної 

системи Windows XP. Для неї виділимо половину оперативної пам’яті (512 

Мбайт), половину пам’яті відеокарти (64 Мбайт), задіємо CD–ROM і вкажемо 

необхідність використання Flash–диска. На жорсткому диску 40 Гбайт один 

розділ, в якому встановлена Windows ХР. Після запуску програми VirtualBox 

відкривається її вікно. Клацанням миші по кнопці Создать  починається 

послідовність кроків по створенню нової віртуальної машини, у вікні Создать 

виртуальную машину поставимо Імя віртуальної машини (відповідно до 

завданням кращим буде ім’я Windows XP), Тип операційної системи і Версію 

(рис. 13.1): 



 

142 

 

 
 

Рисунок 13.1 

 

Клацнемо мишею по кнопці Далее. У цьому кроці задамо обсяг пам’яті 

для віртуальної машини. За умовами завдання це половина наявної в 

комп’ютері оперативної пам’яті – 512 Мбайт (рис. 13.2). 

 

 

Рисунок 13.2 

 

Клацнемо мишею по кнопці Далее. Зараз потрібно вказати, який обсяг 

пам’яті на жорсткому диску може використовувати віртуальна машина. У вас є 

можливість Создать новый виртуальний жесткий диск або Использовать 

существующий виртуальний жесткий диск або Не подключать виртуальний 

жесткий диск залишаємо галочку навпроти Створити новий віртуальний 
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жорсткий диск (рис. 13.3). 

 

Рисунок 13.3 

 

Зазначимо тип файлу, який ми хочемо використовувати при створенні 

нового жорсткого диска (в нашому випадку залишимо вибір без зміни) VDI 

(Virtual Disk Image) (рис. 13.4) 

 

Рисунок 13.4 

Далі уточнимо повинен віртуальний підлаштовувати свій розмір під 

розмір свого вмісту або бути точно заданого розміру (Динамічний віртуальний 

жорсткий диск або Фіксований віртуальний жорсткий диск), виберемо 

Динамический виртуальный жесткий диск (рис. 13.5). 
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Рисунок 13.5 

Далі необхідно вказати ім’я нового віртуально жорсткого диска і його 

розташування, також необхідно вказати розмір віртуального жорсткого диска в 

мегабайтах, (в нашому випадку близько 2,00 ТБ)  (рис. 13.6).  

 
 

Рисунок 13.6 

Тепер оцінюємо інформацію і якщо все вірно, клацнемо мишею по кнопці 

Створити. Якщо ж необхідно внести зміни, використовуємо кнопку 

Скасувати. Клацнемо мишею по кнопці Створити. Віртуальна машина 

готова (рис. 13.7): 
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Рисунок 13.7 
 

Тепер необхідно вибрати панель і натиснути на кнопку  (рис. 13.8). 

 
Рисунок 13.8 

Далі не обходимо вказати місце розташування інсталяційного образу 

Windows XP, який може розташовуватися як на фізичному носії CD–ROM 

(DVD–ROM) так і у вигляді файлу–образу формату ISO (рис 13.9). 

 

 
 

Рисунок 13.9 

 

Далі зробити установку в віртуальній машині операційної системи 

Windows XP. При цьому самостійно вивчити всі етапи установки операційної 

системи на комп’ютер. 
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Завдання до практичної роботи 

 

1. Вивчити теоретичний матеріал з практичного заняття. 

2. Провести інсталяцію віртуальної машини Virtual Box. 

3. Провести налаштування віртуальної машини Virtual Box. 

4. З інсталяційного диска або файлу–образу здійснити установку 

віртуальної машини операційної системи Windows XP. 

5. З’ясувати призначення та продемонструвати роботу віртуальної 

машини. 

6. Оформити звіт з практичного заняття. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке віртуальна машина? 

2. Які категорії поділяють  віртуальні машини? 

3. Що таке системні віртуальні машини? 

4. Перелічіть переваги та недоліки системних віртуальних машин.   

5. Що таке гостьова операційна система? 

6. Що таке прикладні віртуальні машини? 

7. Відмінності та визначення "Рідна емуляція" та " Нерідна емуляція".  

8. Перелічіть популярніші віртуальні машини? 

9. Характеристики віртуальної машини Virtual Box. 

10. Перелічіть етапи створення віртуальної машини. 
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14. ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ОС WINDOWS 

 

Мета:знайомство з комплексом засобів захисту ОС Windows. 
 

 

Теоретичні відомості 

 

При проектуванні ОС Windows розробники реалізовували механізми, що 

дозволяють домогтися наступних цілей: 

– захистити ПК від шкідливого програмного забезпечення, такого як 

віруси, програми–черв’яки, програми–шпигуни і інші небажані програми; 

– підвищити безпеку роботи в мережі Інтернет; 

– визначити вразливі місця в системі безпеки ПК і усунути їх. 

 

Завдання до практичної роботи 

 

Завдання 1. Установка операційної системи 

1. Створіть віртуальну машину, використовуючи інструкції наведені у 

практичному заняття 13. і тип віртуальної машини – Microsoft Windows 7 64 bit. 

2. Використовуйте інсталяційний образ і проведіть стандартну установку 

Windows 7 . 

 

Завдання 2. Служба захисту та групами 

1. Увійдіть в систему з правами адміністратора. 

2. Натисніть Пуск. У командному рядку наберіть mmc. Відкриється 

консоль управління. Виберіть пункт меню Файл → Додати або Видалити 

оснащення → Локальні користувачі та групи. Послідовно натисніть кнопки 

Додати, Готово (у вікні) і ОК. 

3. Відкрийте вузол Локальні користувачі та групи. 
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4. Клацніть правою кнопкою миші на вузлі Користувачі, потім 

виберіть Новий користувач. 

5. Заповніть форму наступним чином: 

– користувач: у цьому полі введіть логін нового користувача; 

– опис: тестовий користувач; 

– пароль: password; 

– підтвердження пароля:  password. 

6. Приберіть підтвердження Вимагати зміну пароля при наступному 

вході в систему. 

7. Натисніть кнопку Створити. Таким чином, ви створили нового 

користувача. 

8. Закрийте всі вікна і завершіть сеанс. 

9. Увійдіть в систему від імені створеного користувача. 

10. Спробуйте створити нового користувача з логіном Manager. 

11. З’ясуйте, чому не вдалося створити нового користувача. (Підказка: 

встановіть, в яку групу входить створений вами користувач). 

12. Запустіть консоль mmc від імені адміністратора. 

13. Переконайтеся, що в меню вказана обліковий запис локального 

адміністратора, ведіть пароль і натисніть ОК. 

14. Повторіть пункт 10. 

15. Закрийте всі вікна і завершите сеанс. 

16. Увійдіть в систему з правами користувача Manager.  

17. Натисніть Пуск → Налаштування → Панель управління → Облікові 

записи користувачів. 

18. Вибравши необхідну обліковий запис, змініть пароль користувача 

Manager. 

19. Здійсніть спробу зміни облікового запису локального 

адміністратора. Поясніть отриманий результат. 

20. Закрийте всі вікна і завершіть сеанс. 



 

149 

 

21. Увійдіть в систему з правами адміністратора і вивчіть вікно 

Локальні користувачі та групи. Чи існує можливість примусової зміни 

паролів? 

22. Відкрийте вузол Локальні користувачі та групи. 

23. Клацніть правою кнопкою миші на вузлі Групи, виберіть 

Створити групу. 

24. Заповніть форму наступним чином: 

– ім’я групи:  у цьому полі введіть логін нового користувача; 

– опис: тестова група; 

– члени групи: Manager. 

25. Натисніть кнопку Створити. Ви створили групу, в яку входить 

користувач Manager. Завершіть сеанс роботи. 

 

Завдання 3. Управління дозволами в файлової системі NTFS 

1. Увійдіть в систему з правами адміністратора. 

2. Встановіть можливість редагування прав доступу до файлів. Для 

цього натисніть Пуск → Панель управління. Перейдіть на вид з використанням 

дрібних значків. Послідовно виберіть пункти меню Властивості папки → 

Вигляд і зніміть галочку з поля за допомогою майстра загального доступу. 

3. Відкрийте диск C: \, створіть папку Test. 

4. Виділіть папку правою кнопкою, у меню відкрийте вкладку 

Властивості. 

5. Ознайомтеся з вмістом вкладок Доступ і Безпека. 

6. У вкладці Безпека натисніть кнопку Додатково, а потім у вкладці 

Дозволи зніміть галочку Дозволити спадкування дозволів від батьківського 

об’єкта ....  

7. У виниклому вікні Безпека натисніть кнопку Видалити, потім ОК і 

встановіть такі дозволи: 

– для групи Адміністратори – повний доступ; 
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– для створеної в попередній вправі групи – читання, Список вмісту 

папки, Читання та виконання. 

8. Створіть в папці файл test.txt з довільним вмістом. 

9. Завершіть поточний сеанс. 

10. Аутентифікуючий під обліковим записом Manager. 

11. Відкрийте папку C: \ Test. 

12. Спробуйте створити текстовий файл text2.txt, відкрити файл test.txt, 

модифікувати його і зберегти. Поясніть отриманий результат. 

13. Після закінчення – закрийте всі вікна і завершите сеанс. 

 

Завдання 4. Управління локальними політиками безпеки 

1. Увійдіть в систему з правами адміністратора. 

2. У вікні, що з’явилося після натискання кнопок Пуск → Виконати, 

наберіть mmc і натисніть Enter. У вікні, натисніть Файл → Додати або 

Видалити оснащення → Редактор об’єктів групової політики → Додати → 

Політика Локальний комп’ютер, Шаблони безпеки, Аналіз та налаштування 

безпеки. 

3. У вікні Локальні параметри політики безпеки ознайомтесь з 

політиками облікових записів, політиками аудиту і політиками Параметри 

безпеки. 

 

Завдання 5. Створення і зміна шаблону політики безпеки 

1. Увійдіть в систему з правами адміністратора. 

2. Створіть консоль mmc з оснащеннями Аналіз та налаштування 

безпеки і Шаблони безпеки. 

3. В оснащенні Шаблони безпеки створіть новий шаблон групової 

політики TestTemplate Ім’я може бути замінено за вашим бажанням. 

4. Виберіть вузол Локальні політики, потім Призначення прав 

користувача. 
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5. В панелі деталей (праворуч) виберіть параметр Завершення роботи 

системи. 

6. Встановіть параметр в значення Адміністратори. 

7. Виберіть вузол Параметри безпеки. 

8. В панелі деталей виберіть параметр Інтерактивний вхід в систему. 

Тема повідомлення для користувачів при вході в систему. 

9. Встановіть параметр в значення Увага !. 

10. В панелі деталей виберіть параметр Інтерактивний вхід в систему. 

Чи не відображати останнього імені користувача в діалозі входу. 

11. Встановіть параметра в положення Включено. 

12. Виберіть вузол Групи з обмеженим доступом. 

13. Клацніть правою кнопкою, виберіть пункт Додати групу і додайте 

групу Адміністратори. 

14. Встановіть для членів групи Адміністратори: Адміністратор, 

LocalUser <N>. 

15. Виберіть вузол Системні служби. 

16. В панелі деталей виберіть параметр Telnet, або, 

проконсультувавшись, іншу службу. 

17. Встановіть значення Заборонено. 

18. Збережіть шаблон безпеки. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть ознака основних груп вірусів. 

2. Наведіть класифікацію вірусів за середовища перебування та 

способами зараження комп’ютера. 

3. Вкажіть адміністративні дії, що використовують для захисту 

інформації від пошкоджень. 

4. Перерахуйте складові групи технічних засобів захисту інформації 

від несанкціонованого доступу. 
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5. Розкажіть про апаратно–програмні засоби захисту інформації від 

несанкціонованого доступу. 

6. Поясніть суть програмних заходів захисту інформації. 

7. Дайте характеристику біометричних та адміністративних заходів 

захисту інформації. 
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