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Тема 1. ВСТУП ДО ІНФОРМАТИКИ 
1. Навчальна дисципліна «Інформатика». 
2. Поняття інформації. 
3. Інформатика та її особливості. 
4. Обробка інформації. 

 
1. Навчальна дисципліна «Інформатика». 
Інформатика – це заснована на використанні комп'ютерної техніки дисципліна, що 

вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також закономірності та методи її 
створення, зберігання, пошуку, перетворення, передачі і застосування в різних сферах 
людської діяльності. 

Пріоритетними напрямками інформатики є: 
- розробка обчислювальних систем і програмного забезпечення; 
- теорія інформації, що вивчає процеси, які пов'язані з передачею, прийомом, 

перетворенням і зберіганням інформації; 
- математичне моделювання, методи обчислювальної і прикладної математики та їх 

застосування до фундаментальних і прикладних досліджень в різних галузях знань; 
- методи штучного інтелекту, що моделюють методи логічного та аналітичного 

мислення в інтелектуальній діяльності людини (логічний висновок, навчання, розуміння 
мови, візуальне сприйняття, ігри та ін.); 

- системний аналіз, який вивчає методологічні засоби, що використовуються для 
підготовки та обгрунтування рішень щодо складних проблем різного характеру; 

- біоінформатика, яка вивчає інформаційні процеси в біологічних системах; 
- соціальна інформатика, що вивчає процеси інформатизації суспільства; 
- методи машинної графіки, анімації, засоби мультимедіа; 
- телекомунікаційні системи та мережі, в тому числі, глобальні комп'ютерні мережі, 

які об'єднують все людство в єдине інформаційне співтовариство; 
- різноманітні додатки, що охоплюють виробництво, науку, освіту, медицину, 

торгівлю, сільське господарство та всі інші види господарської та громадської діяльності. 
В інформатиці можна виділити три нерозривно й істотно пов'язані частини – технічні, 

програмні та алгоритмічні засоби. 
Технічні засоби, або апаратура комп'ютерів, в англійській мові позначаються словом 

hardware, яке буквально перекладається як «тверді вироби». 
Для позначення програмних засобів, під якими розуміється сукупність всіх програм, 

які використовуються комп'ютерами, і сфера діяльності щодо їх створення та застосування, 
використовується слово software (буквально – «м'які вироби»), яке підкреслює 
рівнозначність самої машини та програмного забезпечення, а також здатність програмного 
забезпечення модифікуватися, пристосовуватися та розвиватися. 

Програмуванню завдання завжди передує розробка способу її вирішення у вигляді 
послідовності дій, що ведуть від вихідних даних до шуканого результату, іншими словами, 
розробка алгоритму розв'язання задачі. 

Для позначення частини інформатики, що пов'язана з розробкою алгоритмів і 
вивченням методів та прийомів їх побудови, застосовують термін brainware (англ. Brain – 
інтелект). 

Інформатику можна розглядати як науку, як технологію та як індустрію. 
Інформатика як наука об'єднує групу дисциплін, що займаються вивченням різних 

аспектів властивостей інформації в інформаційних процесах, а також застосуванням 
алгоритмічних, математичних і програмних засобів для її обробки за допомогою 
комп'ютерів. 

Інформатика як технологія включає в себе систему процедур комп'ютерного 
перетворення інформації з метою її формування, зберігання, обробки, поширення та 
використання. Основними рисами сучасної (нової) інформаційної технології є: 

- дружній програмний та апаратний інтерфейс; 
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- інтерактивний (діалоговий) режим рішення задач; 
- наскрізна інформаційна підтримка всіх етапів розв'язання задачі на основі 

інтегрованої бази даних; 
- можливість колективного вирішення завдань на основі інформаційних мереж і 

систем телекомунікацій; 
- безпаперова технологія, при якій основним носієм інформації є не паперовий, а 

електронний документ. 
Інформатика як індустрія – це інфраструктурна галузь народного господарства, що 

забезпечує всі інші галузі необхідними інформаційними ресурсами. 
Індустрія інформатики включає в себе: 
- підприємства, що виробляють обчислювальну техніку та її елементи; 
- обчислювальні центри різного типу та призначення (індивідуальні, кущові, 

колективного користування та ін.); 
- підприємства, які здійснюють виробництво програмних засобів і проектування 

інформаційних систем; 
- організації, що накопичують, розповсюджують і обслуговуючі фонди алгоритмів і 

програм; 
- станції технічного обслуговування обчислювальної техніки. 
Впровадження комп'ютерів, сучасних засобів переробки та передачі інформації в різні 

індустрії послужило початком процесу, що має назву інформатизація суспільства. Сучасне 
матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше потребують інформаційного 
обслуговування, переробки величезної кількості інформації. 

Результатом процесу інформатизації є створення інформаційного суспільства, де 
маніпулюють не матеріальними об'єктами, а ідеями, образами, інтелектом, знаннями. Для 
кожної країни її рух від індустріального етапу розвитку до інформаційного визначається 
ступенем інформатизації суспільства. 

Інформатика пов'язана з кібернетикою, але не тотожна їй. Кібернетика вивчає 
загальні закономірності процесів керування складними системами в різних сферах 
людської діяльності незалежно від наявності або відсутності комп'ютерів. Інформатика ж 
вивчає загальні властивості тільки конкретних інформаційних систем. 

Інформатика вивчає властивості, структуру та функції інформаційних систем, а також 
інформаційні процеси, що в них відбуваються. 

Під інформаційною системою розуміють систему, що організує, зберігає та 
перетворює інформацію. Переважна більшість сучасних інформаційних систем є 
автоматизованими. 

2. Поняття інформації. 
Термін «інформація» походить від латинського слова «informatio», що означає 

відомості, роз'яснення, виклад. Незважаючи на широке поширення цього терміна, поняття 
інформації є одним з найбільш дискусійних в науці. В даний час наука намагається знайти 
загальні властивості та закономірності, що притаманні багатогранному поняттю інформація, 
але поки це поняття багато в чому залишається інтуїтивним і отримує різні смислові 
наповнення в різних галузях людської діяльності: 

- в побуті інформацією називають будь-які дані або відомості, які кого-небудь 
цікавлять. Наприклад, повідомлення про які-небудь події, про чию-небудь діяльнысть та ін. 
«Інформувати» в цьому сенсі означає «повідомити щось, невідоме раніше»; 

- в техніці під інформацією розуміють повідомлення, які передані у формі знаків або 
сигналів; 

- в кібернетиці під інформацією розуміють ту частину знань, яка використовується 
для орієнтування, активної дії, керування, тобто з метою збереження, вдосконалення, 
розвитку системи. 

Інформація – це відомості про об'єкти й явища навколишнього середовища, їх 
параметри, властивості та стани, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, 
неповноти знань. 

Інформатика розглядає інформацію як пов'язані між собою відомості, що змінюють 
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наші уявлення про явище чи об'єкті навколишнього світу. З цієї точки зору інформацію 
можна розглядати як сукупність знань про фактичні дані та залежностях між ними. 

Люди обмінюються інформацією у формі повідомлень. 
Повідомлення – це форма подання інформації у вигляді мови, текстів, жестів, 

поглядів, зображень, цифрових даних, графіків, таблиць та ін. 
Одне й те ж саме інформаційне повідомлення (стаття в газеті, оголошення, лист, 

телеграма, довідка, розповідь, креслення, радіопередача та ін.) може містити різну кількість 
інформації для різних людей – в залежності від їх попередніх знань, від рівня розуміння 
цього повідомлення й інтересу до нього. 

Так, повідомлення, складене на японській мові, не несе жодної нової інформації 
людині, що не знає цієї мови, але може бути високоінформативним для людини, що володіє 
японською. Ніякої нової інформації не містить і повідомлення, яке викладене знайомою 
мовою, якщо його зміст незрозумілий або вже відомий. 

Інформація є характеристикою не повідомлення, а співвідношення між повідомленням 
та його споживачем. Без наявності споживача, хоча б потенційного, говорити про 
інформацію безглуздо. 

Стосовно до комп'ютерної обробки даних під інформацією розуміють деяку 
послідовність символічних позначень (букв, цифр, закодованих графічних образів і звуків та 
ін.), що несе смислове навантаження та подану в зрозумілому для комп'ютера вигляді. Кожен 
новий символ в такій послідовності символів збільшує інформаційний обсяг повідомлення. 

Предмети, процеси, явища матеріальноої чи нематеріальної властивості, що 
розглядаються з точки зору їх інформаційних властивостей, називаються інформаційними 
об'єктами. 

В процесі обробки інформація може міняти структуру та форму. 
Ознакою структури є елементи інформації та їх взаємозв'язок. 
Основними формами подання інформації є: 
- символьний (заснована на використанні різних символів); 
- текстова (символи, розташовані в певному порядку); 
- графічна (різні види зображень); 
- світлових або звукових сигналів; 
- радіохвиль; 
- електричних і нервових імпульсів; 
- магнітних записів; 
- жестів і міміки; 
- запахів і смакових відчуттів; 
- хромосом, за допомогою яких передаються у спадок ознаки і властивості організмів 

та ін. 
Даними називається інформація, яка представлена в зручному для обробки вигляді. 

Дані можуть бути представлені у вигляді тексту, графіки, аудіовізуального ряду. 
Представлення даних називається мовою інформатики, які представляють собою сукупність 
символів, угод і правил, які використовуються для спілкування, відображення, передачі 
інформації в електронному вигляді. 

Однією з найважливіших характеристик інформації є її адекватність. 
Адекватність інформації – це рівень відповідності образу, що створюється за 

допомогою інформації, реальному об'єкту, процесу, явищу. 
Від ступеня адекватності інформації залежить правильність прийняття рішення. 
Адекватність інформації може виражатися в трьох формах: синтаксичній, 

семантичній і прагматичній. 
Синтаксична адекватність відображає формально-структурні характеристики 

інформації, не зачіпаючи її смислового змісту. На синтаксичному рівні враховуються тип 
носія та спосіб подання інформації, швидкість її передачі та обробки, розміри кодів подання 
інформації, надійність і точність перетворення цих кодів та ін. Інформацію, що розглядається 
з таких позицій, зазвичай називають даними. 

Семантична адекватність визначає ступінь відповідності образу об'єкта самому 
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об'єкту. Тут враховується смисловий зміст інформації. На цьому рівні аналізуються 
відомості, що відображаються інформацією, розглядаються смислові зв'язки. Таким чином, 
семантична адекватність проявляється при наявності єдності інформації і користувача. Ця 
форма служить для формування понять і уявлень, виявлення сенсу, змісту інформації та її 
узагальнення. 

Прагматична адекватність відображає відповідність інформації меті керування, яка 
реалізується на її основі. На цьому рівні аналізуються споживчі властивості інформації, 
пов'язані з практичним використанням інформації, з відповідністю її цільовій функції 
діяльності системи. 

Кожній формі адекватності відповідає своя міра кількості інформації. 
Синтаксична міра інформації оперує з знеособленої інформацією, яка не виражає 

смислового ставлення до об'єкта. На цьому рівні обсяг даних в повідомленні вимірюється 
кількістю символів в цьому повідомленні. У якості мінімальної одиниці виміру даних 
інформації Клод Шеннон запропонував прийняти один біт (англ. bit – binary digit – двійкова 
цифра). 

Біт в теорії інформації – кількість інформації, яка необхідна для розрізнення двох 
рівноймовірних повідомлень (типу: «парний» або «непарний», «орел» або «решка», «так» 
або «ні» та ін.). 

В обчислювальній техніці бітом називають найменшу «порцію» пам'яті комп'ютера, 
яка необхідна для зберігання одного з двох знаків «0» або «1», що використовуються для 
внутрішньомашинного представлення даних і команд. 

Біт – занадто дрібна одиниця виміру. На практиці частіше застосовується більш 
велика одиниця – байт, що дорівнює восьми бітам. Саме вісім бітів потрібно для того, щоб 
закодувати будь-який з 256 символів алфавіту клавіатури комп'ютера (256 = 28). 

Широко використовуються також ще більші похідні одиниці інформації: 
1 Кілобайт (Кбайт) = 1024 байт; 
1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт; 
1 Гігабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт. 
Останнім часом у зв'язку зі збільшенням обсягів оброблюваної інформації входять у 

вжиток такі похідні одиниці, як: 
1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт; 
1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт. 
За одиницю інформації можна було б вибрати кількість інформації, яка необхідна для 

розрізнення, наприклад, десяти рівноймовірних повідомлень. Це буде не двійкова (біт), а 
десяткова (дит) одиниця інформації. 

Семантична міра інформації використовується для вимірювання смислового змісту 
інформації. Найбільшого поширення тут отримала тезаурусна міра, що зв'язує семантичні 
властивості інформації зі здатністю користувача приймати повідомлення, шо надійшло. 

Тезаурус – це сукупність відомостей, якими володіє користувач або система. 
Максимальна кількість семантичної інформації споживач отримує при узгодженні її 
смислового змісту зі своїм тезаурусом, коли інформація, що надійшла, є зрозумілою 
користувачеві та несе йому раніше не відомі відомості. З семантичної мірою кількості 
інформації пов'язаний коефіцієнт змістовності, який визначається як відношення кількості 
семантичної інформації до загального обсягу даних. 

Прагматична міра інформації визначає її корисність, цінність для процесу 
керування. Зазвичай цінність інформації вимірюється в тих же самих одиницях, що й цільова 
функція керування системою. 

В даний час набули поширення підходи до визначення поняття «кількість 
інформації», які засновані на тому, що інформацію, яка міститься в повідомленні, можна 
нестрого трактувати в сенсі її новизни або, інакше, зменшення невизначеності наших знань 
про об'єкт. Ці підходи використовують математичні поняття ймовірності та логарифма. 

Інформація передається в формі повідомлень від деякого джерела інформації до її 
приймача за допомогою каналу зв'язку між ними. Джерело посилає передане повідомлення, 
яке кодується в переданий сигнал. Цей сигнал посилається по каналу зв'язку. В результаті в 
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приймачі з'являється сигнал, що приймається, декодується і стає прийнятим повідомленням. 
Передача інформації по каналах зв'язку часто супроводжується впливом перешкод, що 
викликають спотворення та втрату інформації. 

3. Інформатика та її особливості. 
Інформатизація гуманітарних наук дозволила виявити глибокі соціальні зміни, що 

викликані процесом інформатизації. Це призвело до необхідності переосмислення розуміння 
інформатики, зміни наукових поглядів на саму науку інформатику, з'ясування механізмів 
впливу інформатизації на розвиток суспільства, на формування нового етапу інформаційної 
культури та ін. В поле зору сучасної інформатики лежать закономірності виникнення і 
функціонування всіх видів інформації, дослідження інформатизації як соціального явища, 
оцінка закономірностей і наслідків розвитку інформаційних процесів і розширення 
інформаційних каналів в суспільстві, розвиток інформаційних систем і комунікативних 
технологій, технологічні та ергономічні аспекти «гуманітаризації» інформатики. 

Дослідження гуманітарних проблем інформатики відіграє провідну світоглядну роль, 
яка проявляється у формуванні у людини цілісної системно-інформаційної картини світу, а 
також розуміння спільності інформаційних процесів керування в живій природі, суспільстві 
та техніці. Все актуальнішими стають рішення методологічних проблем інформатизації, 
дослідження процесів інформатизації в контексті їх впливу на людину, вивчення 
закономірностей і тенденцій практичної взаємодії людини та інформатики, в ході якого 
об'єктами вивчення стають сама людина, її біофізичні, соціокультурні, інтелектуальні та 
професійні потреби, створення інформаційних систем, орієнтованих на персоніфіковані 
потреби кожної людини та ін. 

Важливу роль у вирішенні подібних завдань здатна зіграти гуманітарна інформатика, 
що орієнтована на впровадження сучасних методологічних підходів і дослідницьких методик 
в гуманітарні науки, на пошук міждисциплінарних методів дослідження, гуманітарне 
осмислення умов і перспектив розвитку інформаційного суспільства. 

Гуманітарна інформатика є комплексною, міждисциплінарної наукою, яка демонструє 
яскраві приклади того, як об'єднання вчених різних спеціальностей дає якісно нові 
можливості розвитку не тільки суспільства в цілому, але й кожної людини, підвищення його 
конкурентоспроможності. 

В силу своєї комплексності й міждисциплінарності гуманітарна інформатика має 
серйозний потенціал для організації гуманітарної експертизи інформаційних проектів, 
прогнозування розвитку регіону та його ІТ-сфери, дослідження наслідків інформатизації та її 
впливу на людину, забезпечення інформаційної прозорості суспільства, самостійного 
проектування експертно-аналітичних інформаційних систем. 

Поява гуманітарної інформатики, безсумнівно, пов'язана з процесами інформатизації 
суспільства, які, впливаючи практично на всі сфери знання, залучили на рубежі 80-90-х років 
ХХ століття і соціально-гуманітарні науки. Взаємодія соціально-гуманітарних наук з 
інформатикою, що вивчає в першу чергу закономірності та особливості інформаційних 
процесів, породили «галузеві інформатики» (соціальна, економічна, правова, історична 
інформатика). 

Гуманітарна інформатика вписується в спектр соціально-гуманітарних наук, 
змінюючи лише в деякій мірі свій зміст. Слід зазначити, що на сьогоднішній день в науково-
педагогічній літературі в основному гуманітарну інформатику визначають «як науку про 
інформацію та інформаційні процеси в суспільстві». 

У розширеному трактуванні – як науку, що вивчає «закономірності виникнення та 
розвитку інформації в суспільстві, закономірності та наслідки інформаційних процесів в 
суспільстві, філософію та методологію інформаційного суспільства, і самої інформатизації як 
соціального явища». 

Підкреслення ж соціального аспекту інформатики дозволяє визначити її як науку, що 
орієнтовану, перш за все на людину в системі соціальних зв'язків. При певних умовах, слід 
все-таки виділяти соціальну та гуманітарну інформатики, оскільки кожна з них має 
особливості та передбачає свої методи дослідження. Крім того, існує й традиційний поділ 
наук на соціальні та гуманітарні, хоча зазвичай вони розглядаються в єдності як соціально-
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гуманітарні. Різниця ж все-таки є і полягає вона в тому, що гуманітарний аспект передбачає 
дослідження сфери духовного розвитку людини, в той час як соціальний пов'язаний, перш за 
все, з вивченням тих зв'язків і відносин, в які включена людина в суспільстві. Саме цей 
аспект в даний час є актуальним у вивченні інформаційно-комунікативних процесів в 
соціумі. Можливо також, що на даному етапі розвитку галузевих інформатик такий розподіл 
поки що не має істотного значення, але з часом існуюча відмінність між ними призведе до 
необхідності пошуку їх загальної лснови або їх поділу за предметом дослідження. 

В цілому ж смислове значення терміна, мабуть, було обумовлено прагненням 
забезпечити більш широкого впровадження досягнень інформатики в сферу соціально-
гуманітарних наук. Крім цього, виникнення галузевих інформатик викликано необхідністю, 
по-перше, змінити переважне уявлення про інформатику як математичної дисципліни, яка 
вивчає лише технічні та технологічні питання, які пов'язані з інформацією. По-друге, 
подолати існуючий поки що перекіс в сторону прикладних досліджень, заснованих на 
практичному застосуванні інформаційних технологій в соціально-гуманітарних науках, який, 
безсумнівно, позначається, насамперед, на змістовний бік гуманітарних досліджень. 

Поява соціальної/гуманітарної інформатики збіглося з виникнення нового, 
інформаційного суспільства. Його становлення пов'язане в першу чергу зі змінами в 
соціальній структурі суспільства. Ці зміни були зумовлені новою роллю науки та техніки. 
Вирішальним тут стає рівень освіти і знань. 

Поняття інформаційного суспільства вказує на принцип, навколо якого організована 
ця соціальна форма – інформація та знання. Інформаційне суспільство виникає там, де 
головним стає управління не матеріальними об'єктами, а символами, ідеями, образами, 
інтелектом, і де більшість співробітників зайнято виробництвом, зберіганням і реалізацією 
інформації, особливо її вищої форми - знаннями. 

У чистому вигляді інформаційне суспільство в сучасному світі не існує ніде, і 
малоймовірно його поява в майбутньому. Найбільш розвинені країни вже вступили в період 
розвитку інформаційної цивілізації. Незважаючи на те, що залишаються ще технократичні 
сподівання на вирішальне значення техніки та науки, пріоритетними стають інші варіанти 
розвитку майбутнього суспільства. Які ж основні контури нової цивілізації? 

По-перше, очевидним стає принципово інший тип детермінації нової цивілізації. Це 
будуть вже не соціально-економічні і техніко-технологічні чинники, а фактори людської 
самодетермінації – свідомості, вільного вибору, соціально-культурних пріоритетів. 

По-друге, така цивілізація буде грунтуватися на іншій, ніж техногенна, системі 
культурних цінностей: на етиці ненасильства, на відмові від культу сили та панування, на 
толерантному ставленні до різних культурних традицій, на принципово інших засадах 
відношення до природи. Зростаюча цілісність і єдність людства буде супроводжуватися 
зростанням багатоваріантності та різноманітності культурного розвитку. 

По-третє, технологічною основою майбутньої цивілізації будуть принципово нові 
процеси та об'єкти, які набули назву «синергетичних», тобто таких, що здатні до 
саморозвитку та самоорганізації (комп'ютерні системи, біотехнологічні комплекси). 

По суті, інформаційне суспільство – це нова форма цивілізації, яка генерує сучасні 
структури та відповідні соціально-політичні механізми вирішення проблем, пов'язаних з 
розвитком галузей інформаційної технології. 

Інформаційне суспільство не буде суспільством безпроблемним, воно формується не 
як суспільство загального миру та благоденства, а як найбільш насичений протиріччями етап 
соціального прогресу. Ймовірно, є і активний опір майбутнього розвитку нової цивілізації. 
Можлива різка поляризація світу завдяки різним рівням освоєння та доступу до засобів 
інформаційного простору. Глобальна економіка в ХХІ столітті буде збільшувати потужності 
телекомунікації та комп'ютерної обробки інформації, але буде робити свою справу вибірково 
(нехтуючи сегментами, які вичерпали свій потенціал або не є перспективним в даний 
момент). Інформаційні технології, пов'язуючи людей земної кулі, в той же час будуть 
недоступними в своїх найбільш розвинених варіантах для багатьох територій і народів, які не 
стануть об'єктами інтересу для глобальної економіки. Тому дослідники прогнозують появу 
так званого четвертого світу (поза межами процесів глобалізації) і його природну реакцію – 
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виникнення глобального кримінального механізму, зростання різного роду 
фундаменталізмів (з можливою інформаційною війною) і новими варіантами тероризму. 

Вже цей футурологічний контекст вказує на те, що структура інформаційного 
суспільства набагато складніше, ніж структура попередніх товариств і тому для її вивчення 
потрібен комплексний підхід, що передбачає міждисциплінарний характер дослідження з 
позицій не тільки теорій інформації та комунікації, а й соціології, психології, культурології, 
етики , політології, економіки. Крім того, з огляду на, що інформаційні взаємодії входять в 
предметні області самих різних наукових дисциплін, то однозначно вивчення інформаційної 
цивілізації є принципово мультидисциплінарної галуззю науки. 

Яка ж роль гуманітарної інформатики в науковому дослідженні інформаційної 
цивілізації і подальшої експлікації отриманих результатів в реальний освітній процес? Чи 
може вона виступати в якості інтегруючого наукового напрямку і одночасно навчальної 
дисципліни, що містить систему знань про інформаційне суспільство? 

Як показують науково-педагогічні дослідження останніх років, саме гуманітарна 
інформатика покликана зіграти цю важливу роль, оскільки вже напрацьований достатній 
науковий матеріал і розвинена теорія інформаційного суспільства, яка дозволяє говорити про 
гуманітарну інформатику не тільки як про науковий напрямок, але й як про систему знань 
про інформаційне суспільство. Крім того, будучи продуктом процесу інформатизації освіти, 
гуманітарна інформатика виникла на основі міждисциплінарних зв'язків, на стику природних 
і соціально-гуманітарних наук. І ця особливість сучасної освіти не може не проявляти себе як 
в методології, так і в освітній практиці. По суті, сучасна ситуація націлена на подолання 
«роз'єднання двох компонент культури – природною і гуманітарною, подолання шляхом їх 
взаємозбагачення і пошуку підстав цілісної культури на новому етапі розвитку цивілізації». 

4. Обробка інформації. 
Інформацію можна: створювати; передавати; сприймати; використовувати; 

запам'ятовувати; приймати; копіювати; формалізувати; поширювати; перетворювати; 
комбінувати; обробляти; ділити на частини; спрощувати; збирати; зберігати; шукати; 
вимірювати; руйнувати та ін. 

Всі ці процеси, пов'язані з певними операціями над інформацією, називаються 
інформаційними процесами. 

Обробка інформації – це отримання одних інформаційних об'єктів з інших 
інформаційних об'єктів шляхом виконання деяких алгоритмів. 

Обробка є однією з основних операцій, виконуваних над інформацією, і головним 
засобом збільшення обсягу і різноманітності інформації. 

Засоби обробки інформації – це всілякі пристрої і системи, створені людством, і в 
першу чергу, комп'ютер – універсальна машина для обробки інформації. 

Комп'ютери обробляють інформацію шляхом виконання деяких алгоритмів. Живі 
організми і рослини обробляють інформацію за допомогою своїх органів і систем. 
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Тема 2. ПОДАННЯ, ВИМІРЮВАННЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
1. Системи счислення. 
2. Переклад числа з десяткової системи в двійкову з двійкової системи в 
десяткову. 
3. Подання в комп'ютері від'ємних чисел. 
4. Використання вісімкової і шістнадцяткової систем числення. 
5. Одиниці виміру кількості інформації. 
6. Подання числової інформації. 
7. Правила виконання арифметичних операцій. 

 
Системи числення 
Системи числення - одна з традиційних тем курсу інформатики, висхідних до 

програмування ЕОМ перших поколінь у машинних кодах. 
В даний час дана тема зберігає своє значення як вельми типовий випадок кодування 

інформації, а також у зв'язку з широким використанням шістнадцятирічних позначень в 
машинно-орієнтованих розділах програмування. 

Знання систем числення корисно для розуміння представлення даних в пам'яті ЕОМ і 
операцій над ними. 

Під системою числення розуміється спосіб представлення будь-якого числа за 
допомогою деякого алфавіту символів, званих ціф¬рамі. 

Системи числення бувають позиційними і непозиційних. 
У позиційних системах числення значимість (вага) кожної цифри числа залежить від 

позиції, яку вона займає. Значення числа, що складається з п цифр, може бути визначене в 
такий спосіб: 

 
 
Для десяткової системи числення m = 10, що використовуються символи: 0-9. 

  
 
Крім десятковоїсистеми широкого поширення набули позиційні системи числення з 

основами 2, 8, 16, 60. 
Крім десятковоїсистеми широкого поширення набули позиційні системи числення з 

основами 2, 8, 16, 60. 
З непозіціоіних систем найпоширенішою є римська. 
Електронні блоки комп'ютера можуть обробляти інформацію, представлену тільки в 

цифровій формі, причому зазвичай компьюте¬ри працюють в двійковій системі числення. 
Підстава системи: m = 2. Використовувані символи: 1 і 0. 

З точки зору електроніки значення одиниці може бути пред¬ставлено наявністю 
напруги, потенціалу або струму, а нуль - відсутністю їх. 

Розглянемо уявлення чисел в двійковій системі. Ваги знако¬мест: 20 = 1, 21 = 2, 22 = 
4, 23 = 8, 24 = 16, IІ = 32, 2б = 64, 27 = 128, 28 = 256, 210 = 1024, 216 = 65536. 

Переклад числа з десяткової системи в двійкову 
Переклад числа з десяткової системи в двійкову здійснюється окремо для цілої і 

дробової частин числа за такими алгоритмами: 
а) ціле десяткове число ділиться без остачі на підставу 2, потім на 2 діляться 

послідовно всі приватні від цілочисельного ділення, до тих пір поки приватне не стане 
менше підстави. В результат заносится останнє приватне і все залишки від ділення, 
починаючи з по¬следнего (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Переклад числа з десяткової системи в двійкову 
 
б) десяткова дріб послідовно множиться на підставу 2, причому відразу після кожної 

операції множення отримана ціла частина записується в результат і в подальшому 
збільшенні участі не бере. 

Кількість операцій множення залежить від необхідної точності, наприклад, 0,6410 = 
0.101000112 

0.64 • 2 

1.28 -2 

0.56 • 2 

1.12 • 2 

 

0.24 • 2 

0.48 • 2 

0.96 • 2 

1.92 • 2 

1.84 • 2 

 
Переклад числа з двійкової системи в десяткову 
Переклад числа з двійкової системи в десяткову можна осущест¬влять для цілої і 

дробової частин числа по одному алгоритму шляхом обчислення суми творів цифри 
двійкового числа на вагу її знакоместа: 

 
Подання в комп'ютері негативних чисел 
Слід мати на увазі, що в пам'яті ПЕОМ двійкові числа зберігаються в регістрах, що 

складаються з 8 осередків, тобто мінімальне двійкове число, яке можна розмістити в пам'яті, 
повинно бути восьмирозрядним. При цьому в незаповнених комірках регістра (в старших 
розрядах) записуються нулі. 

На відміну від десяткової системи в двійковій системі числення відсутні спеціальні 
символи, що позначають знак числа: позитивний (+) або негативний (-), тому для подання 
двійкових негативних чисел використовуються наступні дві форми. 

Форма значення зі знаком - старший (лівий) розряд метится як знаковий і містить 
інформацію лише про знак числа: 1 - число від'ємне; 0 - число позитивне. Решта розряди 
відводяться під абсолютну величину числа. 

Використання восьмеричної і шістнадцятковій систем числення Двійкова система 
числення незручна для використання челове¬ком, тому програмісти використовують 
вісімкову (підстава 8, використовувані символи 0 7) і шістнадцяткову (підстава 16, 
іс¬пользуемие символи 0 ÷ 9, А ÷ F) системи (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 Позиційні системи числення 

Десяткова  Двоичная  Вісімкова  Шістнадцяткова 
0 0000 0 0 
1 0001 1 1 
2 0010 2 2 
3 0011 3 3 
4 0100 4 4 
5 0101 5 5 
6 0110 6 6 
7 0111 7 7 
8 1000 10 8 
9 1001 11 9 

10 1010 12 А 
11 1011 13 В 
12 1100 14 С 
13 1101 15 D 
14 1110 16 Е 
15 1111 17 F 
16 10000 20 10 

Кожна трійка двійкових розрядів відповідає одній восьмеріч¬ной цифрі, а кожна 
четвірка - шестнадцатеричной. Звідси випливає простота перетворень з двійкової системи в 
вісімкову і шістнадцяткову системи числення. 

наприклад: 
 

 
Якщо вихідне кількість біт не кратне 3 або 4, додаються нулі зліва. 
Зворотне перетворення аналогічно: 

 
Переклад з десяткової системи в трійкову систему числення виробляється аналогічно 

перекладу в двійкову систему шляхом цілочисельного ділення десяткового числа на основу 
системи т до тих пір, поки приватне не стане менше підстави. Так, переклад в 16-річної 
систему здійснюється наступним чином: 

 

 
Переклад з троичной системи в десяткову систему виробляється шляхом складання 

творів відповідного десяткового еквіваленту символу числа в трійчастий системі на вагу 
його знакомісця. 

Приклад перекладу з 16-річної системи числення в десяткову систему. 
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Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
1. Інформаційні системи: основні поняття. 
2. Процеси в інформаційній системі. 
3. Інформаційні системи: типи, властивості, специфіка розробки. 
Самостійна робота 
4. Розробка інформаційних систем на базі методів керування проектом. 
5. Моделі життєвого циклу інформаційної системи. 

 
1. Інформаційні системи: основні поняття. 
Система – це об'єктивна єдність закономірно пов'язаних один з одним предметів, 

явищ, відомостей, а також знань про природу, суспільство та ін. 
Кожен об'єкт, щоб його можна було вважати системою, повинен володіти такими 

основними властивостями: 
1) цілісність і подільність; 
2) наявність стійких зв'язків; 
3) організація; 
4) емерджентність (синергія). 
Ефект синергії – підсумовує ефект взаємодії двох або більше факторів, що 

характеризується тим, що їх дія істотно перевершує ефект кожного окремого компонента у 
вигляді їх простої суми. 

Система – це цілісне утворення, проте в її складі можуть бути виділені цілісні об'єкти 
або елементи. Для системи первинним є ознака цілісності, тобто вона розглядається як єдине 
ціле, що складається з взаємодіючих частин, часто різноякісних, але сумісних. 

Властивість організації характеризується наявністю певної організації, яка знижує 
ентропію (ступінь невизначеності) системи в порівнянні з ентропією системоформирующих 
факторів, що визначають можливість створення системи. 

Емерджентність передбачає наявність у системи таких властивостей або якостей, які 
їм невластиві жодному з її елементів окремо. Хоча властивості системи і залежать від 
властивостей складових її елементів, але не визначаються ними повністю. Звідси випливає, 
що система не зводиться до простої сукупності елементів і, проводячи декомпозицію 
системи на частини, а також, вивчаючи кожну з них окремо, не можна пізнати все 
властивості системи. 

Одні і ті ж елементи в залежності від принципу, що використовується для об'єднання 
їх в систему, можуть утворювати різні за властивостями системи. Тому характеристики 
системи визначаються не тільки і не стільки властивостями складових її елементів, скільки 
характеристиками зв'язків між ними. Наявність взаємозв'язків і взаємодій між елементами 
визначає особливу властивість складних систем – організаційну складність. Додавання 
елементів в систему не тільки вводить нові зв'язки, а й змінює характеристики багатьох або 
всіх колишніх взаємозв'язків, призводить до виключення деяких з них або появи нових. 

Одним з головних засобів подолання організаційної складності системи є її 
декомпозиція на частини, кожна з яких містить об'єкти, найбільш тісно взаємопов'язані один 
з одним. 

Отже, декомпозиція системи на підсистеми проводиться по слабких зв'язків 
відповідно до технологічних, організаційних, функціональних або іншим ознаками. 

Підсистеми, отримані за допомогою виділення з однієї вихідної системи, відносять до 
підсистем одного рівня або рангу. При подальшому розподілі отримують підсистеми 
нижчого рівня. Такий поділ називають ієрархією. При функціональної декомпозиції системи 
на підсистеми необхідно пам'ятати наступні правила: 

- кожна підсистема повинна забезпечувати реалізацію єдиної функції системи; 
- виділена в підсистему функція повинна бути легко зрозумілі незалежно від 

складності її реалізації; 
- зв'язок між підсистемами може вводитися лише за наявності зв'язку між 

відповідними функціями системи; 
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- зв'язки між підсистемами повинні бути по можливості простими. 
В цілому підсистеми, які безпосередньо входять в систему більш високого рівня, 

діючи спільно, повинні виконувати всі її функції. 
Інформаційна система управління об'єктом - це сукупність інформаційних потоків, 

засобів обробки, передачі і зберігання даних, а також управлінського апарату, що виконує 
операції з переробки даних. 

Поняття ІС в даний час остаточно не сформувалося, і різні дослідники визначають 
його неоднозначно: 

1) Автоматизована інформаційна система являє собою сукупність інформації, 
економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і 
фахівців, яка призначена для обробки інформації та прийняття управлінських рішень – 
кібернетичний (управлінський), технологічний підхід. 

2) Інформаційна система – взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, що 
використовується для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення 
поставленої мети – технологічний, кібернетичний підхід. 

3) Інформаційна система – це організаційно-впорядкована сукупність інформаційних 
ресурсів, технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси в традиційному або 
автоматизованому режимі для задоволення інформаційних потреб користувачів – 
технологічний, інформаційний підхід. 

4) В рамках інформаційного контуру є і передається інформація про цілі управління, 
про стан керованого процесу, про керуючі впливи. Інформаційний контур разом із засобами 
збору, передачі, обробки та зберігання інформації, а також з персоналом, що здійснює ці дії з 
інформацією, утворює інформаційну систему даної організації – кібернетичний, 
технологічний підхід. 

5) Інформаційну систему (ІС) можна визначити як поєднання інформаційних ресурсів, 
процесів і людей, які збирають, перетворюють і поширюють інформацію в організації. 
Узагальненою метою ІС є трансформація «сировинних» ресурсів даних в інформаційні 
«продукти», необхідні конкретним користувачам – інформаційний, технологічний підхід. 

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) включають в себе різні види 
забезпечення: 

- технічне забезпечення – комплекс технічних засобів, що застосовуються для 
функціонування АІС; 

- математичне забезпечення – сукупність використовуваних економіко-математичних 
методів, моделей і алгоритмів; 

- програмне забезпечення – сукупність загальносистемного і прикладного 
програмного забезпечення (ПЗ). Загальносистемне ПЗ включає: операційні системи, 
транслятори, утиліти, бази даних та ін. Прикладне ПЗ – прикладні програми, що реалізують 
функціональні запити користувачів і різні моделі опису користувача, оператора, програміста 
і т. д.; 

- інформаційне забезпечення – сукупність реалізованих рішень по обсягу, розміщенню 
та формам організації інформації, що циркулює в системі керування (нормативно-довідкова 
інформація, класифікатори техніко-економічної інформації, уніфіковані документи, масиви 
даних, контрольні приклади, що використовуються при вирішенні завдань, та ін.); 

- організаційно-методичне забезпечення – сукупність документів, що регламентують 
діяльність персоналу в умовах функціонування АІС, що описують зміни організаційної 
структури керування об'єктом і пов'язаних з АІС, множиною інструкцій (технологічних, 
посадових, по експлуатації та ін.); 

- лінгвістичне забезпечення – сукупність інформаційних мов, методів індексування, 
лінгвістичної бази (словників, тезаурусів, рубрикаторів) і методів її запровадження; 

- правове забезпечення – сукупність правових норм, що регламентують 
правовідносини при функціонуванні АІС і юридичний статус результатів її функціонування. 

У сукупності комплекс технічних засобів, інформаційне та правове забезпечення є 
загальними для всіх завдань, що вирішуються в АІС, а решта види використовуються 
стосовно до конкретних задач (їх зазвичай в окремі підсистеми не виділяють). 
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Системне проектування автоматизованої інформаційної технології (RTA) 

відрізняється від побудови моделей діяльності технікою структурування та накопичення 
даних, занесенням даних в накопичувач раз і лише в тому місці, де вони з'являються. 
Завдання керування вимагають вміння використовувати й обробляти великий обсяг 
інформації, моделювати процеси та ситуації і структурувати матеріал для прийняття рішень. 

Актуальність проблеми зберігання та оперативного пошуку даних привела до поняття 
єдиного інформаційного сховища даних, що застосовується, перш за все, в системах 
підтримки прийняття рішень (СППР), які користуються інформацією, яка зібрана за 
допомогою комп'ютерних мереж з багатьох систем обробки даних (СОД). 

Оскільки дані в різних СОД можуть бути по-різному структуровані, не узгоджені між 
собою, мати різну ступінь достовірності, мати помилки при введенні й обробці, то без 
попередньої обробки використовувати їх в інформаційних сховищах недоцільно. 
Інформаційні сховища для СППР повинні володіти рядом специфічних властивостей і 
забезпечувати: 

а) зберігання інформації в хронологічному порядку (без підтримки хронології можна 
вирішувати завдання прогнозування і аналізу тенденцій, які є одними з основних в СППР); 

б) оперативність і достовірність інформації (без узгодження даних цього забезпечити 
не можна). 

В цілому створення інформаційних сховищ пов'язано з рішенням наступного кола 
проблем глобального плану: 

- використання даних з різних інформаційних систем, електронних архівів, каталогів 
та довідників, статистичних збірників, які реалізовані на основі різних програмних і 
апаратних засобів, вимагає побудови єдиної функціонально узгодженої інформаційної 
системи; 

- зазначена система повинна мати розподілене рішення із забезпеченням фізичного 
поділу вузлів комп'ютерної мережі, в яких відбуваються як операційна обробка інформації, 
так і аналіз даних; 

- використання всіма категоріями користувачів метаданих обумовлює застосування 
адекватних засобів їх подання з урахуванням рівня підготовки конкретного користувача (для 
СППР і аналітичних систем база метаданих вкрай потрібна користувачеві так само, як, 
наприклад, путівник для туриста в незнайомому місті). 

Крім структури та взаємозв'язків даних користувач повинен знати: 
- джерела отримання даних і ступінь їх достовірності; 
- періодичність оновлення даних (коли дані були оновлені і, коли вони будуть знову 

оновлюватися); 
- власників даних, щоб визначити, які дії необхідно зробити для доступу до цих 

даних; 
- статистичну оцінку запитів, оцінку часу і обсяг отриманої відповіді. 
2. Процеси в інформаційній системі. 
Для подальшого вивчення інформаційних систем необхідно деталізувати процеси, що 

в них протікають. Практично для будь-якої ІС процеси, що забезпечують її нормальну 
роботу, умовно можна представити у вигляді схеми, що складається з блоків: 

- введення інформації з зовнішніх чи внутрішніх джерел; 
- обробка вхідної інформації і представлення її в зручному вигляді; 
- виведення інформації для представлення споживачам або передачі в іншу систему; 
- зворотний зв'язок – це інформація, перероблена людьми даної організації для 

корекції вхідної інформації. 
Інформаційна система визначається наступними властивостями: 
- будь-яка інформаційна система може бути піддана аналізу, побудована і керована на 

основі загальних принципів побудови систем; 
- інформаційна система є динамічною і розвивається; 
- при побудові інформаційної системи необхідно використовувати системний підхід; 
- вихідний продукцією інформаційної системи є інформація, на основі якої 

приймаються рішення; 
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- інформаційну систему варто сприймати як людино-комп'ютерну систему обробки 

інформації. 
В очах більшості людей сьогодні інформаційна система асоціюється з комп'ютером, 

який виступає в ній в якості одного з головних компонентів. У загальному випадку 
інформаційну систему можна розуміти і в некомпьютерном варіанті. 

Для розуміння суті інформаційної системи необхідно зрозуміти суть проблем, які вона 
вирішує, а також організаційні процеси, в які вона включена. Так, наприклад, при визначенні 
можливості комп'ютерної інформаційної системи для підтримки прийняття рішень слід 
враховувати: 

- структурованість розв'язуваних управлінських завдань; 
- рівень ієрархії керування фірмою, на якому рішення повинне бути прийняте; 
- приналежність розв'язуваної задачі до тієї чи іншої функціональної сфери бізнесу; 
- вид використовуваної інформаційної технології. 
Технологія роботи в комп'ютерній інформаційній системі доступна для розуміння 

фахівцем некомп'ютерною області і може бути успішно використана для контролю процесів 
професійної діяльності та керування ними. 

3. Інформаційні системи: типи, властивості, специфіка розробки. 
Під ІС зазвичай розуміється прикладна програмна підсистема, що забезпечує збір, 

зберігання, пошук і обробку текстової або фактографічної інформації. Більшість ІС 
функціонує в режимі діалогу з користувачем. 

Типові програмні компоненти, що входять до складу ІС, реалізують: 
- діалоговий введення-виведення; 
- логіку діалогу; 
- прикладну логіку обробки даних; 
- логіку управління даними; 
- операції маніпулювання файлами і (або) базами даних. 
Корпоративною інформаційною системою (КІС) називається сукупність 

спеціалізованого програмного забезпечення і обчислювальних апаратних засобів або 
платформ, на яких встановлено і налаштовано програмне забезпечення в масштабі комплексу 
завдань, притаманних сучасним підприємствам. 

Сьогодні вище керівництво і топ-менеджмент суб'єктів ринку усвідомлюють 
важливість побудови для себе КІС як необхідного інструментарію для успішного управління 
бізнесом, виробництвом, персоналом, фінансами, нерухомістю та іншими ресурсами. 

На розвиток корпоративних інформаційних систем істотно впливають розробки: 
- концепцій підходів і методик управління підприємством; 
- засобів оптимізації можливостей і продуктивності комп'ютерних систем; 
- методів і засобів технічної і програмної реалізації компонентів ІС. 
У КІС будь-якого суб'єкта ринку зазвичай виділяють дві відносно незалежні складові: 
1) комп'ютерну інфраструктуру організації, що представляє собою сукупність 

мережевий, телекомунікаційної, програмної, інформаційної та організаційної інфраструктури 
і зазвичай звану корпоративною мережею; 

2) взаємопов'язані функціональні підсистеми, щоб забезпечити вирішення завдань 
організації і досягнення її цілей. 

Корпоративна мережа, по суті, відображає системно-технічну, структурну сторону 
будь-якої інформаційної системи, яка виступає в якості бази для інтеграції функціональних 
підсистем, повністю визначають як властивості і функціональні можливості ІС, так і її 
успішну експлуатацію. Вимоги до комп'ютерної інфраструктури єдині і стандартизовані, а 
методи її побудови досить відомі і перевірені на практиці. 

В цілому розробку інформаційної системи доцільно починати з побудови 
комп'ютерної інфраструктури, або корпоративної мережі, як найбільш важливою складовою, 
що спирається на апробовані інтелектуально-виробничі технології, способи постановки 
завдань і пропонованих апаратно-програмних і системотехнічних рішень. 

Корпоративну мережу зазвичай створюють на перспективу, при цьому капітальні 
витрати на її розробку і впровадження дуже великі і практично виключають її наступні 
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модернізацію і переробку. 

Інформаційні системи можна класифікувати за рядом ознак: 
- за масштабом – поодинокі, групові, корпоративні; 
- за сферою застосування – системи обробки транзакцій, системи прийняття рішень, 

інформаційно-довідкові системи, офісні інформаційні системи; 
- за способом організації – системи на основі архітектури «файл-сервер», системи на 

основі архітектури «клієнт-сервер», системи на основі багаторівневої архітектури, системи 
на основі Інтернет / Інтранет-технологій. 

Розглянемо особливості перерахованих інформаційних систем. 
Поодинокі інформаційні системи зазвичай реалізуються на автономному 

персональному комп'ютері без використання мережі. Ці системи містять кілька простих 
додатків, пов'язаних загальним інформаційним фондом, і розраховані на роботу одного 
користувача або групи користувачів, які поділяють в часі одне робоче місце. 

Подібні додатки створюють на базі настільних або локальних систем керування 
базами даних (СКБД). Серед локальних СКБД найбільш відомими є Clarion, Clipper, FoxPro, 
Paradox, dBase і Microsoft Access. 

Групові інформаційні системи орієнтовані на колективне використання інформації 
членами деякої робочої групи і найчастіше будуються на базі локальної обчислювальної 
мережі. 

При розробці таких додатків використовують сервери баз даних, які мають назву – 
SQL-сервери. Відомо багато SQL-серверів як комерційних, так тих, що вільно 
розповсюджуються. До числа найбільш відомих належать сервери баз даних Oracle, DB2, 
Microsoft SQL Server, InterBase, Sybase, Informix. 

Корпоративні інформаційні системи орієнтовані на великі підприємства, фірми, 
компанії та можуть підтримувати територіально рознесені вузли або мережі. Вони мають 
ієрархічну структуру, яка складається з декількох рівнів. Для таких систем характерна 
архітектура «клієнт-сервер» зі спеціалізацією серверів або ж багаторівнева архітектура. При 
розробці КІС можуть використовуватися ті ж сервери баз даних, що і при розробці групових 
ІС. У великих ІС найбільшого поширення набули сервери Oracle, DB2 і Microsoft SQL Server. 

Системи обробки транзакцій по оперативності обробки даних поділяються на 
оперативні та пакетні інформаційні системи. 

В ІС організаційного управління переважає режим оперативної обробки транзакцій – 
OLTP (OnLine Transaction Processing), з відображенням актуального стану предметної 
області в будь-який момент часу, а режим пакетної обробки в них дуже обмежений. 
Системам OLTP притаманний регулярний, і навіть інтенсивний потік простих транзакцій у 
вигляді замовлень, платежів, запитів та ін. 

Важливими вимогами цих систем є: 
- висока продуктивність обробки транзакцій; 
- гарантована доставка інформації при віддаленому доступі до БД з телекомунікацій. 
Системи підтримки прийняття рішень – DSS (Decision Support System) є інший тип 

ІС, в яких за допомогою досить складних запитів проводиться відбір і аналіз даних про 
тимчасові, географічних розрізах і за іншими показниками. 

Інформаційно-довідкові системи засновані на гіпертекстових документах і 
мультимедіа та найбільш розвинені в мережі Інтернет. 

Офісні інформаційні системи націлені на переклад паперових документів в 
електронний вигляд, автоматизацію діловодства та управління документообігом. 

Відзначимо, що класифікація, яка приводиться, досить умовна: великі ІС дуже часто 
мають ознаки всіх перерахованих вище класів систем. Крім того, КІС для підприємств 
зазвичай складаються з підсистем, що відносяться до різних сфер застосування. 

В будь-якій інформаційній системі можна виділити необхідні функціональні 
компоненти, що допомагають усвідомити обмеження в різних архітектурах. Розглянемо 
докладніше специфіку побудови інформаційних додатків. 

4. Розробка інформаційних систем на базі методів керування проектом. 
Розробка КІС ведеться зазвичай для цілком певного підприємства з його конкретними 
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структурою та предметною діяльністю. Будь-яка організація – це сукупність взаємодіючих 
елементів (підрозділів), кожен з яких може мати свою, досить складну структуру. 

Взаємозв'язки між підрозділами теж досить складні, проте можуть бути виділені: 
- функціональні зв'язки (кожен підрозділ виконує певні види робіт в рамках єдиного 

бізнес-процесу); 
- інформаційні зв'язки (всі підрозділи здійснюють обмін інформацією - документами, 

факсами, письмовими та усними розпорядженнями та ін.); 
- зовнішні зв'язки (ряд підрозділів взаємодіє з зовнішніми системами), причому ці 

зв'язки можуть бути інформаційними або функціональними. 
Спільність структур різних підприємств дозволяє сформулювати деякі єдині 

принципи побудови КІС. Процес розробки такої інформаційної системи можна 
класифікувати: 

- за змістом дій однієї або декількох груп розробників з дослідженням статики 
процесу розробки КІС, описуваної в термінах основних потоків робіт, виконавців, дій і їх 
послідовностей; 

- за часом або стадіях життєвого циклу системи, що розробляється з дослідженням 
динаміки і організації процесу розробки КІС, описуваної в термінах циклів, стадій, ітерацій і 
етапів. 

Зазвичай КІС підприємства розробляється як деякий проект. Багато особливості 
управління проектами і фази розробки проекту (фази життєвого циклу) є загальними і не 
залежать від предметної області і характеру проекту. 

В цілому проект – це обмежена за часом цілеспрямована зміна окремої системи з 
чітко заданими (конкретизованими) цілями, досягнення яких визначає закінчення проекту 
відповідно до встановлених термінів, результатами, рівнями ризику, витратами коштів і 
ресурсів, організаційною структурою та ін. 

Будь-який проект як об'єкт управління характеризується: 
- мінливістю – цілеспрямованим перекладом системи з поточного в якийсь бажаний 

стан, обумовлений кінцевими цілями проекту; 
- обмеженістю кінцевих цілей, термінів, бюджету, необхідних ресурсів, ступенем 

новизни реалізованого проекту; 
- комплексністю – наявністю великої кількості факторів, прямо або побічно 

впливають на прогрес і результати проекту; 
- правовим і організаційним забезпеченням - створенням специфічної організаційної 

структури на час реалізації проекту. 
Система управління проектом повинна бути гнучкою, допускати можливість 

модифікації без істотних змін робочої програми. З позиції системного, інформаційного або 
кібернетичного підходів проект можна інтерпретувати як «чорний ящик», входом якого є 
технічні вимоги та умови фінансування, а виходом – досягнення необхідного результату. 

Виконання робіт забезпечується наявністю необхідних ресурсів: матеріальних, 
технологічних, технічних, людських, інформаційних, інтелектуальних та часових. 

Ефективність робіт досягається за рахунок управління процесом реалізації проекту 
при оптимальному розподілі ресурсів, координації виконуваних послідовностей робіт і 
компенсації внутрішніх і зовнішніх впливів, що обурюють завдяки управлінської діяльності 
(керуючим командам). 

Як об'єкт управління проект повинен відповідати властивостям спостережливості 
(постійний контроль ходу виконання проекту) і керованості (мати механізми своєчасного 
впливу на хід реалізації проекту). Властивість керованості особливо актуально в умовах 
невизначеності і сильної динаміки мінливості предметної області, які притаманні проектам 
розробки КІС і пов'язані з обґрунтуванням доцільності і можливості бути реалізованим 
проекту, аналізом ходу його виконання, порівнянням фактичних результатів і досягнутих 
техніко-економічних показників з запланованими. 

Проекти поділяються за сферою застосування, складом, предметною областю, 
масштабам, тривалості, складу учасників, ступенем складності, значущості результатів та ін. 

За складом і структурою зазвичай виділяють: 



 19 
- монопроекти – окремі проекти різного типу, виду і масштабу; 
- мультипроекти – комплексні проекти, що вимагають різнобічного функціонального 

управління. 
За основними сферами діяльності виділяють: 
- технічні; 
- організаційні; 
- економічні; 
- соціальні; 
- змішані. 
У більш конкретній формі виділяють: 
- галузеві проекти; 
- корпоративні проекти; 
- відомчі проекти; 
- проекти одного підприємства та ін. 
За масштабом проекту, розміром його бюджету і кількістю учасників виділяють: 

дрібні, малі, середні та великі проекти. 
Розробку ІС відносять зазвичай до технічним проектам, які характеризуються такими 

особливостями: 
- головна мета проекту ІС чітко визначена, але локальні цілі уточнюються по мірі 

досягнення приватних результатів; 
- термін завершення і тривалість проекту заздалегідь визначені, тому їх бажано 

дотримуватися або коригувати в залежності від отриманих проміжних результатів і 
загального прогресу проекту. 

Незалежно від складності та обсягу виконуваних робіт кожен проект в своєму 
розвитку проходить певні стану: від початкового стану, коли проекту «ще немає», до 
кінцевого стану, коли проекту «вже немає». Сукупність ступенів розвитку від виникнення 
ідеї до повного завершення проекту підрозділяється на фази, стадії або етапи. 

Етапи та життєвий цикл проектування ІС. Етапами розвитку інформаційної системи є: 
- формування концепції; 
- розробка технічної пропозиції (завдання) на ІС; 
- проектування ІС; 
- виготовлення ІС; 
- введення системи в експлуатацію. 
Іноді другий і частково третій етапи називають етапами системного проектування, 

останні два, а іноді і три, включаючи проектування, – етапами реалізації ІС. 
Головним змістом робіт зі створення ІС є: 
1) на етапі формування концепції ІС: 
- формування ідеї, постановка цілей; 
- формування команди виконавців проекту; 
- вивчення мотивації і вимог замовника і третіх осіб; 
- збір вихідних даних і аналіз існуючого стану об'єкта автоматизації; 
- визначення основних вимог і обмежень на комплекс необхідних (матеріальних, 

фінансових, людських та ін.) ресурсів; 
- проведення порівняльної оцінки альтернатив; 
- формулювання рекомендацій і пропозицій, їх експертиза та затвердження; 
2) на етапі розробки технічної пропозиції (завдання): 
- розробка основного змісту і базової структури проекту; 
- розробка і затвердження технічного завдання; 
- планування і декомпозиція базової структурної моделі проекту; 
- складання кошторису і бюджету проекту, визначення потреби в ресурсах; 
- розробка календарних планів і укрупнених графіків робіт; 
- переговори з замовником про укладання контракту і його підписання; 
- введення в дію засобів комунікації між учасниками проекту та контроль за ходом 

робіт; 
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3) на етапі проектування ІС: 
- визначення структури підсистем і їх взаємозв'язків; 
- відбір найбільш ефективних способів виконання проекту і використання ресурсів; 
- виконання базових проектних робіт; 
- розробка приватних технічних завдань; 
- виконання концептуального проектування; 
- складання технічних специфікацій та інструкцій; 
- уявлення проектної розробки, експертиза та затвердження; 
4) на етапі розробки ІС: 
- координація і оперативний контроль робіт за проектом; 
- виготовлення підсистем; 
- інтеграція підсистем в єдину систему і їх тестування; 
- доробка програмного забезпечення; 
- підготовка до впровадження системи; 
- контроль і регулювання основних показників проекту; 
5) на етапі введення системи в експлуатацію: 
- проведення комплексних випробувань, дослідної експлуатації ІС в реальних умовах, 

переговорів про результати виконання проекту і можливих нових контрактах; 
- підготовка кадрів для експлуатації створюваної системи; 
- підготовка робочої документації, здача системи замовнику і введення її в 

експлуатацію; 
- супровід, підтримка, сервісне обслуговування; 
- оцінка результатів проекту та підготовка підсумкових документів; 
- вирішення конфліктних ситуацій, що виникли в процесі реалізації; 
- накопичення даних, аналіз досвіду, визначення напрямків розвитку для наступних 

проектів. 
Світовий досвід розробки проектів свідчить про наступне: 
1) Початкові фази проекту сильно впливають на кінцевий результат, так як на них 

приймаються основні рішення, що визначають якість КІС. На 30% якість майбутніх систем 
обумовлено етапом розробки концепції та технічного пропозиції, на 20% – фазою 
проектування, на 20% – фазою виготовлення, на 30% – фазою здачі об'єкта і завершення 
проекту ІС. 

2) На виявлення помилок, допущених на етапі системного проектування, витрачається 
вдвічі більше часу, ніж на наступних етапах, а їх виправлення обходиться в п'ять разів 
дорожче. Тому на початкових етапах проекту розробку КІС слід вести особливо ретельно. 

3) Найбільш частими помилками, що допускаються на початкових етапах проекту 
КІС, є: 

- неповне визначення інтересів замовника; 
- концентрація на незначних, другорядних інтересах; 
- невірна постановка вихідної задачі; 
- неповне або недостатнє розуміння специфіки і деталей об'єкта управління; 
- некоректність функціональних специфікацій (системних вимог); 
- помилки у визначенні необхідних ресурсів і термінів; 
- рідкісна перевірка на узгодженість етапів і відсутність контролю з боку замовника. 
У методології проектування інформаційних систем під життєвим циклом ІС 

розуміється безперервний процес, починаючи з моменту прийняття рішення про створення 
інформаційної системи і закінчуючи моментом її повного вилучення з експлуатації. 

Повний життєвий цикл ІС зазвичай включає в себе: 
- стратегічне планування; 
- аналіз; 
- проектування; 
- реалізацію; 
- впровадження; 
- експлуатацію. 
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Життєвий цикл ІС регламентується міжнародним стандартом ІСО 12207, що 

визначає структуру життєвого циклу, процеси, дії і завдання, які повинні бути виконані під 
час створення ІС. Так, наприклад, структура життєвого циклу ІС базується на: 

- основних процесах життєвого циклу ІС – придбання, постачання, розробка, 
експлуатація, супровід; 

- допоміжних процесах, що забезпечують реалізацію основних процесів, – 
документування, управління конфігурацією, забезпечення якості, верифікація, атестація, 
оцінка, аудит, дозвіл проблем; 

- організаційних процесах – управління проектами, створення інфраструктури 
проекту, визначення, оцінка та поліпшення самого життєвого циклу, навчання. 

Серед основних процесів життєвого циклу ІС найбільшу практичну цінність мають 
розробка, експлуатація та супровід. Кожен з перерахованих процесів характеризується 
цілком певними завданнями і методами їх вирішення, вихідними даними, отриманими на 
попередньому етапі, і шуканими результатами. 

Розробка ІС, як правило, включає в себе фази стратегічного планування, аналізу, 
проектування і реалізації, або програмування, при цьому передбачається: 

- виконання комплексу робіт зі створення інформаційного і програмного забезпечення 
і їх компонентів відповідно до заданих вимог; 

- оформлення проектної та експлуатаційної документації; 
- підготовка матеріалів для тестування розроблених програмних продуктів; 
- розробка матеріалів для організації навчання персоналу. 
Експлуатація ІС включає в себе комплекс основних і підготовчих робіт. До основних 

експлуатаційним роботам ставляться: 
- безпосередньо експлуатація; 
- локалізація проблем і усунення причин їх виникнення; модифікація програмного 

забезпечення; 
- підготовка пропозицій щодо вдосконалення, розвитку та модернізації системи до 

підготовчих – конфігурація бази даних і робочих місць користувачів; 
- забезпечення користувачів експлуатаційної документації; 
- навчання персоналу. 
Супроводження ІС пов'язано з організацією служби технічної підтримки та 

обслуговування, що грає важливу роль в роботі будь-якої КІС, оскільки кваліфіковане 
технічне обслуговування – необхідна умова вирішення поставлених завдань; помилки 
обслуговуючого персоналу обумовлюють фінансові втрати, часто порівнянні з вартістю 
самої КІС. 

Попередні дії, пов'язані з організацією технічного обслуговування КІС, передбачають: 
- виділення критичних і найбільш відповідальних вузлів системи за критеріями 

мінімізації простоїв і ресурсів для обслуговування ІС; 
- визначення переліку завдань і функцій технічного обслуговування, а також рівнів 

відповідальності з декомпозицією їх на внутрішні (рішення обслуговуючим підрозділом) і 
зовнішні (рішення спеціалізованими сервісними організаціями); 

- аналіз наявних внутрішніх і зовнішніх ресурсів технічного обслуговування ІС з 
урахуванням переліку описаних задач, функцій і компетенцій за критеріями: наявність 
гарантії на обладнання, стан ремонтного фонду, кваліфікація персоналу; 

- підготовку плану організації технічного обслуговування з визначенням етапів 
виконуваних дій, термінів, обсягів, витрат, рівня відповідальності та особистісних здібностей 
і компетенції виконавців з адміністрування і швидкому відновленню працездатності системи 
при її збої і відмови. 

Управління конфігурацією - один з допоміжних процесів, що підтримує основні 
процеси життєвого циклу ІС, насамперед процеси її розробки і супроводу. При розробці 
проектів складних КІС (варіантів реалізації або версій однієї реалізації) виникає проблема 
обліку їх зв'язків і функцій, створення єдиної структури і її розвитку. Управління 
конфігурацією дозволяє системно організовувати, враховувати і контролювати внесення змін 
до компоненти КІС на всіх стадіях її життєвого циклу. 
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Технічне і організаційне забезпечення управління проектом включає: 
- вибір методів і інструментальних засобів для реалізації проекту; 
- визначення методів опису проміжних станів розробки; 
- вибір або розробку методів і засобів випробувань створеного програмного 

забезпечення; 
- навчання персоналу. 
Забезпечення якості проекту пов'язане з верифікацією, перевіркою і тестуванням 

компонентів ІС. 
Верифікація – це процес визначення відповідності поточного стану розробки ІС, 

досягнутого на даному етапі, вимогам цього етапу. 
Перевірка – це процес визначення відповідності параметрів розробки ІС вихідним 

вимогам. Перевірка частково збігається з тестуванням, здійснюваним для виявлення 
відмінностей між реальними і очікуваними результатами та оцінки відповідності 
характеристик ІС вихідним вимогам. 

Відомий корпоративний стандарт, запропонований фірмою Rational Software, яка є 
однією з провідних фірм на світовому ринку програмного забезпечення та засобів розробки 
ІС. 

Згідно з цим стандартом життєвий цикл інформаційної системи включає чотири 
стадії: 

1) початок; 
2) уточнення; 
3) конструювання; 
4) перехід (передача в експлуатацію). 
Межі кожної стадії визначаються деякими критичними моментами часу, в які 

необхідно приймати ті чи інші рішення, прагнучи до досягнення ключових цілей проекту. 
На початковій стадії встановлюються область і межі застосування системи, 

ідентифікуються всі зовнішні об'єкти, з якими взаємодіє розробляється система, уточнюється 
характер цієї взаємодії на високому рівні, а також всі функціональні можливості системи з 
описом найбільш істотних з них. Тут же рекомендується оцінити: 

- критерії успіху розробки; 
- рівень ризику і обсяг ресурсів, необхідних для виконання розробки; 
- якість календарного плану із зазначенням термінів завершення основних етапів. 
На стадії уточнення здійснюються: 
- аналіз прикладної області; 
- розробка архітектури ІС з урахуванням специфіки та призначення системи, що 

розробляється в цілому, взаємозв'язків між її складовими і функціональних можливостей 
системи; 

- аналіз архітектурних рішень і способів усунення головних елементів ризику, що 
містяться в проекті. 

На стадії конструювання розробляється закінчений виріб, готове до передачі 
користувачеві, а по її закінченні оцінюється працездатність розробленого програмного 
забезпечення. 

На стадії переходу проводиться передача розробленого програмного забезпечення 
користувачам і його коригування при виявленні помилок і недоробок. В кінці стадії 
визначається ступінь досягнення цілей розробки. 

5. Моделі життєвого циклу інформаційної системи. 
Моделлю життєвого циклу ІС називають деяку структуру, визначальну послідовність 

процесів, дій і завдань, які реалізуються на протязі її життєвого циклу, а також взаємозв'язку 
між цими процесами, діями та завданнями. 

Стандарт ІСО 12207 придатний для будь-яких моделей життєвого циклу, методологій 
і технологій розробки ІС без конкретизації методів їх реалізації, дій і завдань кожного з 
етапів життєвого циклу, але з описом структури цих процесів. Так як модель життєвого 
циклу ІС залежить від її специфіки і умов створення та функціонування, то завжди необхідна 
прив'язка ІС до певної предметної області. 
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Сьогодні в практиці створення ІС застосовуються такі моделі життєвого циклу: 
1) каскадна модель, іноді також звана моделлю «водоспад» (waterfall); 
2) спіральна модель. 
Каскадна модель розробки ІС 
У каскадної моделі передбачається послідовна організація робіт з розбиттям їх на 

етапи і переходом з одного етапу на наступний лише після закінчення робіт на попередньому 
етапі. 

Кожен етап супроводжується випуском повного комплекту документації, достатньої 
для продовження розробки ІС навіть іншою командою проектувальників. 

У цій моделі можна виділити наступні етапи розробки, практично не залежать від 
предметної області: 

- аналіз вимог замовника; 
- проектування ІС; 
- розробка ІС; 
- тестування і дослідна експлуатація ІС; 
- здача готового програмного продукту. 
На першому етапі аналізується проблема, яку необхідно вирішити, чітко 

формулюються всі вимоги замовника. Результат, отриманий на даному етапі, – технічне 
завдання (завдання на розробку), узгоджене з усіма зацікавленими сторонами. 

На другому етапі розробляються проектні рішення, які повинні відповідати всім 
вимогам, сформульованим у технічному завданні на ІС. Результат цього етапу - комплект 
проектної документації, що містить всі необхідні дані для реалізації проекту. 

Третій етап – реалізація проекту ІС, розробка програмного забезпечення будь-яким з 
можливих способів відповідно до проектних рішень, отриманими на попередньому етапі. 
Результат виконання даного етапу – готовий до практичного застосування програмний 
продукт. 

На четвертому етапі проводяться тестування і перевірка отриманого ПО на предмет 
його відповідності вимогам технічного завдання. Дослідна експлуатація ПО дозволяє 
виявити його приховані недоліки, які проявляються в слабкому обліку специфіки умов 
роботи майбутньої ІС. 

На п'ятому етапі здійснюються здача готового проекту замовнику і підтвердження 
того, що всі вимоги технічного завдання дотримані повністю. 

У каскадної моделі зазвичай необхідні ітераційні процедури для уточнення вимог до 
системи, вибору варіантів проектних рішень, їх змін і доповнень при подальшому розвитку 
ІС і її компонентів. Головний недолік каскадної моделі полягає в тому, що недоробки 
попереднього рівня можуть виявлятися не відразу на наступному рівні, а пізніше, наприклад, 
на стадії дослідної експлуатації. Так як робота над ІС може бути повернута з будь-якого 
етапу на будь-який попередній етап, то в реальності каскадна схема розробки ІС має більш 
складний вид. 

Причини подібної ситуації полягають у наступному: 
- експертами опису предметної області ІС зазвичай виступають майбутні користувачі 

системи, які, як правило, не вміють чітко сформулювати свої бажання і потреби по 
відношенню до ІС; 

- замовники і розробники ІС часто неадекватно розуміють один одного (виконавці 
зазвичай не є фахівцями в предметної області, розв'язуваної задачі, а замовники далекі від 
програмування); 

- відсутність паралелізму при каскадної моделі негативно відбивається на виконанні 
проекту і завантаженні фахівців (під час аналізу предметної області проектувальники, 
фахівці з тестування та адміністрування слабо завантажені роботою); 

- крім того, складно вносити зміни в проект по завершенню етапу і передачі проекту 
на наступну стадію, а при знаходженні розробниками більш ефективного вирішення його не 
можна реалізувати, поки не виконано більш раннє рішення, тому доопрацювання проекту ІС 
часто виключається або суттєво ускладнюється; 

- внесення змін в одну з частин проекту при каскадної моделі обумовлює оповіщення 
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всіх розробників, які використовували її раніше (в складній ІС при безлічі 
взаємопов'язаних підсистем розробникам важливо синхронізувати внутрішню документацію, 
своєчасно знайомитися зі змінами, оцінюючи їх вплив на вже отримані результати, 
проводячи повторне тестування, вносячи зміни в готові частини проекту, відображаючи їх у 
внутрішній документації і розсилаючи виправлення всіх групах розробників); 

- зміна складу розробників вимагає крім вивчення нового матеріалу аналізу старої 
інформації: чим складніше проект, тим більше часу необхідно для ознайомлення новачків з 
суттю справи; 

- виявлення помилок на будь-якому з етапів обумовлює повернення до попередніх 
етапів виконання проекту і викликає додаткові складності в управлінні проектом (особи, які 
допустили прорахунки і помилки, змушені переривати поточну роботу над новим проектом, 
займатися їх виправленням, зриваючи терміни виконання як виправляється, так і нового 
проектів). 

Спростити взаємодію між групами розробників та знизити інформаційну 
перенасиченість документації можна, зменшивши число зв'язків між частинами проекту, 
проте не кожну ІС можна декомпозировать на ряд слабо пов'язаних підсистем. 

Повернення проекту ІС на попередню стадію зазвичай пов'язаний з пошуком винних, 
ускладненням відносин між колективами розробників, оцінкою керівників не по їх високої 
кваліфікації і досвіду, а за вмінням відстоювати і захищати своїх підлеглих, забезпечувати їм 
більш зручні та комфортні умови для роботи. 

В результаті з'являється небезпека зниження кваліфікації і творчого потенціалу всієї 
команди, їх заміни організаційним керівництвом, опрацюванням і формальним виконанням 
посадових інструкцій. 

Керівник, який не вміє організувати роботу, починає боротися за дисципліну. Виникає 
несумісність дисципліни і творчості: чим суворіше дисципліна, тим нижче рівень творчої 
атмосфери в колективі і тим вище готовність найбільш обдарованих співробітників покинути 
колектив. 

Чим складніше проект ІС, тим більше заплутані взаємозв'язки між його частинами і 
тим довше кожен з етапів розробки. Реальна оцінка підсумків можлива лише на етапі 
тестування, після завершення всіх попередніх етапів (аналізу, проектування і розробки ІС), 
що вимагають багато часу і коштів. Повернення на попередні стадії проекту ІС обумовлений 
не тільки помилками, але і змінами в предметної області або вимогах замовника, а також 
апріорної ймовірністю того, що розробка проекту «зациклиться» ще до здачі проекту в 
експлуатацію. При цьому витрати на проект різко зростають, а терміни здачі готового 
продукту затягуються у часі. 

Спіральна модель розробки ІС 
В основу спіральної моделі, на відміну від каскадної, закладений ітераційний процес 

розробки інформаційної системи. При цьому зростає значимість початкових етапів 
життєвого циклу - аналізу і проектування, на яких здійснюються перевірка і обгрунтованість 
оригінальності, життєздатності та можливості бути реалізованим обраних рішень, а також 
створення прототипів ІС. 

Кожна ітерація, що представляє собою закінчений цикл розробки, забезпечує випуск 
внутрішньої або зовнішньої версії вироби (частини кінцевого продукту), вдосконалюється 
від ітерації до ітерації і предстає в результаті у вигляді закінченої системи. 

Кожен виток спіральної моделі відповідає створенню фрагмента або версії 
програмного продукту. На наступному витку спіралі здійснюється поглиблення і 
конкретизація частин проекту з уточненням його цілей і характеристик, підвищенням його 
рівня якості, деталізацією планування роботи для їх остаточної реалізації. 

Головне завдання кожної ітерації – максимально швидко створити працездатний 
продукт і продемонструвати його замовнику і користувачам майбутньої ІС. 

Спіральна модель дозволяє переходити на наступний етап проекту, не завершивши 
повністю роботи на поточному етапі. При цьому залишається можливість їх реалізації на 
наступній ітерації, що дозволяє знизити рівні ризиків, пов'язаних з часом розробки, в 
порівнянні з каскадної моделлю. 
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Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

1. Еволюція інформаційних технологій. 
2. Інформаційний етап розвитку суспільства. 
3. Інформаційна технологія: багатозначність поняття. 
4. Системна характеристика інформаційної технології. 
Самостійна робота 
5. Властивості та основні напрямки розвитку інформаційної технології. 
6. Компонентна структура інформаційної технології. 
7. Інформаційна технологічна система. 

 
1. Еволюція інформаційних технологій. 
Інформаційні технології (ІТ) можна уявити сукупністю трьох основних способів 

перетворення інформації: зберігання, обробки та передачі. Вся історія становлення ІТ 
нерозривно пов'язана зі становленням і розвитком цих трьох способів, що проходили в кілька 
етапів, які можна згрупувати в три революційні періоду. 

Попередні етапи розвитку ІТ. На ранньому етапі розвитку суспільства професійні 
навички передавалися в основному особистим прикладом за принципом «роби як я». У 
якості способу передачі інформації використовувалися ритуальні танці, обрядові пісні, усні 
перекази та ін., які реалізовувалися людиною. 

Перший етап розвитку ІТ пов'язаний з відкриттям способів тривалого зберігання 
інформації на матеріальному носії. Це й печерний живопис, який зберігає найбільш 
характерні зорові образи, пов'язані з полюванням і ремеслами (приблизно 25-30 тис. років 
тому); і гравірування по кістки, що позначає місячний календар, а також числові нарізки для 
вимірювання (виконані приблизно 20-25 тис. років тому). 

Способи зберігання інформації зазнали вдосконалення, а період до появи інструментів 
для обробки матеріальних об'єктів і реєстрації інформаційних образів на матеріальному носії 
склав близько 1 млн. років або 1% часу існування цивілізації. Стає зрозуміло, чому при 
вирішенні абстрактних інформаційних завдань ефективність людини різко зростає при 
поданні інформації у вигляді зображень матеріальних об'єктів (використання графічних 
інтерфейсів). В цьому випадку включаються в роботу ті області людської інтуїції, які 
розвивалися в перші 99% часу існування цивілізації. 

Другий етап розвитку ІТ почав свій відлік близько 6 тис. років тому і пов'язаний з 
появою писемності. Ера писемності характеризується появою нових способів реєстрації на 
матеріальному носії символьної інформації. Застосування цих технологій дозволяє 
здійснювати накопичення та тривале зберігання знань. 

В якості носіїв інформації на другому етапі розвитку ІТ використовувалися: камінь, 
кістка, дерево, глина, папірус, шовк, папір. 

Зараз, цей ряд можна продовжити: магнітні покриття (стрічка, диски, циліндри та ін.), 
рідкі кристали, оптичні носії, напівпровідники та ін. В цей період накопичення знань 
відбувається досить повільно й обумовлено труднощами, які пов'язані з доступом до 
інформації (недолік другого етапу розвитку ІТ). Знання, що представлені у вигляді 
рукописних видань, зберігаються в одиничних екземплярах. Причому доступ до них істотно 
утруднений, оскільки вони охоронялися спеціальної кастою – жерцями, які наділялися 
винятковим правом монопольного доступу до фонду людського досвіду та були 
посередниками між накопиченими знаннями та зацікавленими людьми. Цей бар'єр був 
зруйнований на наступному етапі. 

Перша інформаційна революція. Початок третього етапу датується 1445 роком, коли 
Йоганн Гуттенберг винайшов друкарський верстат, і підводить підсумок становленню 
способів реєстрації інформації. Поява книг відкрила доступ до інформації широкому колу 
людей і різко прискорило темпи накопичення систематизованих за галузями знань. За три 
століття після винаходу друкарського верстата виявилося можливим накопичити ту 
«критичну масу» соціально доступних знань, при якій почався лавиноподібний процес 
розвитку промислової революції. Друкарський верстат зіграв роль інформаційного ключа, 
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різко підвищивши пропускну здатність соціального каналу обміну знаннями. 

Характерною ознакою першої інформаційної революції є те, що з цього моменту 
почався необоротний поступальний рух технологічної цивілізації. Книгодрукування – це 
перша інформаційна революція. 

Друга інформаційна революція. У 1946 році починається четвертий етап розвитку 
ІТ, який обумовлений появою електронної обчислювальної машини (ЕОМ) для обробки 
інформації. 

Цією машиною була перша ЕОМ (типу ENIAC), яка запущена в експлуатацію в 
Пенсильванському університеті. Дана машина не мала збереженої програми, яка задавалася 
шляхом шнурової комутації (аналог табуляторів – лічильно-обчислювальних машин). 
Електронно-обчислювальна машина UNIVAC (1949) вже використовувала загальну пам'ять і 
для програм, і для даних, що забезпечувало збереження програм на носії (магнітних стрічках, 
магнітних барабанах). 

До цього часу вже значна частина населення була зайнята в інформаційній сфері. 
Третя інформаційна революція. Удосконалення способів обробки інформації 

викликало розвиток способів передачі інформації – поява інформаційно-обчислювальних 
(комп'ютерних) мереж. У 1983 році (п'ятий етап розвитку ІТ) Міжнародна організація по 
стандартизації (International Standard Organization – ISO) розробила систему стандартних 
протоколів, що отримала назву моделі взаємодії відкритих систем (Open System 
Interconnection – OSI) або еталонної моделі взаємодії відкритих систем. Модель OSI 
представляє найзагальніші рекомендації для побудови стандартних сумісних онлайнових 
програмних продуктів, слугує базою для розробки мережевого обладнання. Поява цього 
стандарту зіграла важливу роль при формуванні різних комп'ютерних мереж, в тому числі 
Internet. 

Характерною ознакою третьої інформаційної революції є те, що деякі автори, 
аналізуючи ІТ, які використовуються в мережі Internet, порівнюють його з нейронною 
мережею й обговорюють питання про виникнення і розвиток нейронної мережі планети та 
становленні планетарного розуму. 

Інформаційний криза. Основним предметом праці до XX в. були матеріальні об'єкти. 
Діяльність людини за межами матеріального виробництва та обслуговування, як правило, 
належала до категорії «непродуктивні витрати». Економічна міць держави вимірювалася 
матеріальними ресурсами, які воно контролювало. В кінці XX в. вперше в людській історії 
основним предметом праці в суспільному виробництві промислово розвинених країн стає 
інформація, з'являється принципово нове поняття «національні інформаційні ресурси», яке 
незабаром стає новою економічною категорією. Для їх створення залучаються зі сфери 
матеріального виробництва додаткові трудові ресурси. Постійна тенденція перекачування 
трудових ресурсів із сфери матеріального виробництва в інформаційну сферу є зараз 
найбільш помітним, але далеко не єдиним симптомом «гігантських потрясінь», що 
наближаються, та які отримали поки загальну та кілька туманну назву «інформаційна криза». 

Інформаційний криза – це соціально-економічний процес, підібрати кількісні 
характеристики для опису якого досить складно. 

Відомі кілька підходів пошуку такого опису. 
Перший підхід запропонував Джеймс Мартін, відомий експерт фірми «IBM». 
Суть його зводиться до визначення інтервалу часу, протягом якого загальна сума 

людських знань подвоюється (до 1800 року вона подвоювалася через кожні 50 років, до 
1950 року – 10 років, до 1970 року – п'ять років, в даний час – один рік , а до 2015 р вчені 
прогнозують – 75 днів). Таке збільшення обсягів інформації зажадало залучення до сфери 
інформаційних послуг додаткових трудових ресурсів і оснащення їх сучасними ІТ. 

Другий підхід запропонував відомий радянський астрофізик І. Шкловський. Він 
показав, що Земля випромінює в космос в метровому діапазоні потужність в мільйон разів 
більшу, ніж 20-30 років тому. 

Це випромінювання обумовлено роботою передавачів радіо- та телевізійних станцій. 
Таким чином, розвиток цивілізації на Землі призвів за останні десятиліття до збільшення на 
шість порядків такої важливої глобальної властивості нашої планети, як потужність її 
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радіовипромінювання. Завдяки діяльності розумних істот, Земля за потужністю свого 
радіовипромінювання на метровому діапазоні посіла перше місце серед планет, обігнавши 
планети-гіганти Юпітер і Сатурн і поступаючись (поки що!) Тільки Сонцю! І це, за умови, 
що рівень виробництва енергії на Землі становить 1020 ерг/с (потужність падаючого на 
Землю потоку сонячного випромінювання – 1024 ерг/с), або 0,01% сонячного фону. 

Третій підхід введений батьком кібернетики Р. Вінером. Він запропонував провести 
кордон в часі по рівності витрат з бюджетів країн на проведення науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) в галузі енергетики (техніки сильних струмів) і 
техніки зв'язку (слабких струмів). 

Таким чином, можна вказати, принаймні, три різних ознаки переходу на якісно новий 
етап технологічного розвитку – вік інформації: 

- планетарний, коли людська цивілізація починає спостерігатися в космічному 
просторі (рівень радіовипромінювання Землі за яскравістю наближається до сонячного); 

- глобальний, при якому відбувається швидке збільшення темпів подвоєння 
інформації; 

- державний, коли витрати на інформатику та техніку зв'язку перевищують витрати на 
енергетику. 

2. Інформаційний етап розвитку суспільства. 
Впровадження ЕОМ, сучасних засобів переробки та передачі інформації в різні сфери 

діяльності послужило початком нового етапу розвитку людського суспільства, що має назву 
інформатизація. 

Інформатизація суспільства – організований соціально економічний і науково-
технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб 
громадян, органів державної влади, місцевого самоврядування, організацій, громадських 
об'єднань на основі формування та використання інформаційних ресурсів. 

На перший план виходить нова галузь – інформаційна індустрія, що пов'язана з 
виробництвом технічних засобів, методів, технологій для виробництва нових знань. 
Найважливішими складовими інформаційної індустрії стають всі види інформаційних 
технологій, особливо телекомунікації. Сучасна інформаційна технологія спирається на 
досягнення в області комп'ютерної техніки та засобів зв'язку. 

Ускладнення індустріального виробництва, соціального, економічного та політичного 
життя призвело, з одного боку, до зростання потреби в знаннях, а з іншого – до створення 
нових засобів і способів задоволення цієї потреби. Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки 
та інформаційних технологій став поштовхом до розвитку суспільства, побудованого на 
використанні різноманітної інформації й отримав назву інформаційного суспільства. 

Інформатизація суспільства – сукупність взаємопов'язаних політичних, соціально-
економічних, наукових чинників, які забезпечують кожному члену суспільства вільний 
доступ до будь-яких джерел інформації, крім законодавчо засекречених. 

Фактично зараз людство поступово переходить з постіндустріальної стадії розвитку в 
інформаційну, яка характеризується високою (більше 70%) зайнятістю працездатного 
населення в сфері обробки, передачі та зберігання інформації. Лідируючі позиції в цьому 
процесі займає Японія, яка прийняла довгострокову програму переходу суспільства в 
інформаційну стадію розвитку. 

Основні ідеї японського проекту інформатизації. Мета проекту – зв'язати ті 
послуги, які раніше пропонувалися окремо. Для цього всі види інформації – від телефонних 
послань і телепрограм до власне комп'ютерної продукції – повинні передаватися по одному 
загальному кабелю. У перспективі кожен абонент кабельної мережі зможе отримати кілька 
послуг одночасно. 

Велика увага в проекті приділяється створенню терміналів для недосвідчених 
користувачів – з інтелектуальним інтерфейсом, де введення інформації здійснюється 
голосом. Крім того, прийнято програму розробки нових типів комп'ютерів, заснованих на: 

- принципі високошвидкісної паралельної обробки інформації, коли одночасно 
десятки та сотні процесорів виконують складні операції; 

- нейронних мережах, робота в яких аналогічна функціонуванню мозку; 
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- принципі фотонної передачі інформації. 
Інші країни мають свої, національні програми інформатизації з урахуванням місцевих 

особливостей і умов. Однак у кожній з них є спільні риси: 
- відмова від прагнення в першу чергу забезпечити економічне зростання країни; 
- розуміння необхідності заміни економічної структури, заснованої на важкій 

промисловості, структурою, що базується на наукомістких галузях; 
- визнання пріоритетного характеру інформаційного сектора, при якому основою 

успішного економічного розвитку стає створення нової інфраструктури і широке 
використання досягнень світової науки і техніки; 

- вкладення значних фінансових коштів в інформатизацію; 
- проголошення головною метою інформатизації зростання добробуту країни і її 

громадян за рахунок полегшення умов комунікації й обробки інформації. 
Результатом процесу інформатизації є створення інформаційного суспільства, де 

маніпулюють не матеріальними об'єктами, а символами, ідеями, образами, інтелектом, 
знаннями. Традиційні джерела матеріальних ресурсів відходять на другий план, на перший 
план виходить новий ресурс – інформація. 

3. Інформаційна технологія: багатозначність поняття. 
Інформаційна діяльність – специфічний вид людської (переважно інтелектуальної) 

діяльності, що відокремився в процесі історичного розвитку. Так, поява мови як засобу 
збереження та передачі інформації призвела до відокремлення групи старійшин і жерців, які 
були основними носіями та поширювачами накопичених поколіннями знань про 
навколишню дійсність; поширення писемності породило першу інформаційну «професію» – 
переписувачів книг. Подальший прогрес людства (у міру винаходів та розвитку друкарства, 
засобів зв'язку, електронно-обчислювальної техніки) неухильно супроводжувався 
розширенням різноманітності, збільшенням масштабів і зростанням значущості 
інформаційної діяльності. 

Інформаційна діяльність – це діяльність, яка забезпечує збір, створення, обробку, 
організацію, зберігання, пошук, поширення та використання інформації. 

Саме затребувана суспільством інформація (текстова, числова, графічна, звукова, 
відео, анімаційна) служить об'єктом і результатом інформаційної діяльності. 

Інформація (в її соціальному значенні) – це відомості про осіб, предмети, факти, події, 
явища та процеси, що сприймається людиною і (або) спеціальними пристроями. 

Інформація може існувати в формі сигналу (світлового, звукового, електричного та 
ін.), інформаційного повідомлення (текстового, графічного, мовного, візуального, 
аудіовізуального та ін.), формалізованих даних (символів, показників, параметрів та ін.). 
Інформація, яка зафіксована на матеріальному носії будь-яким доступним людині способом, 
є документованою (суть документом). 

У процесі пошуку, сприйняття та засвоєння інформації людина здійснює над нею 
деякі дії – перетворення. Ці перетворення можуть носити формальний характер (зміна носія 
інформації, форматування тексту, тиражування документа), або стосуватися змісту 
інформаційного повідомлення (переклад з іноземної мови, конспектування лекції, 
редагування тексту, підготовка резюме, складання реферату). Залежно від характеру 
вирішуваних завдань і кваліфікації виконавця інформаційна діяльність може: 

- бути основним видом професійної діяльності, здійснюватися інформаційними 
працівниками, що володіють спеціальною підготовкою, інформаційними знаннями та 
вміннями; 

- забезпечувати виконання суб'єктом професійних функцій, бути «включеної» в 
політичну, управлінську, наукову, проектну, комерційну, педагогічну та іншу діяльність; 

- здійснюватися в режимі інформаційного самообслуговування – для задоволення 
навчальних, самоосвітніх, дозвіллєвих, побутових та інших потреб суспільства. 

Таким чином, в структурі інформаційної діяльності можна виділити дві відносно 
самостійні сфери: 

- інформаційне виробництво; 
- інформаційне самообслуговування. 
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Зосередимо свою увагу на інформаційному виробництві. 
Інформаційне виробництво – сфера професійної діяльності по задоволенню потреб 

суспільства в інформації шляхом її створення, переробки, організації та поширення. 
Метою інформаційного виробництва є формування інформаційного ресурсу 

суспільства і організація доступу до нього. 
Усвідомлення важливості інформаційної діяльності в житті людини та суспільства 

призвело до формування поняття «інформаційна технологія». Спочатку його значення 
пов'язували виключно з розвитком комп'ютерних технологій, з розробкою автоматизованих 
інформаційних систем і програмно-технічного забезпечення. На рубежі 1990-х рр. це 
положення було закріплено в вітчизняних та міжнародних стандартах групи «Інформаційна 
технологія», що регламентують створення та супровід автоматизованих інформаційних 
систем і програмних засобів. Однак поступово прийшло усвідомлення необхідності 
поширення технологічного підходу на всі сфери інформаційного виробництва з метою 
забезпечення його ефективності, розширення номенклатури та підвищення якості 
вироблених продуктів і послуг. 

Залишаючись багатозначним поняттям, ІТ може бути визначена: 
- в прикладному значенні (стосовно до сфери інформаційного виробництва) – як 

спосіб виробництва інформаційних продуктів і послуг необхідної якості та кількості з 
оптимальними для даних умов і часу витратами; 

- в «широкому» розумінні – як сукупність раціональних методів і засобів 
інформаційної діяльності, що забезпечують гарантований результат. 

До сфери інформаційного виробництва можуть бути віднесені підприємства, 
установи, організації та служби, предметом діяльності яких є інформація, а кінцевим 
продуктом – інформаційні продукти та послуги. Специфіка даного виробництва полягає в 
тому, що вона пов'язана зі створенням і доведенням до споживачів інтелектуальних і 
духовних цінностей (інформації, тобто смислів і знань, що в ній містяться). 

Сучасному інформаційному виробництву притаманні тенденції диференціації 
(спеціалізація на окремих видах діяльності) та інтеграції (створення багатопрофільних 
інформаційних комплексів). Самостійний сектор інформаційної економіки становлять галузі 
виробництва та реалізації інформаційної продукції в друкованій та електронній формі 
(видавнича справа, ринок програмних продуктів і баз даних (БД), засоби масової інформації). 

Окремі установи та соціальні інститути (бібліотеки, архіви, копіювальні служби, 
книготорговельні організації, установи зв'язку та ін.) спеціалізуються переважно на 
інформаційному сервісі – задоволенні інформаційних запитів споживачів. Причому частка 
послуг на світовому інформаційному ринку становить понад 60% і неухильно зростає. 
Нарешті, існують інформаційні установи, які виробляють власну інформаційну продукцію та 
надають на її базі широкий спектр інформаційних послуг (органи НТІ, фірми-агрегатори БД, 
центри аналізу інформації, рекламні агентства, довідкові служби та ін.). 

Поєднання «виробничих» і «сервісних» функцій – ще одна особливість 
інформаційного виробництва. 

Сучасне інформаційне виробництво спирається на солідну матеріальну базу. Технічне 
оснащення інформаційного виробництва забезпечується розвиненою індустрією 
інформаційної техніки: комп'ютерів, споживчої електроніки, засобів зв'язку, офісного, 
поліграфічного, комунікаційного обладнання, систем забезпечення бізнесу, управління, 
освіти та ін. Створені передумови для переходу до індустріальних (що застосовуються в 
масових масштабах, машинних) способів пошуку, обробки та передачі інформації. 
Забезпечити ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних 
ресурсів і задоволення потреб в інформаційних продуктах і послугах покликана 
інформаційна індустрія. 

Інформаційна індустрія – галузь економіки, що пов'язана зі створенням, переробкою, 
організацією та розповсюдженням всіх видів інформації, виробництвом необхідних для 
цього програмно-технічних засобів. 

Таким чином, інформаційна індустрія є багатономенклатурної галуззю економіки, яка 
виробляє: 
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- технічні засоби (комп'ютерна техніка, телефони, радіоприймачі, магнітофони, 

музичні центри, відео- та кінокамери, телевізори, плеєри та ін.); 
- носії інформації (дискети, оптичні диски, відео-, аудіоленти та ін.); 
- телекомунікаційне обладнання та мережі (кабелі, дроти, супутники, лінії передач, 

телекомунікаційні мережі та ін.); 
- інформацію у вигляді текстових, графічних, звукових, аудіовізуальних, тактильних, 

мультимедійних документів і організованих інформаційних масивів (бази та банки даних, 
бібліотечні та архівні фонди, документосховища, інформаційно-пошукові системи та ін.); 

- програмне забезпечення, що дозволяє користувачам маніпулювати даними, 
отримувати доступ і працювати з великими масивами інформації; 

- стандарти, міжмережеві протоколи та угоди, що забезпечують уніфікацію 
інформаційного виробництва, взаємодія між інформаційними системами та мережами, захист 
інформації від несанкціонованого доступу, спотворення або знищення. 

Фахівці в галузі інформаційних технологій вказують на властиву інформаційної 
індустрії тенденцію конвергенції – зближення різних технологій; об'єднання інформаційних 
ринків; інтеграції таких галузей інформаційної індустрії, як виробництво техніки й 
обладнання, створення інформаційної продукції, надання інформаційних послуг. 
Конвергенція приводить до з'єднання змісту (друкованої та аудіовізуальної продукції), 
інфраструктур (телемовлення, телекомунікації), технологій (інформаційно-комунікаційні, 
мультимедійні, інформаційно-освітні), можливостей комп'ютерів по обробці, зберіганню та 
передачі інформації і побутової електроніки. 

У сучасній економіці інформаційна індустрія стає провідною галуззю виробництва та 
сервісу, що забезпечує своїми продуктами та послугами інші сфери суспільного розподілу 
праці. Приріст національного доходу в розвинених країнах на 60% забезпечується новими 
технологіями (інформаційним інноваційним потенціалом), на 10% – працею, на 15% – 
капіталом, на 15% – природними ресурсами. 

Інформаційна індустрія – найбільш динамічна галузь світової економіки: її зріст 
становить 7 ... 8% на рік. Збільшується частка інформаційного сектора в структурі валового 
внутрішнього продукту, зростає питома вага зайнятого в інформаційній сфері працездатного 
населення, формується спеціалізований ринок інформаційної техніки, програмних засобів, 
інформаційних продуктів і послуг. Технологічні та економічні трансформації, що 
відбуваються в суспільстві, знаходять відображення в обсязі та змісті поняття «інформаційна 
технологія». 

Єдність понять «технологія» та «інформаційна технологія» полягає, перш за все, в 
тому, що в основі і тієї й іншої лежить процес, під яким розуміється певна сукупність дій, 
спрямованих на досягнення поставленої мети. При цьому будь-який технологічний процес 
повинен визначатися обраною людиною стратегією та реалізовуватися за допомогою 
сукупності різних методів і засобів. 

Методами інформаційних технологій є методи обробки і передачі інформації. 
Засоби інформаційних технологій – це технічні, програмні, інформаційні та інші 

засоби, за допомогою яких реалізується інформаційна технологія. 
Сучасні інформаційні технології мають загальні риси з промисловими. І це не тільки 

технічне оснащення, машинні способи виробництва, маркетингові механізми реалізації 
продукції. Як і в промисловій, в інформаційній технології розрізняють допоміжні (що 
забезпечують основне виробництво) процеси: формування ресурсної бази (придбання 
документів, технічних засобів, обладнання та комплектуючих, витратних матеріалів), 
транспортування сировини і продукції (доставка документів, передача інформації по 
комунікаційних каналах), зберігання (складування) сировини та продукції (зберігання 
фондів, архівування даних). Хоча основні інформаційні процеси дуже специфічні, для оцінки 
їх ефективності прийнятні деякі промислові показники (трудомісткість, собівартість, витрати 
матеріалів та ін.). Специфіка інформаційної технології проявляється в переважно 
інтелектуальному характері праці, багатономенклатурних (розмаїтті асортименту продукції, 
що виробляється, і послуг), невеликих (у порівнянні з промисловістю) обсягах продуктів і 
послуг одного найменування. 
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Принципова відмінність інформаційної технології від технології матеріального 

виробництва полягає в тому, що в першому випадку технологія не може бути безперервною, 
оскільки вона поєднує роботу рутинного типу (аналіз, оперативний облік) і творчу роботу, 
поки не піддається формалізації (прийняття управлінських рішень). 

У другому випадку функція виробництва неперервна та відображає сувору 
послідовність всіх операцій для випуску продукції (технологічний виробничий процес). 
Використовувані у виробничій сфері технологічні поняття (норма, норматив і т. д.) Можуть 
бути в даний час поширені тільки на найпростіші, рутинні операції над інформацією. 

В цілому можна виділити основні особливості інформаційних технологій: 
- метою інформаційного технологічного процесу є отримання інформації; 
- предметом технологічного процесу (предметом обробки) є дані; 
- засоби, які здійснюють технологічний процес – це різноманітні обчислювальні 

комплекси (програмні, апаратні, програмно-апаратні); 
- процеси обробки даних розділяються на операції відповідно до обраної предметної 

області; 
- керуючий вплив на процеси здійснюється керівним складом організації; 
- критеріями оптимальності інформаційного технологічного процесу є своєчасність 

доставки інформації користувачам, її надійність, достовірність і повнота. 
Інформаційна технологія спрямована на доцільне використання інформаційних 

ресурсів і постачання ними всіх елементів організаційної структури. Інформаційні ресурси є 
вихідною «сировиною» для системи керування будь-якої організації, установи, підприємства, 
а кінцевим продуктом є прийняте рішення. Ухвалення рішення в більшості випадків 
здійснюється в умовах нестачі інформації, тому ступінь використання інформаційних 
ресурсів багато в чому визначає ефективність роботи організації. 

Таким чином, основна мета автоматизованої інформаційної технології – 
отримувати за допомогою переробки первинних даних інформацію нової якості, на основі 
якої виробляються оптимальні управлінські рішення. 

Основна мета інформаційної технології досягається за рахунок: 
- інтеграції інформації; 
- забезпечення актуальності та несуперечності даних; 
- використання сучасних технічних засобів для впровадження та функціонування 

якісно нових форм інформаційної підтримки діяльності апарату управління. 
Інформаційна технологія справляється з істотним збільшенням обсягів інформації, що 

переробляється, веде до скорочення термінів її обробки й є найбільш важливою складовою 
процесу використання інформаційних ресурсів в управлінні. 

Автоматизована інформаційна технологія безпосередньо пов'язана з особливостями 
функціонування підприємства або організації. 

Вибір стратегії організації автоматизованої інформаційної технології визначається 
наступними факторами: 

- сферою функціонування підприємства або організації; 
- типом підприємства або організації; 
- виробничо-господарської або іншою діяльністю; 
- прийнятою моделлю управління організацією або підприємством; 
- новими завданнями в управлінні; 
- існуючої інформаційної інфраструктурою та ін. 
В інформаційному та технологізованому суспільстві: 
- виробництво і споживання інформації є найважливішим видом діяльності; 
- зростає значущість інформаційної складової в структурі ресурсного забезпечення 

різних сфер людської діяльності; 
- інформаційні технології та техніка визначають прогресивний розвиток виробничих і 

соціальних процесів; 
- інформаційне середовище поряд із соціальним та екологічним стає новим 

середовищем проживання людини. 
Інформаційні технології відіграють визначальну роль в забезпеченні інформаційної 
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взаємодії між людьми; є технологічним фундаментом інтелектуалізації суспільства, 
розвитку системи освіти та культури, відіграють ключову роль в процесах отримання та 
накопичення нових знань. 

4. Системна характеристика інформаційної технології. 
Інформаційна технологія (ІТ) є складною та комплексною системою, яка охоплює 

різноманітне коло проблем, явищ, підходів і т. д. Тому для подальшого розкриття сутності, 
складу, змісту і тому подібних ІТ будемо використовувати принципи і методи системного 
підходу. 

Системний підхід – це методологія дослідження, конструювання, прогнозування 
систем різних типів і класів. Головним методологічним ядром системного підходу є система. 

Під системою будемо розуміти взаємопов'язану сукупність елементів, які мають 
загальну для них мету. 

Реалізація системного підходу в описі ІТ передбачає використання принципу 
цілісності, відповідно до якого при системному підході виділяються наступні аспекти або 
підходи. 

Сутнісний підхід полягає в розкритті сутності системи, якісної специфіки, властивих 
їй системних якостей. 

Виявлення сутності системи – найбільш складний етап пізнання істотних ознак ІТ, які 
відрізняють її від інших об'єктів і систем. 

Початок широкого застосування поняття ІТ в економіці, управлінні та інформаційній 
діяльності припадає на 60-70-ті роки XX ст. і пов'язано це з розвитком комп'ютерних і 
телекомунікаційних принципів, методів і засобів обробки інформації, а в останні роки в 
зв'язку розвитком концепції інформатизації суспільства. У ці роки приходить осмислення, 
що інформація виступає як повноправний ресурс поряд з матеріальними, енергетичними, 
фінансовими та іншими ресурсами. 

В даний час особливу актуальність має та продовжує розвиватися високими темпами 
інформатика та її складова частина – інформаційна технологія. 

Поняття ІТ є відносно новим в теорії і практиці інформатики. Очевидно, що поняття 
ІТ є похідним від понять «інформація» і «технологія». У зв'язку з цим буде доречно 
визначитися з семантикою даних термінів, потім осмислити поняття «інформаційна 
технологія». 

Більшість дослідників сходиться на тому, що семантика слова «технологія» походить 
від древньої Греції, де techne – означало мистецтво, майстерність, вміння, а ... логія – науку. 

Аналіз різних визначень понять технологія та інформаційна технологія дозволяє 
виділити ряд істотних ознак: 

- процесний характер ІТ – проявляється в тому, що сутність технології пов'язана з 
перетворенням властивостей, форми, змісту та іншої інформації, по-перше, і, по-друге, з 
процесом організації ІТ; 

- формалізований характер ІТ – представляється в різних формалізованих формах: у 
вигляді проекту, алгоритмів і програм, різного роду математичних моделей та ін.; 

- орієнтація на практику – завдяки запитам практики інформаційні процеси стали 
реалізовуватися у формі технологій; 

- концентрація в собі наукових знань і досвіду реалізації інформаційних процесів; 
- отримання ефективності, досягнення кінцевого результату – невід'ємні 

характеристики ІТ. Головним критерієм соціальної ефективності ІТ виступає вільний час 
людини. ІТ забезпечує економію витрат праці, енергії, ресурсів; 

- забезпечення заданого користувачем рівня якості реалізації інформаційних процесів. 
На думку фахівців, у визначенні ІТ підкреслюють широкий і вузький зміст поняття. 
У широкому сенсі ІТ – це наука, наукова дисципліна про методи опису, розробки та 

створення інформаційних технологій. 
У вузькому сенсі ІТ – це цілеспрямована діяльність по реалізації інформаційних 

процесів за допомогою сучасних методів і засобів, з одного боку, з іншого боку, ІТ – це 
представлене в проектній формі концентроване вираження наукових знань і практичного 
досвіду, тобто не що інше, як технологічна документація, технологічна карта і т. п. 
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Слід зазначити, що механічне перенесення поняття «технологія» має позитивні та 

негативні сторони. Позитивне – широке використання та популяризація цього терміна в 
теорії і практиці інформатики. Негативні сторони пов'язані з ототожненням матеріальної 
(речової) та ідеальної (інтелектуальної) природи інформації. 

Другою важливою складовою поняття ІТ є поняття «інформація». Останнім часом 
термін «інформація» набуває все більшої популярності та привертає до себе увагу багатьох 
вчених і фахівців. Однак, незважаючи на це, єдиний погляд на пізнання сутності 
«інформація» в даний час не вироблений. 

У соціальному середовищі інформація часто проявляється у формі повідомлення, 
даних, семантичної інформації і знання. 

Інформація, яка призначена для передачі, називається повідомленням. Повідомлення 
подається у вигляді знаків і символів на певному мовою і носії. 

Дані – це організовані за певними правилами знаки (символи) для представлення 
різних змін станів навколишньої дійсності. Представляючи інформацію у вигляді даних, 
споживач не враховує її зміст (сенс). 

Семантичний аспект розгляду інформації пов'язують з організацією даних, які здатні 
змінювати стан споживача інформації на обізнаний (інформований), тобто несе певний сенс. 
Стан споживача інформації характеризується семантичною структурою, яка називається 
тезаурусом. При отриманні інформації тезаурус може змінюватися, і ступінь цієї зміни 
характеризує сприйняту кількість інформації. Таку інформацію будемо називати 
семантичною інформацією. 

Інтерпретація отриманих даних, семантичної інформації передбачає використання 
пізнавальних процесів більш високого рівня – це аналіз, синтез, систематизація, класифікація 
та ін., в результаті яких настає розуміння та здатність поширювати його на різні ситуації. У 
цьому випадку прийнято говорити, що споживач має знання. 

Таким чином, термін «інформація» використовується як узагальнене поняття, яке 
включає різні форми її прояву та функціонування – у вигляді повідомлення і даних, 
відомостей та семантичної інформації, знань. Всі вони між собою тісно взаємопов'язані, і 
виділити їх можна лише умовно. 

Елементний аспект передбачає опис складу системи, кількісну та якісну 
характеристику частин, компонентів, їх координацію та субординацію, пріоритетну 
(лідируючу) частину системи. 

ІТ як наука та цілеспрямована діяльність по переробці інформації ділиться на 
технологічну та забезпечуючу частини. 

Проблеми формування ІТ як наукової дисципліни розробляє професор Інституту 
проблем інформатики РАН К.К. Колін. 

Об'єктом досліджень інформаційної технології як наукової дисципліни є інформаційні 
технології (у вузькому розумінні цього терміна), тобто способи раціональної організації 
інформаційних процесів. Предметом досліджень повинні стати теоретичні основи та методи 
створення інформаційних технологій, а також їх проектування і ефективна реалізація. 

Колін К.К. виділяє наступні першочергові завдання теорії інформаційної технології: 
1. Розробка методів структуризації та класифікації інформаційних технологій різного 

виду та призначення за їхніми характерними ознаками. 
2. Розробка критеріїв ефективності інформаційних технологій, методів їх оптимізації 

та порівняльної кількісної оцінки. 
3. Визначення перспективних напрямків розвитку інформаційних технологій на 

найближчі роки, а також наукових методів, які повинні лежати в їх основі. 
4. Визначення принципів побудови перспективних засобів для реалізації 

високоефективних інформаційних технологій нового покоління. 
У технологічну підсистему входять компоненти, які здійснюють перетворення 

інформації відповідно до характеристик, що розроблені теорією ІТ. Це об'єкт перетворення 
(операнд) – дані, семантична інформація, знання, технологічний принцип (спосіб) 
перетворення, дії над операндом, структура технологічного інформаційного процесу, 
кінцевий результат (операнд з необхідними властивостями). 
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Засоби забезпечення ІТ представлені методами, технічними засобами (апаратні 

засоби ЕОМ, оргтехніка та ін.), алгоритмічними та програмними засобами, інформаційним і 
методичним забезпеченням, комп'ютерними мережами та телекомунікаціями, персоналом та 
ін. 

Цікавий підхід до розуміння сутності та основних елементів ІТ розглядає в своїй 
роботі Мілан Желени. Поряд з програмним і апаратним забезпеченням він виділяє 
інтелектуальне забезпечення, під яким розуміє «... Цілі та прагнення, причина та 
обгрунтування застосування або впровадження апаратного і програмного забезпечення 
певним способом. Це «знаю що» і «знаю чому» технології. Тобто це визначення того, що 
використовувати або впроваджувати, коли, де й чому». Дані частини пов'язані між собою і 
утворюють ядро ІТ. І далі: «Але є ще четвертий, найважливіший, аспект технології ... 
Мережа підтримки технологій. Вимагаються фізичні, організаційні, адміністративні та 
культурні структури: правила роботи, правила постановки завдань, зміст робіт, стандарти та 
критерії, стилі й культурні та організаційні моделі поведінки ... Усі чотири характеристики 
необхідні, якщо ми хочемо дати визначення технології: технологія – це єдність що 
знаходяться у взаємодії апаратного, програмного та інтелектуального забезпечення, 
вбудованих в мережу відносин, яка потрібна для їх підтримки». 

Функціональний підхід вимагає дати відповідь на питання: Які внутрішні і зовнішні 
функції? Як ці функції дозволяють досягати мети системи? Яка активність, життєдіяльність 
системи? 

Визначення функцій системи передбачає встановлення її мети. ІТ є цілеспрямованою 
системою. Основна мета ІТ полягає в формуванні якісного інформаційного ресурсу (нової 
інформації, знань), необхідного для підвищення ефективності системи, в якій вона 
функціонує. Декомпозиція загальної мети дозволяє побудувати дерево цілей, яке відображає 
всі напрямки реалізації ІТ. 

Для досягнення цілей ІТ необхідно виконати певні функції. Головними з них є 
формування концептуальної моделі ІТ, перетворення даних, інформації та знань (збір, 
обробка, зберігання, передача, розповсюдження та ін.) і функції із забезпечення ІТ. Зовнішні 
функції реалізуються для задоволення потреб в якісних та ефективних дослідницьких 
розробках різноманітних елементів: держави, політичного середовища, соціальної та 
виробничої сфери, науки, економіки, технології та ін. 

Структурний підхід дозволяє встановити внутрішню організацію системи, способи 
взаємозв'язку елементів, компоненти в системі, її структури. 

Виділені функції закріплюються в структурах, які являють собою способи взаємодії 
елементів в системі. Функціональна структура технологічного інформаційного процесу 
задається логікою реалізації процедур перетворення інформації та технологічними 
принципами. Конкретна ІТ повинна вписуватися в відповідну організаційну структуру 
управління ІС, технологічну систему. 

Комунікативний підхід розкриває питання взаємодії системи з зовнішнім 
середовищем шляхом визначення матеріальних, енергетичних та інформаційних зв'язків. 
Дана властивість системи називають відкритістю. 

Властивість відкритості ІТ проявляється у взаємодії із зовнішнім середовищем 
шляхом постійного обміну з нею енергією, речовиною та інформацією. Тут основну увагу 
слід звернути на інформаційний аспект, хоча матеріальний і енергетичний обмін також грає 
не останню роль у функціонуванні та розвитку технології. 

Інформаційна технологія як відкрита система має такі характерні властивості. По-
перше, вона має властивість активності, яка проявляється в цілеспрямованій взаємодії із 
зовнішнім середовищем для задоволення своїх потреб. Активність ІТ пов'язана з наявністю в 
ній цілеспрямованих компонентів, головним елементом яких є персонал. 

Зростання активної ролі ІТ пов'язано зі зміною характеру розвитку зовнішнього 
середовища та зі зростаючою складністю взаємодії зі споживачем. ІТ (суб'єкт) по впливу на 
об'єкт повинна приводити його в той стан, який найбільшою мірою допомагає досягати мети 
об'єкта, тобто носити активний характер. Активність ІТ передбачає, перш за все, розширення 
її дій і функцій в процесі свого функціонування і розвитку. Тому активність ІТ повинна мати 
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певну стійкість. 

В ході практичної реалізації поставлених цілей ІТ необхідно управляти своєю 
діяльністю, відповідно до змін зовнішнього середовища. Отже, активність ІТ повинна, перш 
за все, бути спрямована на пізнання закономірностей розвитку зовнішнього середовища для 
подальшого активного впливу на неї. 

Важливим у використанні ІТ є облік властивості гомеостатичності, яка забезпечує 
цілісність системи в умовах постійно мінливого стану зовнішнього середовища. Тут слід 
вказати на те, що при різних станах зовнішнього середовища суттєві змінні системи 
залишаються стабільними або змінюються в заданих межах, тим самим, забезпечуючи 
рівновагу із зовнішнім середовищем. Такий стан характеризує систему як цілісність і не 
може бути приписано жодної її частини (підсистеми). 

У практичному плані властивість відкритості ІТ реалізовано в розробці концепції 
відкритих ІС. Суть її коротко зводиться до наступного: кожна відкрита ІС призначена для 
вирішення двох завдань (обробки та передачі даних) і складається з двох частин – прикладні 
процеси, що призначені для обробки даних і, в першу чергу, для задоволення потреб 
користувачів; і сфера взаємодії, що забезпечує передачу даних між прикладними процесами, 
які розташовані в різних системах. Головну роль в розробці відкритих систем відіграє 
Міжнародна організація по стандартизації (ISO). Вона розробляє стандарти взаємодії 
відкритих систем (OSI). 

Інтегративний підхід виявляє системоутворюючі чинники, механізми забезпечення 
єдності системи, її цілісності. 

Досліджуючи проблему цілісності, багато вчених дотримуються різних поглядів на 
поняття цілісності. 

Перший підхід до проблеми цілісності пов'язують з наявністю у системи нових 
властивостей (неаддитивності, емерджентності, інтегральності та ін.), які не властиві її 
елементам. 

Другий підхід акцентує увагу на автономності, цілісності системи та протиставленні 
зовнішньому середовищі. 

У третьому підході в якості критерію цілісності системи виділяють наявність певної 
міри впорядкованості, організованості елементів системи, взаємозв'язків і взаємодій, певної 
тісноті зв'язків; наявність такого поєднання елементів (підсистем), властивостей і зв'язків 
системи, що найбільшою мірою відповідає її цілям функціонування і розвитку. Тут 
простежується тісний зв'язок властивості цілісності з організованістю системи. 

Четвертий підхід об'єднує перший і третій, разом узяті. 
Останнім часом у зв'язку з розвитком функціонального підходу в науковому пізнанні 

розвивається погляд на проблему цілісності з цих позицій. Виділення функціональної 
цілісності в пізнанні систем – ще один крок у вивченні цієї складної проблеми, що дозволяє 
враховувати властивість відкритості. Розглядаючи джерело цілісності систем, необхідно 
враховувати зв'язку із зовнішнім середовищем. 

Інформаційна технологія дійсно володіє новими властивостями, які проявляються в 
результаті її функціонування та розвитку. Особливий інтерес представляє поява серед нових 
властивостей таких, які не притаманні жодному з елементів системи, тобто інтегральних 
(емерджентних та ін.) властивостей. На думку багатьох фахівців, причиною виникнення у 
системи інтегральних властивостей є наявність різноманітних, стійких зв'язків як усередині 
системи, так і з зовнішнім середовищем. Саме зв'язки становлять щось нове приховане, що 
відрізняє ціле від суми частин. 

Нові властивості ІТ можуть бути найрізноманітнішими. Для цілеспрямованих систем 
(якою й є ІТ) важливе значення має поява нових властивостей, пов'язаних з їх цільовим 
призначенням, тобто тих властивостей, які визначають її якісну специфіку. Інформаційна 
технологія – це цілісна система, яка в процесі свого функціонування та розвитку здатна на 
більше, ніж кожен з її ізольованих елементів або підсистем. Така нова властивість систем в 
теорії організації отримала назву синергетичного ефекту. 

Отже, властивість цілісності ІТ можна конкретизувати та висловити через систему 
зв'язків між елементами та з зовнішнім середовищем, з одного боку, і интегративностью – з 
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іншого. З теорії систем відомо, що наявність зв'язків не є характерною ознакою тільки 
систем. Для забезпечення цілісності ІТ необхідно, щоб зв'язки між елементами носили 
стійкий характер і серед них знаходилися системоутворюючі зв'язки. Роль 
системоутворюючих зв'язків грають зв'язки управління, організаційні, функціональні, 
зворотні, технологічні та ін. 

Історичний підхід описує процеси виникнення системи, її становлення, 
функціонування, тенденції та перспективи розвитку. 

Найбільший інтерес для наших завдань мають етапи розвитку ІТ, пов'язані з 
розвитком ЕОМ. 

Існує кілька точок зору на розвиток інформаційних технологій з використанням 
комп'ютерів, що визначаються різноманітними ознаками поділу. 

Загальним для всіх викладених нижче підходів є те, що з появою персонального 
комп'ютера почався новий етап розвитку інформаційної технології. Основною метою стає 
задоволення персональних інформаційних потреб людини як для професійної сфери, так і 
для побутової. 

Ознака поділу – вид задач і процесів обробки інформації. 
1-й етап (60-70-ті рр.) – обробка даних в обчислювальних центрах у режимі 

колективного користування. Основним напрямком розвитку інформаційної технології була 
автоматизація операційних рутинних дій людини. 

2-й етап (з 80-х рр.) – створення інформаційних технологій, спрямованих на 
вирішення стратегічних завдань. 

Ознака поділу – проблеми, які стоять на шляху інформатизації суспільства. 
1-й етап (до кінця 60-х рр.) характеризується проблемою опрацювання великих 

обсягів даних в умовах обмежених можливостей апаратних засобів. 
2-й етап (до кінця 70-х рр.) пов'язаний з поширенням ЕОМ серії IBM/360. Проблема 

цього етапу – відставання програмного забезпечення від рівня розвитку апаратних засобів. 
3-й етап (з початку 80-х рр.) – комп'ютер стає інструментом непрофесійного 

користувача, а інформаційні системи – засобом підтримки прийняття його рішень. Проблеми 
– максимальне задоволення потреб користувача і створення відповідного інтерфейсу для 
роботи в комп'ютерному середовищі. 

4-й етап (з початку 90-х рр.) – створення сучасної технології міжустановних зв'язків та 
інформаційних систем. Проблеми цього етапу дуже чисельні. Найбільш істотними з них є: 

- укладання угод і встановлення стандартів, протоколів для комп'ютерного зв'язку; 
- організація доступу до стратегічної інформації; 
- організація захисту та безпеки інформації. 
5. Властивості та основні напрямки розвитку інформаційної технології. 
Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією, 

програмними продуктами та обчислювальною технікою. 
Ефективність функціонування ІТ визначається її основними властивостями: 
1. Доцільність – полягає в підвищенні ефективності виробництва за рахунок 

впровадження сучасних засобів обчислювальної техніки, розподілених баз даних, різних 
обчислювальних мереж, що дозволяє забезпечити ефективну циркуляцію і переробку 
інформації. 

Функціональні компоненти – це конкретний зміст процесів циркуляції та обробки 
даних (інформаційна база ІТ). 

Структура інформаційної технології – це внутрішня організація, що представляє 
собою взаємопов'язані компоненти ІТ. 

2. Наявність компонентів і структури. До складу інформаційної технології повинні 
входити: 

1) комплекс технічних засобів (КТЗ), що складається з засобів обчислювальної, 
комунікаційної та організаційної техніки; 

2) програмні засоби, що складаються із загального (системного), прикладного 
(програм для вирішення функціональних завдань фахівців) та інструментального 
програмного забезпечення (алгоритмічних мов, систем програмування, мов специфікацій, 
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технології програмування та ін.); 

3) система організаційно-методичного забезпечення, що включає нормативно-
методичні та інструктивні матеріали з організації роботи управлінського та технічного 
персоналу конкретної ІТ. 

3. Взаємодія з зовнішнім середовищем передбачає організацію взаємозв'язку ІТ з 
об'єктами управління, зовнішніми підприємствами, організаціями, включаючи споживачів і 
постачальників продукції, фінансово-кредитні органи та ін. Взаємодія інформаційних 
технологій різних об'єктів організовується за допомогою програмних і технічних засобів 
автоматизації. 

4. Цілісність. Інформаційна технологія є цілісною системою, що здатна вирішувати 
завдання, які не властиві жодному з її компонентів. 

5. Розвиток в часі – це забезпечення динамічності розвитку інформаційної технології, 
можливість її модернізації та модифікації, зміна структури, включення нових компонентів, 
можливість вирішення нових завдань та ін. 

Застосування автоматизованих інформаційних технологій дозволило представити в 
формалізованому вигляді, придатному для практичного використання, концентроване 
вираження наукових знань і практичного досвіду для реалізації та організації соціальних 
процесів. При цьому передбачається економія витрат праці, часу та інших матеріальних 
ресурсів, що необхідні для здійснення цих процесів. Тому автоматизовані інформаційні 
технології відіграють важливу стратегічну роль, яка постійно зростає. 

Можна виділити сім основних напрямків, за якими інформаційна технологія 
безпосередньо впливає на розвиток економіки та суспільства. 

1. Інформаційні технології дозволяють активізувати й ефективно використовувати 
інформаційні ресурси суспільства, які сьогодні є найбільш важливим стратегічним 
фактором його розвитку. 

Досвід показує, що активізація, поширення та ефективне використання інформаційних 
ресурсів (наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, передового досвіду) дозволяють 
одержати істотну економію інших видів ресурсів: сировини, енергії, корисних копалин, 
матеріалів і устаткування, людських ресурсів і т. д. 

2. Інформаційні технології дозволяють оптимізувати та в багатьох випадках 
автоматизувати інформаційні процеси, які в останні роки займають все більше місця в 
життєдіяльності людського суспільства. 

Загальновідомо, що розвиток цивілізації відбувається в напрямку становлення 
інформаційного суспільства, в якому об'єктами і результатами праці більшості зайнятого 
населення стають уже не матеріальні цінності, а, головним чином, інформація та наукові 
знання. В даний час в більшості розвинених країн велика частина зайнятого населення в тій 
чи іншій мірі пов'язана з процесами підготовки, зберігання, обробки і передачі інформації і 
тому змушена освоювати та практично використовувати відповідні цим процесам 
інформаційні технології. 

3. Інформаційні технології виступають як компоненти відповідних виробничих чи 
соціальних технологій. 

Пояснюється це тим, що інформаційні процеси є важливими елементами інших більш 
складних виробничих чи ж соціальних процесів. При цьому вони, як правило, реалізують 
найбільш важливі, «інтелектуальні» функції цих технологій. Характерними прикладами є 
системи автоматизованого проектування промислових виробів, гнучкі автоматизовані та 
роботизовані виробництва, автоматизовані системи управління технологічними процесами та 
ін. 

4. Інформаційні технології сьогодні відіграють винятково важливу роль у 
забезпеченні інформаційної взаємодії між людьми, а також в системах підготовки та 
поширення масової інформації. 

Додатково до вже традиційних засобів зв'язку (телефону, телеграфу, радіо і 
телебачення) в соціальній сфері все більш широко використовуються системи електронних 
телекомунікацій, електронна пошта, факсимільна передача інформації та інші види зв'язку. 
Ці засоби швидко асимілюються культурою сучасного суспільства, оскільки вони не тільки 
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створюють великі зручності, але й знімають багато виробничих, соціальних і побутових 
проблем, що викликані процесами глобалізації та інтеграції світової спільноти, розширенням 
внутрішніх і міжнародних економічних і культурних зв'язків, міграцією населення та його 
все динамічнішим переміщенням по планеті. 

5. Інформаційні технології займають сьогодні центральне місце в процесі 
інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти та культури. 

Практично в усіх розвинених і в багатьох країнах, що розвиваються, комп'ютерна та 
телевізійна техніка, навчальні програми на оптичних дисках і технології мультимедіа стають 
звичними атрибутами не тільки вищих навчальних закладів, а й звичайних шкіл системи 
початкової та середньої освіти. Використання навчальних інформаційних технологій 
виявилося досить ефективним методом і для систем самоосвіти, продовженого навчання, а 
також для систем підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

6. Інформаційні технології відіграють в даний час ключову роль також і в процесах 
отримання та накопичення нових знань. 

На зміну традиційним методам інформаційної підтримки наукових досліджень 
шляхом накопичення, класифікації та поширення науково-технічної інформації, приходять 
нові методи, що засновані на інформаційній підтримці фундаментальної та прикладної 
науки, які надають сучасні інформаційні технології. 

Сучасні методи отримання та накопичення знань базуються на теорії штучного 
інтелекту, методах інформаційного моделювання, когнітивної комп'ютерної графіки, що 
дозволяють знайти рішення погано формалізованим задачам, а також завдань з неповною 
інформацією та нечіткими вихідними даними. 

7. Використання інформаційних технологій може зробити істотне сприяння у 
вирішенні глобальних проблем людства і, перш за все, проблем, пов'язаних з необхідністю 
подолання пережитого світовим співтовариством глобальної кризи цивілізації. 

Саме методи інформаційного моделювання глобальних процесів, особливо в 
поєднанні з методами космічного інформаційного моніторингу, можуть забезпечити вже 
сьогодні можливість прогнозування багатьох кризових ситуацій в регіонах підвищеної 
соціальної та політичної напруженості, а також в районах екологічного лиха, в місцях 
природних катастроф і техногенних аварій, що представляють підвищену небезпеку для 
суспільства. 

6. Компонентна структура інформаційної технології. 
Інформаційна технологія має всі атрибути технології практичної діяльності та 

характеризується власною метою, предметом, ресурсами, процесами та результатами. Тому її 
можна використовувати для системного опису інформаційного виробництва. 

З технологічної точки зору інформаційне виробництво – це здійснюваний в певних 
організаційних умовах регламентований вплив виконавця інформаційного процесу за 
допомогою засобів виробництва на вихідну інформацію (предмет праці) з метою отримання 
нової інформації (інформаційного продукту) або надання інформаційної послуги. 

Специфічна мета інформаційної технології – ефективне виробництво інформаційної 
продукції та раціональне використання інформаційних ресурсів в процесі задоволення 
інформаційних потреб користувачів. 

В якості предметів інформаційної технології (об'єктів перетворення) виступають 
інформація (переважно документная) і запити споживачів. 

Номенклатура та зміст процесів інформаційної технології інформаційною наукою і 
практикою однозначно не визначено. У нормативно-правових актах з питань інформатизації, 
наукової та навчальної літератури до інформаційних частіше за інших зараховуються 
процеси збору, обробки, накопичення (організації), зберігання, пошуку та розповсюдження 
інформації. 

У структурі ресурсів інформаційної технології визначальне значення мають: 
- інформаційні ресурси (документи, дані й організовані масиви документів і даних); 
- кадрові ресурси (інформаційні фахівці, що забезпечують проектування, розробку та 

реалізацію інформаційних процесів і контроль за їх виконанням; 
- технічний персонал, який реалізує технічний, господарський, інфраструктурний 
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супровід інформаційного виробництва та інформаційного сервісу); 

- матеріальні ресурси (виробничі будівлі, виробничі лінії, ділянки, інформаційно-
телекомунікаційні системи, видаткові кошти та матеріали); 

- фінансові ресурси. 
Інформаційна технологія має специфічні забезпечувальні засоби, серед них: 
- технічні (ЕОМ і периферійне устаткування, видавничі комплекси, канали та засоби 

зв'язку, організаційна техніка, транспортні засоби та ін.); 
- лінгвістичні – природні та штучні мови (інформаційно-пошукові, програмування, 

алгоритмізації, маніпулювання даними та ін.); 
- математичні (моделі реалізації інформаційних процесів, прийняття рішень та ін.); 
- програмні (операційні системи, системи програмування, базове та прикладне 

програмне забезпечення). 
Нормативна документація – сукупність організаційних, нормативних, методичних, 

технологічних документів, що пред'являють вимоги до основних компонентів інформаційної 
технології, які забезпечують нормалізацію інформаційного виробництва, його уніфікацію та 
стандартизацію. 

Виробнича структура – сукупність структурних підрозділів інформаційної установи 
або інформаційної служби із зазначенням функціональних і технологічних зв'язків між ними. 

Результатом інформаційної технології виступають різноманітні за змістом і формою 
інформаційні продукти та послуги (ІПУ). 

Якісну специфіку інформаційної технології визначають наступні її компоненти: 
- види та зміст інформаційних процесів; 
- склад і структура ресурсної бази; 
- номенклатура інструментальних (технічних, програмних, лінгвістичних) засобів; 
- способи організації виробничого процесу. 
7. Інформаційна технологічна система. 
Від характеристики окремих компонентів інформаційної технології логічно перейти 

до виявлення координаційних і субординаційних зв'язків між ними. Це дозволить побудувати 
технологічну модель інформаційної системи, встановити характер і спрямованість її 
внутрішніх і зовнішніх зв'язків. 

Подібна модель може служити графічною ілюстрацією до визначення інформаційної 
системи. 

Інформаційна система – організаційно впорядкована сукупність документів (масивів 
документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням засобів 
обчислювальної техніки та зв'язку, що реалізують інформаційні процеси. 

Вельми абстрактна технологічна модель відображає різні види процесів, що 
протікають в інформаційній системі. До їх числа належать: 

- власне «виробничі» процеси – технологічні процеси та операції, результатом яких 
стає кінцевий «продукт» (інформаційний продукт або інформаційна послуга); 

- управлінські процеси, включаючи регламентацію (нормативно-методичне 
забезпечення), регулювання, вхідний, поточний і підсумковий контроль, оцінку якості 
виробленого продукту, наданої послуги; 

- забезпечуючі процеси – вибір (придбання) необхідних інформаційній системі 
ресурсів і засобів виробництва. 

Інформаційна технологічна система, яка перетворює документовану інформацію в 
актуальні для користувачів інформаційні продукти та послуги, реалізує стандартний набір 
функцій (інформаційних процесів): 

1) збір вихідної інформації – основногї «сировини» та ресурсу інформаційної системи; 
2) передача (транспортування) інформації з входу на вихід інформаційної системи; 
3) накопичення та зберігання інформації в інформаційних масивах; 
4) пошук інформації по змістовним і формальним ознаками; 
5) відбір (відторгнення, що не відповідає заданим критеріям) інформації; 
6) структурування (організація) інформації в інформаційній системі та мережах 

комунікації; 
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7) концентрація (згортання) інформації в потоці та масивах; 
8) розмноження інформації шляхом її копіювання та тиражування; 
9) переробка (перетворення) вихідної інформації відповідно до запитів і 

інформаційними потребами користувачів. 
Інформаційні системи мають надзвичайно широкий спектр застосування в науці, 

промисловості, управлінні, економіці, фінансах, освіті, політиці, мистецтві, приватного 
життя. 

Сучасні інформаційні системи базуються на автоматизованих інформаційних 
технологіях. Розрізняють такі види автоматизованих інформаційних систем: 

- вимірювальні (інформаційно-вимірювальні – ІВС); 
- обчислювальні (інформаційно-обчислювальні – ІОС); 
- проектні (проектно-конструкторські – ПКС, системи автоматизованого проектування 

– САПР); 
- управлінські (управлінські інформаційні – УІС, автоматизовані системи управління 

виробництвом – АСУП, автоматизовані системи управління технологічними процесами – 
АСУТП); 

- дослідні (автоматизовані системи наукових досліджень – АСНД); 
- зв'язку (інформаційні системи зв'язку – ІСЗ); 
- довідкові (довідкові інформаційні – ДІС); 
- інформаційно-пошукові (ІПС); 
- випробувальні (автоматизовані системи контролю вимірювань – АСКВ); 
- навчальні (автоматизовані навчальні системи – АНС); 
- інші. 
Багато сучасних інформаційних систем будуються за стандартами відкритих систем 

(Open Systems Interconnection – OSI). Це забезпечує реальну можливість взаємодії з іншими 
інформаційними системами. Подібні системи мають розподілену структуру, дозволяють 
переносити програмне забезпечення та інформаційні ресурси з однієї програмно-технічної 
платформи на іншу. Технологія відкритих систем вирішує проблему створення єдиного 
інформаційного простору в будь-яких територіальних межах. 

В ряді інформаційних систем різного призначення для фахівців особливий інтерес 
представляють Інтернет та електронні бібліотеки. 

Інтернет – це глобальна інформаційна система, що об'єднує багато інформаційних 
мереж (міждержавних, національних, регіональних, локальних) каналами зв'язку й єдиними 
для всіх її учасників правилами доступу до інформації та організації її використання. Ці 
правила визначаються протоколом передачі даних в Інтернет TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). 

Верхній рівень структури Інтернету становить система опорних мереж, які, як 
правило, мають континентальний і міждержавний статус. 

Середній рівень представлений регіональними мережами, які приєднують до опорної 
мережі інформаційні ресурси регіонів. 

Місцевий (локальний) рівень утворюють мережі різних організацій, корпорацій, 
університетів, бібліотек і т. д., що підключені до регіональних мереж. Це забезпечує, в свою 
чергу, доступ до опорних мереж. 

Користувач, підключений до Інтернету, отримує доступ до сервісів глобальної 
мережі: 

- електронна пошта (E-mail) – оперативний обмін повідомленнями по 
телекомунікаційних каналах, швидкість пересилання листів та інших повідомлень 
(вкладених файлів) складає в середньому кілька хвилин; 

- списки розсилки (Mailing Lists) – розсилка повідомлень (інформаційних, рекламних, 
навчальних, довідкових) всім передплатникам за рахунок об'єднання з однією адресою 
електронної пошти адрес багатьох користувачів; 

- телеконференції (Usenet) – пересилання повідомлень, згрупованих за певною 
ознакою (темі телеконференції) за принципом «від одного до багатьох», для обміну 
новинами та думками, проведення дискусій; кожен передплатник має можливість звернутися 
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до цікавого для його розділу й отримувати всі новини або посилати свою інформацію; 

- FTP (File Transfer Protocol) – доступ до файлів у файлових архівах, пересилання 
файлів великого обсягу, що зберігаються у віддалених комп'ютерних системах; метод 
передачі файлів і одних з базових додатків Інтернету, що призначений для обміну даними 
між персональними комп'ютерами; 

- WWW – (World Wide Web) служба прямого доступу, що дозволяє інтерактивно 
взаємодіяти з представленою на Web-серверах інформацією; 

- служба IRC (Internet Relay Chat) – система розмовних кімнат Інтернету для ведення 
текстових переговорів в режимі реального часу; 

- IР-телефонія – комп'ютерна телефонія, що забезпечує всі види телефонного зв'язку, 
включаючи стільниковий, факсимільний, пейджерний, з'єднання здійснюється через Інтернет 
за допомогою використання IР-адреси; 

- послуги пошуку інформації, що реалізуються за допомогою: 
а) зазначення конкретної адреси web-сторінки, на якій розташований необхідний 

користувачеві ресурс; 
б) використання пошукових машин і каталогів Інтернету (тематичний пошук, пошук 

за довільно сформульованим запитом з видачею списку адрес web-сайтів, що можуть містити 
матеріали «на думку» пошукової системи, щодо запитаної користувачем інформації) та ін. 

Електронна бібліотека – це розподілена інформаційна система, що дозволяє 
формувати, зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електронних 
документів, надаючи доступ до них через глобальні мережі передачі даних в зручному для 
користувача вигляді. 

Авторитетний фахівець в сфері електронних бібліотек В. Армс до їх відмінних рис і 
«потенційним переваг» відносить наступні: 

- з'являється реальна можливість доставляти інформацію безпосередньо на робочий 
стіл користувача; 

- комп'ютерні технології розширюють можливості пошуку й обробки інформації; 
- розміщення цифрової інформації в мережі робить її доступною для необмеженого 

кола користувачів; 
- полегшується процес актуалізації інформації; 
- знімаються часові обмеження на використання інформації («двері цифрової 

бібліотеки відкриті завжди»); 
- відбувається диверсифікація видів і способів доступу до інформації; 
- в перспективі можлива еволюція електронних бібліотек в напрямку нетрадиційних 

інформаційних сервісів: перетворення їх зі статичних сховищ (репозиторіїв) електронних 
документів в інформаційно-телекомунікаційні центри, що забезпечують обмін ідеями та 
реалізацію корпоративних проектів. 

Сучасні інформаційні системи орієнтовані на масового користувача, що не володіє 
високою кваліфікацією в сфері програмування та комп'ютерної техніки. Як правило, вони 
мають простий, зручний та легко освоюваний інтерфейс, комфортні в експлуатації, надають 
користувачеві широкі можливості доступу до інформації. 
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Тема 5. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРІВ 
1. Структурно-функціональна схема комп'ютера. 
2. Принципи побудови комп'ютера. 
3. Виконання команд. 
4. Архітектура та структура комп'ютера. 
5. Центральний процесор. 
6. Основні блоки комп'ютера. 
7. Будова пам'яті. 
8. Будова аудіо- та відеоадаптерів. 
9. Зовнішні пристрої персонального комп'ютера. 

 
1. Структурно-функціональна схема комп'ютера. 
Комп'ютер (англ. Computer – обчислювач) являє собою програмований електронний 

пристрій, що здатний обробляти дані та робити обчислення, а також виконувати інші 
завдання маніпулювання символами. 

Існує два основні класи комп'ютерів: 
- цифрові комп'ютери, що обробляють дані у вигляді двійкових кодів; 
- аналогові комп'ютери, які обробляють фізичні величини, що постійно змінюються 

(електричну напругу, час та ін.), та є аналогами обчислюваних величин. 
Основу комп'ютерів складає апаратура, що побудована, в основному, з використанням 

електронних і електромеханічних елементів і пристроїв. Принцип дії комп'ютерів полягає у 
виконанні програм – заздалегідь заданих, чітко визначених послідовностей арифметичних, 
логічних та інших операцій. 

Будь-яка комп'ютерна програма являє собою послідовність окремих команд. 
Команда – це опис операції, яку повинен виконати комп'ютер. 
Як правило, у команди є свій код (умовне позначення), вихідні дані (операнди) і 

результат. 
Результат команди виробляється по точно визначеним для даної команди правилам, 

що закладені в конструкцію комп'ютера. Сукупність команд, які виконуються комп'ютером, 
називається системою команд цього комп'ютера. Комп'ютери працюють з дуже високою 
швидкістю, що становить мільйони – сотні мільйонів операцій в секунду. 

Головні пристрої комп'ютера: 
- пам'ять (пристрої, ЗП), що складається з перенумерованих комірок; 
- процесор, що включає в себе пристрій управління (ПУ) та арифметико-логічний 

пристрій (АЛП); 
- пристрій введення; 
- пристрій виведення. 
Ці пристрої з'єднані каналами зв'язку, по яких передається інформація. 
Функції пам'яті: 
- прийом інформації з інших пристроїв; 
- запам'ятовування інформації; 
- видача інформації за запитом в інші пристрої машини. 
Функції процесора: 
- обробка даних за заданою програмою шляхом виконання арифметичних і логічних 

операцій; 
- програмне управління роботою пристроїв комп'ютера. 
Та частина процесора, яка виконує команди, називається арифметико-логічним 

пристроєм (АЛП), а інша його частина, що виконує функції управління пристроями, 
називається пристроєм управління (ПУ). Зазвичай ці два пристрої виділяються чисто умовно, 
конструктивно вони не розділені. 

У складі процесора є ряд спеціалізованих додаткових комірок пам'яті, що називаються 
регістрами. Регістр виконує функцію короткочасного зберігання числа або команди. Над 
вмістом деяких регістрів спеціальні електронні схеми можуть виконувати певні маніпуляції. 
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Наприклад, «вирізати» окремі частини команди для подальшого їх використання або 
виконувати задані арифметичні операції над числами. 

Основним елементом регістра є електронна схема, яка називається тригером, яка 
здатна зберігати одну двійкову цифру (розряд двійкового коду). Регістр є сукупність 
тригерів, пов'язаних один з одним певним чином загальною системою управління. 

Існує кілька типів регістрів, що відрізняються видом виконуваних операцій. Деякі 
важливі регістри мають свої назви, наприклад: 

- акумулятор – регістр АЛП, що бере участь у виконанні кожної операції; 
- лічильник команд – регістр ПУ, вміст якого відповідає адресі черговий виконуваної 

команди. Служить для автоматичної вибірки програми з послідовних комірок пам'яті; 
- регістр команд – регістр ПУ для зберігання коду команди на період часу, 

необхідний для її виконання. Частина його розрядів використовується для зберігання коду 
операції, інші – для збереження кодів адрес операндів. 

2. Принципи побудови комп'ютера. 
В основу побудови переважної більшості комп'ютерів покладено загальні принципи, 

що сформульовані в 1945 р американським ученим Джоном фон Нейманом. 
1. Принцип програмного управління. З нього випливає, що програма складається з 

набору команд, які виконуються процесором автоматично один за одним в певній 
послідовності. 

Вибірка програми з пам'яті здійснюється за допомогою лічильника команд. Цей 
регістр процесора послідовно збільшує адресу чергової команди на довжину команди. 

Оскільки команди програми розташовані в пам'яті один за одним, то тим самим 
організується вибірка ланцюжка команд з послідовно розташованих елементів пам'яті. 

Якщо ж потрібно після виконання команди перейти не до наступної, а до якоїсь іншої, 
то використовують команди умовного або безумовного переходів, які заносять в лічильник 
команд номер комірки пам'яті, що містить наступну команду. Вибірка команд з пам'яті 
припиняється після досягнення та виконання команди «стоп». 

Таким чином, процесор виконує програму автоматично, без втручання людини. 
2. Принцип однорідності пам'яті. Програми та дані зберігаються в одній і тій самій 

пам'яті. Тому комп'ютер не розрізняє, що зберігається в даній комірці пам'яті – число, текст 
або команда. Над командами можна виконувати такі ж дії, як і над даними. Це відкриває 
цілий ряд можливостей. Наприклад, програма в процесі свого виконання також може 
піддаватися переробці, що дозволяє задавати в самій програмі правила отримання деяких її 
частин (так в програмі організовується виконання циклів і підпрограм). Більш того, команди 
однієї програми можуть бути отримані як результати виконання іншої програми. На цьому 
принципі засновані методи трансляції – переведення тексту програми з мови програмування 
високого рівня на мову конкретної машини. 

3. Принцип адресності. Структурно основна пам'ять складається з перенумерованих 
комірок. Процесору в довільний момент часу доступна будь-яка комірка. Звідси випливає 
можливість давати імена областям пам'яті, так, щоб до запам'ятованих в них значень можна 
було б згодом звертатися або міняти їх в процесі виконання програм з використанням 
присвоєних імен. 

Комп'ютери, що побудовані на цих принципах, відносяться до типу фон-
Неймановських. Але існують комп'ютери, які принципово відрізняються від них. Для цих 
комп'ютерів, наприклад, може не виконуватися принцип програмного управління, тобто вони 
можуть працювати без «лічильника команд», що вказує поточну виконувану команду 
програми. Для звернення до будь-якої змінної, що зберігається в пам'яті, цим комп'ютерам не 
обов'язково давати їй ім'я. Такі комп'ютери мають назву не-фон-Неймановські. 

Основними функціональними характеристиками персонального комп'ютера є: 
1) продуктивність (швидкодія, тактова частота). Продуктивність сучасних ЕОМ 

вимірюють зазвичай в мільйонах операцій в секунду; 
2) розрядність мікропроцесора та кодових шин інтерфейсу. Розрядність – це 

максимальна кількість розрядів двійкового числа, над яким одночасно може виконуватися 
машинна операція, в тому числі 1 операція передачі інформації; чим більше розрядність, тим, 
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за інших рівних умов, буде більше й продуктивність персонального комп'ютера; 

3) типи системного та локальних інтерфейсів. Різні види інтерфейсів забезпечують 
різні швидкості передачі інформації між вузлами машини, дозволяють підключати різну 
кількість зовнішніх пристроїв і різні їх види; 

4) ємність оперативної пам'яті. Ємність оперативної пам'яті виміряється зазвичай в 
Мбайтах, Гбайтах. Багато сучасних прикладних програм з оперативною пам'яттю ємністю 
менш ніж 16 Мбайт, просто не працюють або працюють, але дуже повільно; 

5) ємність накопичувача на жорстких магнітних дисках (вінчестерів). Ємність 
вінчестера виміряється зазвичай в Гбайтах або Тбайтах; 

6) тип і ємність накопичувачів на гнучких магнітних дисках. Зараз накопичувачі на 
гнучких магнітних дисках, які використовують дискети діаметром 3,5 дюйма і мають 
стандартну ємність 1,44 Мб, практично не використовуються в сучасних конфігураціях; 

7) наявність, види і ємність кеш-пам'яті. Кеш-пам'ять – це буферна швидкодіюча 
пам'ять, що недоступна для користувача. Вона автоматично використовується комп'ютером 
для прискорення операцій з інформацією, яка зберігається в більш повільно діючих 
запам'ятовувальних пристроях. Наявність кеш-пам'яті ємністю 256 Кбайт збільшує 
продуктивність персонального комп'ютера приблизно на 20%; 

8) тип відеомоніторів і відеоадаптера; 
9) наявність і тип принтера; 
10) наявність і тип накопичувача на компакт дисках CD-ROM, DVD-ROM; 
11) наявність і тип модему; 
12) наявність і види мультимедійних аудіо-  та відеозасобів; 
13) наявне програмне забезпечення та вид операційної системи; 
14) апаратна та програмна сумісність з іншими типами ЕОМ. Апаратна та програмна 

сумісність з іншими типами ЕОМ означає можливість використання на комп'ютері, 
відповідно, тих же технічних елементів і програмного забезпечення, що й на інших типах 
машин; 

15) можливість роботи в обчислювальній мережі; 
16) можливість роботи в багатозадачному режимі. Багатозадачність дозволяє 

виконувати обчислення одночасно по декількох програмах (багатопрограмний режим) або 
для декількох користувачів; 

17) надійність. Надійність – це здатність системи виконувати повністю та правильно 
всі задані їй функції; 

18) вартість; 
19) габарити, вага та зовнішній вигляд системного блоку. 
3. Виконання команд. 
Команда – це опис елементарної операції, яку повинен виконати комп'ютер. 
У загальному випадку, команда містить наступну інформацію: 
- код виконуваної операції; 
- вказівки щодо визначення операндів (або їх адрес); 
- вказівки щодо розміщення одержуваного результату. 
Залежно від кількості операндів, команди бувають: одноадресні; двоадресні; 

триадресні; змінноадресні. 
Команди зберігаються в комірках пам'яті в двійковому коді. У сучасних комп'ютерах 

довжина команд змінна (зазвичай від двох до чотирьох байт), а способи вказівки адресу 
змінних досить різноманітні. В адресній частині команди може бути зазначений, наприклад: 

- сам операнд (число або символ); 
- адреса операнда (номер байта, починаючи з якого розташований операнд); 
- адреса адреси операнда (номер байта, починаючи з якого розташований адреса 

операнда), та ін. 
Розглянемо кілька можливих варіантів команди додавання (англ. Add – додавання), 

при цьому замість цифрових кодів і адрес будемо користуватися умовними позначеннями: 
Як правило, процес виконання команди розбивається на наступні етапи: 
- з комірки пам'яті, адреса якої зберігається в лічильнику команд, вибирається чергова 
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команда; 

- вміст лічильника команд при цьому збільшується на довжину команди; 
- обрана команда передається в пристрій управління на регістр команд; 
- пристрій управління розшифровує адресне поле команди; 
- за сигналами ПУ операнди зчитуються з пам'яті і записуються в АЛП на спеціальні 

регістри операндів; 
- ПУ розшифровує код операції та видає в АЛП сигнал виконати відповідну операцію 

над даними; 
- результат операції або залишається в процесорі, або відправляється в пам'ять, якщо в 

команді була вказана адреса результату; 
- всі попередні етапи повторюються до досягнення команди «стоп». 
4. Архітектура та структура комп'ютера. 
При розгляді комп'ютерних пристроїв розрізняють їх архітектуру та структуру. 
Архітектурою комп'ютера називається його опис на деякому загальному рівні, що 

включає опис користувальницьких можливостей програмування, системи команд, системи 
адресації, організації пам'яті та ін. Архітектура визначає принципи дії, інформаційні зв'язки і 
взаємне з'єднання основних логічних вузлів комп'ютера: процесора, оперативних 
запам'ятовуючих пристроїв, зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв і периферійних пристроїв. 
Спільність архітектури різних комп'ютерів забезпечує їх сумісність з точки зору 
користувача. 

Найбільш поширені такі архітектурні рішення: 
1. Класична архітектура (архітектура фон Неймана) – одние арифметико-логічний 

пристрій (АЛП), через який проходить потік даних, і один пристрій управління (ПУ), через 
яке проходить потік команд – програма. Це однопроцесорний комп'ютер. До цього типу 
архітектури відноситься й архітектура персонального комп'ютера із загальною шиною. Всі 
функціональні блоки тут пов'язані між собою загальною шиною, яка також має назву 
системної магістралі. 

Фізично магістраль є багатопроводовою лінією з гніздами для підключення 
електронних схем. Сукупність проводів магістралі поділяється на окремі групи: шину 
адреси, шину даних і шину управління. 

Периферійні пристрої (принтер та ін.) підключаються до апаратурі комп'ютера через 
спеціальні контролери – пристрої керування периферійними пристроями. 

Контролер – пристрій, який пов'язує периферійне обладнання або канали зв'язку з 
центральним процесором, звільняючи процесор від безпосереднього керування 
функціонуванням даного обладнання. 

2. Багатопроцесорна архітектура. Наявність в комп'ютері декількох процесорів 
означає, що паралельно може бути організовано багато потоків даних і багато потоків 
команд. Таким чином, паралельно можуть виконуватися кілька фрагментів однієї задачі. 

3. Багатомашинна обчислювальна система. У ній кілька процесорів, що входять в 
обчислювальну систему, не мають загальної оперативної пам'яті, а мають кожен свою 
(локальну). Кожен комп'ютер в многомашинной системі має класичну архітектуру, і така 
система застосовується досить широко. Однак ефект від застосування такої обчислювальної 
системи може бути отриманий тільки при вирішенні завдань, що мають дуже спеціальну 
структуру: вона повинна розбиватися на таку кількість слабо пов'язаних підзадач, скільки 
комп'ютерів в системі. 

Перевага в швидкодії багатопроцесорних і багатомашинних обчислювальних систем 
перед однопроцесорними є очевидною. 

4. Архітектура з паралельними процесорами. У ній кілька АЛП працюють під 
управлінням одного ПУ. Це означає, що багато даних може оброблятися за однією 
програмою – тобто по одному потоку команд. 

Високу швидкодію такої архітектури можна отримати тільки на завданнях, в яких 
однакові обчислювальні операції виконуються одночасно на різних однотипних наборах 
даних. 

У сучасних машинах часто присутні елементи різних типів архітектурних рішень. 
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Існують і такі архітектурні рішення, які радикально відрізняються від розглянутих вище. 

Структура комп'ютера – це сукупність його функціональних елементів і зв'язків між 
ними. Елементами можуть бути самі різні пристрої – від основних логічних вузлів 
комп'ютера до найпростіших схем. 

Структура комп'ютера графічно представляється у вигляді структурних схем, за 
допомогою яких можна дати опис комп'ютера на будь-якому рівні деталізації. 

5. Центральний процесор. 
Центральний процесор (CPU, від англ. Central Processing Unit) – це основний робочий 

компонент комп'ютера, який виконує арифметичні та логічні операції, задані програмою, 
керує обчислювальним процесом і координує роботу всіх пристроїв комп'ютера. 

Сучасні процесори виконуються у вигляді мікропроцесорів. 
Фізично мікропроцесор являє собою інтегральну схему – тонку пластинку 

кристалічного кремнію прямокутної форми площею всього кілька квадратних міліметрів, на 
якій розміщені схеми, що реалізують всі функції процесора. Кристал-пластинка зазвичай 
міститься в пластмасовому або керамічному плоскому корпусі та з'єднується золотими 
проводками з металевими штирями, щоб його можна було приєднати до системної плати 
комп'ютера. 

Мікропроцесор виконує наступні основні функції: 
- читання та дешифрування команд з основної пам'яті; 
- читання даних з основної пам'яті та регістрів адаптерів зовнішніх пристроїв; 
- прийом та обробку запитів і команд від адаптерів на обслуговування зовнішніх 

пристроїв; 
- обробку даних, їх запис у основну пам'ять і регістри адаптерів зовнішніх пристроїв; 
- вироблення керуючих сигналів для всіх інших вузлів і блоків комп'ютера. 
До складу мікропроцесора входять наступні пристрої. 
1. Арифметико-логічний пристрій призначений для виконання всіх арифметичних і 

логічних операцій над числовою та символьної інформацією. 
2. Пристрій управління координує взаємодію різних частин комп'ютера. Виконує 

наступні основні функції: 
- формує та подає в усі блоки машини в потрібні моменти часу певні сигнали 

управління (керуючі імпульси), обумовлені специфікою виконання різних операцій; 
- формує адреси комірок пам'яті, які використовуються при виконанні операцієї, та 

передає ці адреси у відповідні блоки комп'ютера; 
- отримує від генератора тактових імпульсів опорну послідовність імпульсів. 
3. Мікропроцесорна пам'ять призначена для короткочасного зберігання, запису та 

видачі інформації, яка використовується в обчисленнях безпосередньо в найближчі такти 
роботи машини. Мікропроцесорна пам'ять будується на регістрах і використовується для 
забезпечення високої швидкодії комп'ютера, оскільки основна пам'ять не завжди забезпечує 
швидкість запису, пошуку та зчитування інформації, яка необхідна для ефективної роботи 
швидкодіючого мікропроцесора. 

4. Интерфейсная система мікропроцесора призначена для зв'язку з іншими приладами 
комп'ютера. Включає в себе: 

- внутрішній інтерфейс мікропроцесора; 
- буферні запам'ятовувальні регістри; 
- схеми управління портами введення-виведення та системною шиною. 
Порт введення-виведення – це апаратура сполучення, що дозволяє підключати до 

мікропроцесора інший пристрій. 
До мікропроцесора та системної шини поряд з типовими зовнішніми пристроями 

можуть бути підключені й додаткові плати з інтегральними мікросхемами, що розширюють і 
поліпшують функціональні можливості мікропроцесора. До них відносяться математичний 
співпроцесор, контролер прямого доступу до пам'яті, співпроцесор введення-виведення, 
контролер переривань та ін. 

Математичний співпроцесор використовується для прискорення виконання 
операцій над двійковими числами та плаваючою комою, над двійковій-кодованими 
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десятковими числами, для обчислення тригонометричних функцій. Математичний 
співпроцесор має свою систему команд і працює паралельно з основним процесором, але під 
його керуванням. В результаті відбувається прискорення виконання операцій в десятки разів. 
Моделі мікропроцесора, починаючи з 80486 DX, у своїй структурі мають математичний 
співпроцесор. 

Контролер прямого доступу до пам'яті звільняє мікропроцесор від прямого 
управління накопичувачами на магнітних дисках, що істотно підвищує ефективну 
швидкодію комп'ютера. 

Співпроцесор введення-виведення за рахунок паралельної роботи з 
мікропроцесором значно прискорює виконання процедур введення-виведення при 
обслуговуванні декількох зовнішніх пристроїв, звільняє мікропроцесор від обробки 
процедур введення-виведення, в тому числі реалізує режим прямого доступу до пам'яті. 

Переривання – це тимчасовий останов виконання однієї програми з метою 
оперативного виконання іншої, в даний момент більш важливою. 

Контролер переривань обслуговує процедури переривання, приймає запит на 
переривання від зовнішніх пристроїв, визначає рівень пріоритету цього запиту і видає сигнал 
переривання в мікропроцесор. 

Найважливішими характеристиками мікропроцесора є: 
1) тактова частота. Характеризує швидкодію комп'ютера. Режим роботи процесора 

задається мікросхемою, яка називається генератором тактових імпульсів. На виконання 
процесором кожної операції відводиться певна кількість тактів. Тактова частота вказує, 
скільки елементарних операцій виконує мікропроцесор за одну секунду. Тактова частота 
вимірюється в МГц; 

2) розрядність процесора – це максимальна кількість розрядів двійкового числа, над 
яким одночасно може виконуватися машинна операція. Чим більше розрядність процесора, 
тим більше інформації він може обробляти в одиницю часу і тим більше, за інших рівних 
умов, продуктивність комп'ютера; 

3) адресний простір. Кожен конкретний процесор може працювати не більше ніж з 
певною кількістю оперативної пам'яті. Максимальна кількість пам'яті, яке процесор може 
обслужити, називається адресним простором процесора, яке визначається розрядністю 
адресної шини. 

Сучасні мікропроцесори призначені для роботи додатків, що вимагають високої 
продуктивності процесора, таких, як передача відео і звуку по Інтернет, створення 
відеоматеріалів, розпізнавання мови, обробка тривимірної графіки, ігри. 

В обчислювальній системі може бути кілька паралельно працюючих процесорів. Такі 
системи називаються багатопроцесорними. 

6. Основні блоки комп'ютера. 
Сучасний персональний комп'ютер складається з декількох основних конструктивних 

компонентів: 
- системного блоку; 
- монітора; 
- клавіатури; 
- маніпуляторів. 
У системному блоці розміщуються: 
- системна плата; 
- блок живлення; 
- накопичувач на жорстких магнітних дисках; 
- накопичувач на гнучких магнітних дисках; 
- плати розширення; 
- накопичувач CD-ROM, DVD-ROM та ін. 
Корпус системного блоку може мати горизонтальну (DeskTop) або вертикальну 

(Tower – вежа) компоновку. 
Системна (материнська) плата є основною в системному блоці. 
Вона містить компоненти, що визначають архітектуру комп'ютера: 
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- центральний процесор; 
- постійну (ROM) та оперативну (RAM) пам'ять, кеш-пам'ять; 
- інтерфейсні схеми шин; 
- гнізда розширення; 
- обов'язкові системні засоби введення-виведення та ін. 
7. Будова пам'яті. 
Системні плати виконуються на основі наборів мікросхем, які називаються чіпсетами 

(ChipSets). Часто на системних платах встановлюють і контролери дискових накопичувачів, 
відеоадаптер, контролери портів та ін. В гнізда розширення системної плати встановлюються 
плати таких периферійних пристроїв, як модем, мережева плата, відеокарта та ін. 

Пам'ять комп'ютера побудована з двійкових запам'ятовуючих елементів – бітів, 
об'єднаних в групи по 8 бітів, які називаються байтами. (Одиниці виміру пам'яті збігаються з 
одиницями виміру інформації). 

Всі байти пронумеровані. Номер байта називається його адресою. 
Байти можуть об'єднуватися в комірки, які називаються також словами. 
Для кожного комп'ютера характерна певна довжина слова – два, чотири або вісім 

байтів. Це не виключає використання елементів пам'яті іншої довжини (наприклад, півслова, 
подвійне слово). Як правило, в одному машинному слові може бути представлене або одне 
ціле число, або одна команда. 

Однак допускаються змінні формати подання інформації. 
Широко використовуються й більш великі похідні одиниці об'єму пам'яті: Кілобайт, 

Мегабайт, Гігабайт, а також, останнім часом, Терабайт і Петабайт. 
Сучасні комп'ютери мають багато різноманітних запам'ятовуючих пристроїв, які 

сильно відрізняються між собою за призначенням, часовим характеристикам, обсягом 
інформації, що зберігається та вартості зберігання однакового обсягу інформації.  

озрізняють два основних види пам'яті – внутрішню та зовнішню. 
Внутрішня пам'ять 
До складу внутрішньої пам'яті входять оперативна пам'ять, кеш-пам'ять і спеціальна 

пам'ять. 
Оперативна пам'ять 
1. Оперативна пам'ять (ОЗП, англ. RAM, Random Access Memory – пам'ять з 

довільним доступом) – це швидкий пристрій не дуже великого об'єму, який безпосередньо 
пов'язаний з процесором і призначений для запису, зчитування та зберігання виконуваних 
програм і даних, які обробляються цими програмами. 

Оперативна пам'ять використовується тільки для тимчасового зберігання даних і 
програм. Коли машина вимикається, все, що знаходилося в ОЗП, пропадає. Доступ до 
елементів оперативної пам'яті прямий – це означає, що кожен байт пам'яті має свій 
індивідуальний адрес. 

64-розрядні операційні системи Windows XP підтримують до 128 Гб, Windows 7 – до 
192 Гб, а Windows 8 і Windows 10 – до 512 Гб. 

У випадку з 32-бітової версії потрібно бути уважним: часто перераховані операційні 
системи не підтримує навіть зазначені 4 Гб, залишаючи користувачеві від 2,8 Гб до 3,5 Гб. 

Для офісних комп'ютерів цілком вистачить 1024 Мб оперативної пам'яті. 
Для мультимедійних комп'ютерів вже потрібно від 2048 Mб. 
Зазвичай ОЗП виконується на інтегральних мікросхемах пам'яті SDRAM (синхронний 

динамічний ОЗП). Кожен інформаційний біт в SDRAM запам'ятовується у вигляді 
електричного заряду крихітного конденсатора, утвореного в структурі напівпровідникового 
кристала. Через струми витоку такі конденсатори швидко розряджаються, і їх періодично 
(приблизно кожні 2 мілісекунди) підживлюють спеціальні пристрої. Цей процес називається 
регенерацією пам'яті (Refresh Memory). Мікросхеми SDRAM мають ємність 16-256 Мбіт і 
більше. Вони встановлюються в корпуси та збираються в модулі пам'яті. 

Сучасні комп'ютери комплектуються, як правило, модулями типу DDR4 SDRAM 
(англ. Double-data-rate four synchronous dynamic random access memory). DDR4 – новий тип 
оперативної пам'яті, який є еволюційним розвитком попередніх поколінь DDR. Відрізняється 
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підвищеними частотними характеристиками та зниженою напругою живлення. 

Модулі пам'яті характеризуються такими параметрами, як об'єм – (16, 32, 64, 128, 256 
або 512 Мбайт), число мікросхем, паспортна частота (100 або 400 МГц), час доступу до 
даних (6 або 7 наносекунд) і число контактів ( 72, 168 або 184). 

Кеш-пам'ять 
Кеш (англ. Cache), або надоперативна пам'ять – дуже швидкий пристрій невеликого 

об'єму, що використовується при обміні даними між мікропроцесором та оперативною 
пам'яттю для компенсації різниці в швидкості обробки інформації процесором і трохи менш 
швидкодіючою оперативною пам'яттю. 

Кеш-пам'яттю керує спеціальний пристрій – контролер, який, аналізуючи виконувану 
програму, намагається передбачити, які дані та команди найімовірніше знадобляться 
найближчим часом процесору, і підкачує їх до кеш-пам'яті. При цьому можливі як 
«попадання», так і «промахи». У разі потрапляння, тобто, якщо в кеш підкачані потрібні 
дані, вилучення їх з пам'яті відбувається без затримки. Якщо ж необхідна інформація в кеші 
відсутня, то процесор зчитує її безпосередньо з оперативної пам'яті. Співвідношення числа 
влучень і промахів визначає ефективність кешування. 

Кеш-пам'ять реалізується на мікросхемах статичної пам'яті SRAM (Static RAM), більш 
швидкодіючих, дорогих і малоєних, ніж DRAM (SDRAM). Сучасні мікропроцесори мають 
вбудовану кеш-пам'ять, так званий кеш першого рівня розміром 8, 16 або 32 Кбайт. Крім 
того, на системній платі комп'ютера може бути встановлений кеш другого рівня ємністю 256, 
512 Кбайт і вище. 

Розрізняють такі види кеш-пам'яті процесора: 
Cache L1 – «кеш-пам'ять першого рівня»: проміжна надоперативна пам'ять, як 

правило, знаходиться на самому кристалі процесора, в якій розміщуються найбільш часто 
використовувані дані. Працює на частоті процесора. Час доступу до цієї пам'яті істотно 
менше, ніж до даних в основний оперативної пам'яті. Цим досягається прискорення роботи 
процесора. Через обмеження в розмірах кристала процесора та високої швидкодії цієї пам'яті 
вона має невелику ємність – всього кілька десятків кілобайт. 

Cache L2 – «кеш-пам'яті другого рівня»: проміжна надоперативна пам'ять, що має 
швидкодію нижче пам'яті першого рівня, але вище основної оперативної пам'яті. Її розмір 
зазвичай складає від декількох сотень кілобайт до декількох мегабайт. Вона може 
виконуватися як на тому ж кристалі, що й процесор, так і у вигляді окремих мікросхем. В 
RISC-процесорах часто використовується L3-кеш і кеш більш високих порядків. 

Cache L3 – «кеш-пам'яті третього рівня»: проміжна надоперативна пам'ять, що має 
швидкодію нижче пам'яті другого рівня, але вище основної оперативної пам'яті. Її розмір 
зазвичай складає від одного до декількох мегабайт. Використовується, головним чином, в 
серверних процесорах. Зустрічається кеш-пам'ять і більш високих рівнів (при цьому 
швидкодія пам'яті кожного наступного рівня менше кожного попереднього рівня). 

D-Cache – надоперативна пам'ять, яка використовується для зберігання інструкцій 
процесора. 

Спеціальна пам'ять 
До пристроїв спеціальної пам'яті відносяться постійна пам'ять (ROM), 

перепрограмована постійна пам'ять (Flash Memory), пам'ять CMOS RAM, що живиться від 
батарейки, відеопам'ять і деякі інші види пам'яті. 

Постійна пам'ять (ПЗП, англ. ROM, Read Only Memory – пам'ять тільки для читання) 
– незалежна пам'ять, використовується для зберігання даних, які ніколи не вимагатимуть 
зміни. Зміст пам'яті спеціальним чином «зашивається» в пристрій при його виготовленні для 
постійного зберігання. З ПЗП можна тільки читати. 

Перепрограмована постійна пам'ять (Flash Memory) – незалежна пам'ять, яка 
припускає багаторазовий перезапис свого вмісту. 

Перш за все, в постійну пам'ять записують програму керування роботою самого 
процесора. У ПЗП знаходяться програми керування дисплеєм, клавіатурою, принтером, 
зовнішньою пам'яттю, програми запуску та зупинки комп'ютера, тестування пристроїв. 

Найважливіша мікросхема постійної або Flash-пам'яті – модуль BIOS. 
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Роль BIOS двояка: з одного боку це невід'ємний елемент апаратури, а з іншого боку 

– важливий модуль будь-якої операційній системи. 
BIOS (Basic Input / Output System – базова система введення-виведення) – сукупність 

програм, призначених для автоматичного тестування пристроїв після включення живлення 
комп'ютера та завантаження операційної системи в оперативну пам'ять. 

Різновид постійного пам'яті – CMOS RAM. 
CMOS RAM – це пам'ять з невисокою швидкодією та мінімальним 

енергоспоживанням від батарейки. Використовується для зберігання інформації про 
конфігурацію та склад устаткування комп'ютера, а також про режими його роботи. 

Вміст CMOS змінюється спеціальною програмою Setup, що знаходиться в BIOS (англ. 
Setup – встановлювати, читається «сетап»). 

Для зберігання графічної інформації використовується відеопам'ять. 
Відеопам'ять (VRAM) – різновид оперативного ЗП, в якому зберігаються закодовані 

зображення. Цей ЗП організований таким чином, що його зміст відображається одразу двом 
пристроям – процесору та дисплею. Тому зображення на екрані змінюється одночасно з 
оновленням відеоданих в пам'яті. 

Зовнішня пам'ять 
Зовнішня пам'ять (ЗЗП) призначена для тривалого зберігання програм і даних, і 

цілісність її вмісту не залежить від того, включений або вимкнений комп'ютер. На відміну 
від оперативної пам'яті, зовнішня пам'ять не має прямого зв'язку з процесором. 

До складу зовнішньої пам'яті комп'ютера входять: 
- накопичувачі на жорстких магнітних дисках; 
- накопичувачі на гнучких магнітних дисках; 
- накопичувачі на компакт-дисках; 
- накопичувачі на магнітооптичних компакт-дисках; 
- накопичувачі на магнітній стрічці (стримери) та ін. 
Накопичувачі на гнучких магнітних дисках 
Гнучкий диск (англ. Floppy disk), або дискета, – носій невеликого об'єму інформації, 

що представляє собою гнучкий пластиковий диск у захисній оболонці. Використовується для 
перенесення даних з одного комп'ютера на інший і для поширення програмного 
забезпечення. 

Дискета складається з круглої полімерної підкладки, яка покрита з обох сторін 
магнітним окислом і вміщеній в пластикову упаковку, на внутрішню поверхню якої нанесено 
покриття, що очищає. В упаковці зроблені з двох сторін радіальні прорізи, через які головки 
зчитування/запису накопичувача одержують доступ до диска. 

Спосіб запису двійкової інформації на магнітному середовищі називається магнітним 
кодуванням. Він полягає в тому, що магнітні домени в середовищі вибудовуються уздовж 
доріжок в напрямку прикладеного магнітного поля своїми північними і південними 
полюсами. Зазвичай встановлюється однозначна відповідність між двійковою інформацією й 
орієнтацією магнітних доменів. 

Інформація записується по концентричних доріжках (треках), які діляться на сектори. 
Кількість доріжок і секторів залежить від типу та формату дискети. Сектор зберігає 
мінімальну порцію інформації, яка може бути записана на диск або зчитана. Ємність сектора 
постійна та становить 512 байтів. 

В даний час ще можна зустріти дискети з наступними характеристиками: діаметр 
3,5 дюйма (89 мм), ємність – 1,44 Мбайт, число доріжок – 80, кількість секторів на доріжках 
– 18. 

Дискета встановлюється в накопичувач на гнучких магнітних дисках (англ. Floppy-
disk drive), автоматично в ньому фіксується, після чого механізм накопичувача 
розкручується до частоти обертання 360 оборотів на хвилину. У накопичувачі обертається 
сама дискета, магнітні головки залишаються нерухомими. Дискета обертається тільки при 
зверненні до неї. Накопичувач пов'язаний з процесором через контролер гнучких дисків. 
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Накопичувачі на жорстких магнітних дисках 
Якщо гнучкі диски – це засіб перенесення даних між комп'ютерами, то жорсткий диск 

– інформаційний склад комп'ютера. 
Накопичувач на жорстких магнітних дисках (англ. HDD – Hard Disk Drive) або 

вінчестер – це найбільш масовий запам'ятовуючий пристрій великої ємності, в якому носіями 
інформації є круглі алюмінієві пластини, обидві поверхні яких покриті шаром магнітного 
матеріалу. Використовується для постійного зберігання інформації – програм і даних. 

Як і у дискети, робочі поверхні розділені на кільцеві концентричні доріжки, а доріжки 
– на сектори. Головки зчитування-запису разом з їх несучою конструкцією та дисками 
укладені в герметично закритий корпус, що має назву модуля даних. При установці модуля 
даних на дисковод він автоматично з'єднується з системою, підкачуючи очищене 
охолоджене повітря. Поверхня пластин має магнітне покриття товщиною всього лише в 
1,1 мкм, а також шар змащення для запобігання головки від ушкодження при опусканні та 
підйомі на ходу. При обертанні пластин над ним утворюється повітряний шар, який 
забезпечує повітряну подушку для зависання головки на висоті 0,5 мкм над поверхнею 
диска. 

Ємність сучасних жорстких дисків (з форм-фактором дисководів 3,5 дюйма) на 
2016 рік сягає 6, 8 або 10 терабайт (6000, 8000, 10000 гігабайт). На відміну від прийнятої в 
інформатиці системи приставок, що позначають кратну тисячі двадцять-чотири величину, 
виробниками при позначенні ємності жорстких дисків використовуються величини, кратні 
1000. Так, місткість жорсткого диска, маркованого як «200 Гб», становить 186,2 Гб. 

В даний час випускаються вінчестери з наступними стандартними швидкостями 
обертання: 4200 5400 і 7200 (ноутбуки); 5400 5700, 5900, 7200 і 10000 (персональні 
комп'ютери); 10000 і 15000 об/хв (сервери та високопродуктивні робочі станції). Збільшенню 
швидкості обертання шпинделя в вінчестерах для ноутбуків перешкоджає гироскопический 
ефект, вплив якого дуже малий в нерухомих комп'ютерах. 

Час довільного доступу (англ. Random access time) – середній час, за яке вінчестер 
виконує операцію позиціонування головки читання/запису на довільний ділянку магнітного 
диска – становить від 2,5 до 16 мс. 

Швидкість передачі даних (англ. Transfer Rate) при послідовному доступі: 
- внутрішня зона диска: від 44,2 до 74,5 Мб/с; 
- зовнішня зона диска: від 60,0 до 111,4 Мб/с. 
На відміну від дискети, жорсткий диск обертається безперервно. Всі сучасні 

накопичувачі забезпечуються вбудованим кешем, який суттєво підвищує їх продуктивність. 
Винчестерский накопичувач пов'язаний із процесором через контролер жорсткого диска. 

Твердотільний накопичувач (англ. Solid-state drive, SSD) – комп'ютерний 
немаханічний пристрій на основі мікросхем пам'яті, яке прийшло на зміну HDD. 

Крім мікросхем пам'яті, SSD містить керуючий контролер. Найбільш поширений вид 
твердотільних накопичувачів використовує для зберігання інформації флеш-пам'ять типу 
NAND, проте існують варіанти, в яких накопичувач створюється на базі DRAM-пам'яті, що 
забезпечена додатковим джерелом живлення – акумулятором. 

В даний час твердотільні накопичувачі використовуються не тільки в компактних 
пристроях – ноутбуках, нетбуках, комунікаторах і смартфонах, планшетах, але можуть бути 
використані і в стаціонарних комп'ютерах для підвищення продуктивності. 

У порівнянні з традиційними жорсткими дисками (HDD), твердотільні накопичувачі 
мають менший розмір і вагу та значно більшу швидкість, але в кілька разів (6-7) велику 
вартість за гігабайт і значно меншу зносостійкість (ресурс записи). 

Переваги SSD-дисків 
1. Швидкість роботи. 
2. Рівень шуму = 0 Дб, оскільки немає рухомих деталей. Диски не гріються при своїй 

роботі, тому що охолоджуючі кулери рідше включаються і працюють не так інтенсивно 
(створюючи шум). 

3. Ударо- та вибропрочность. 
4. Мала вага. 
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5. Низький рівень споживання енергії. Тривалість роботи від батареї ноутбука 

збільшується більш ніж на одну годину. 
Недоліки SSD-дисків 
1. Висока вартість. Це одночасно й самий стримуючий користувачів недолік, але й 

дуже тимчасовий – ціни на подібні накопичувачі постійно і стрімко падають. 
2. Обмежене число циклів перезапису. Звичайний середній SSD-диск на основі флеш-

пам'яті з технологією MLC здатний зробити приблизно 10.000 циклів читання/запису 
інформації. Дорожчий тип пам'яті SLC вже може в 10 разів довше прожити (100.000 циклів 
перезапису). 

В обох випадках флеш-накопичувач зможе відпрацювати не менше 3 років. Це як-раз 
середній життєвий цикл домашнього комп'ютера, після якого йде оновлення конфігурації, 
заміна комплектуючих на більш сучасні, швидкі та подешевшали. 

Прогрес не стоїть на місці і фірми-виробники вже придумали нові технології, які 
суттєво збільшують час життя SSD-дисків. Наприклад, RAM SSD або технологія FRAM, де 
ресурс хоча й обмежений, але практично недосяжний в реальному житті (до 40 років в 
режимі безперервного читання/запису). 

3. Неможливість відновлення видаленої інформації. Видалену інформацію з SSD-
накопичувача не зможе відновити жодна спеціальна утиліта. Таких програм просто немає. 
Якщо при великому стрибку напруги в звичайному жорсткому диску згорає в 80% випадків 
тільки контролер, то в SSD-дисках цей контролер знаходиться на самій платі, разом з 
мікросхемами пам'яті і згорає весь накопичувач цілком. 

Накопичувачі на компакт-дисках 
Тут носієм інформації є CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory – компакт диск, з 

якого можна тільки читати). 
CD-ROM є прозорим полімерним диском діаметром 12 см і товщиною 1,2 мм, на одну 

сторону якого напилений світловідбиваючий шар алюмінію, захищений від пошкоджень 
шаром прозорого лаку. Товщина напилення становить кілька десятитисячних долей 
міліметра. 

Інформація на диску представляється у вигляді послідовності западин (поглиблень в 
диску) і виступів (їх рівень відповідає поверхні диска), розташованих на спіральній доріжці, 
що виходить з області поблизу осі диска. На кожному дюймі (2,54 см) по радіусу диска 
розміщується 16 тисяч витків спіральної доріжки. Для порівняння – на поверхні жорсткого 
диска на дюймі по радіусу поміщається лише кілька сотень доріжок. Ємність CD досягає 
780 Мбайт. Інформація наноситься на диск при його виготовленні та не може бути змінена. 

CD-ROM мають високу питому інформаційною ємністю, що дозволяє створювати на 
їх основі довідкові системи та навчальні комплекси з великою ілюстративної базою. Один 
CD з інформаційної ємності дорівнює майже 500 дискетам. Зчитування інформації з CD-
ROM відбувається з досить високою швидкістю, хоча й помітно меншою, ніж швидкість 
роботи накопичувачів на жорсткому диску. CD-ROM прості та зручні в роботі, мають низьку 
питому вартість зберігання даних, практично не зношуються, не можуть бути вражені 
вірусами, c них неможливо випадково стерти інформацію. 

На відміну від магнітних дисків, компакт-диски мають не безліч кільцевих доріжок, а 
одну – спіральну, як у грамплатівок. У зв'язку з цим, кутова швидкість обертання диска не 
постійна. Вона лінійно зменшується в процесі просування читаючої лазерної головки до 
краю диска. 

Для роботи з CD-ROM потрібно підключити до комп'ютера накопичувач CD-ROM, 
що перетворює послідовність поглиблень і виступів на поверхні CD-ROM в послідовність 
двійкових сигналів. Для цього використовується зчитує голівка з мікролазерів і світлодіодом. 
Глибина западин на поверхні диска дорівнює чверті довжини хвилі лазерного світла. 

Якщо в двох послідовних тактах зчитування інформації промінь світла лазерної 
головки переходить з виступу на дно западини або назад, різниця довжин шляхів світла в цих 
тактах змінюється на півхвилю, що викликає посилення або ослаблення спільно потрапляють 
на світлодіод прямого і відбитого від диска світла. 

Якщо в послідовних тактах зчитування довжина шляху світла не змінюється, то і стан 
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світлодіода не змінюється. В результаті струм через світлодіод утворює послідовність 
двійкових електричних сигналів, відповідних поєднанню западин і виступів на доріжці. 

Різна довжина оптичного шляху променя світла в двох послідовних тактах зчитування 
інформації відповідає двійковим одиницям. 

Однакова довжина відповідає двійковим нулям. 
Сьогодні майже всі персональні комп'ютери мають накопичувач CD-ROM. 
Але багато мультимедійних інтерактивних програм занадто великі, щоб поміститися 

на одному CD. На зміну технології СD-ROM стрімко прийшла технологія цифрових 
відеодисків DVD. Ці диски мають той же розмір, що й звичайні CD, але вміщують до 17 Гб 
даних, тобто за обсягом замінюють 20 стандартних дисків CD-ROM. На таких дисках 
випускаються мультимедійні ігри та інтерактивні відеофільми відмінної якості, що 
дозволяють глядачеві переглядати епізоди під різними кутами камери, вибирати різні 
варіанти закінчення картини, знайомитися з біографіями акторів, насолоджуватися чудовою 
якістю звуку. 

Blu-ray Disc, BD (англ. Blue ray – синій промінь і disc – диск; написання blu замість 
blue – навмисне) – формат оптичного носія, який використовується для запису з підвищеною 
щільністю зберігання цифрових даних, включаючи відео високої чіткості. 

У технології Blu-ray для читання та запису використовується синьо-фіолетовий лазер 
з довжиною хвилі 405 нм. Звичайні DVD і CD використовують червоний та інфрачервоний 
лазери з довжиною хвилі 650 нм і 780 нм відповідно. 

На даний момент доступні диски BD-R (одноразовий запис), BD-RE (багаторазовий 
запис), BD-RE DL (багаторазовий запис) місткістю до 46,6 Гб (50 Гб). 

Записуючі оптичні та магнітооптичні накопичувачі 
Записує накопичувач CD-R (Compact Disk Recordable) здатний, поряд з прочитанням 

звичайних компакт-дисків, записувати інформацію на спеціальні оптичні диски ємністю 
650 Мбайт. У дисках CD-R відображає шар виконаний із золотої плівки. Між цим шаром і 
полікарбонатною основою розташований реєструючий шар з органічного матеріалу, що 
темніє при нагріванні. В процесі запису лазерний промінь нагріває обрані точки шару, які 
темніють і перестають пропускати світло до відбиваючого шару, утворюючи ділянки, які 
аналогічні западинам. 

Накопичувач на магнітооптичних компакт-дисках CD-MO (Compact Disk – Magneto 
Optical). Диски CD-MO можна багаторазово використовувати для запису. Ємність від 128 Мб 
до 2,6 Гб. 

Накопичувач WARM (Write And Read Many times), дозволяє виробляти багаторазовий 
запис і зчитування. 

Blu-ray Drive являє собою оптичний дисковод, який спеціально призначений для 
відтворення дисків Blu-Ray, формату високої чіткості оптичних дисків з великою щільністю. 

Накопичувачі на магнітній стрічці (стримери) і накопичувачі на змінних дисках 
Стример (англ. Tape streamer) – пристрій для резервного копіювання великих об'ємів 

інформації. В якості носія тут застосовуються касети з магнітною стрічкою ємністю 1-2 Гб і 
вище. 

Стримери дозволяють записати на невелику касету з магнітною стрічкою величезну 
кількість інформації. Вбудовані в стример засоби апаратного стиснення дозволяють 
автоматично ущільнювати інформацію перед її записом і відновлювати після зчитування, що 
збільшує обсяг інформації, яка зберігається. 

Недоліком стримеров є їх порівняно низька швидкість запису, пошуку та зчитування 
інформації. 

В даний час компаніями IBM Research і FujiFilm представлена технологія, що 
дозволяє записувати до 35 Тб даних на стрічковому картриджі, порівнянному за розмірами з 
LTO. Поки відкритим залишається питання про забезпечення достатньої пропускної 
здатності інтерфейсу підключення пристрою та блоків самого пристрою: сучасним 
пристроям LTO-5, орієнтованим на підключення по інтерфейсу 6 Гбіт/с SAS з фактичної 
пропускною спроможністю 140 Мбайт/с, було б потрібно близько 3 діб для запису 35 Тб. 

Останнім часом все ширше використовуються накопичувачі на змінних дисках, які 
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дозволяють не тільки збільшувати об'єм інформації, але й переносити інформацію між 
комп'ютерами. Об'єм змінних дисків – від сотень Мбайт до декількох Гбайт. 

8. Будова аудіо- та відеоадаптерів. 
Аудіоадаптер (Sound Blaster або звукова плата) – це спеціальна електронна плата, яка 

дозволяє записувати звук, відтворювати його й створювати програмними засобами за 
допомогою мікрофона, навушників, динаміків, вбудованого синтезатора та іншого 
обладнання. 

Аудіоадаптер містить в собі два перетворювача інформації: 
- аналого-цифровий, який перетворює безперервні (тобто, аналогові) звукові сигнали 

(мова, музику, шум) в цифровий двійковий код і записує його на магнітний носій; 
- цифроаналоговий, що виконує зворотне перетворення збереженого в цифровому 

вигляді звуку в аналоговий сигнал, який потім відтворюється за допомогою акустичної 
системи, синтезатора звуку або навушників. 

Професійні звукові плати дозволяють виконувати складну обробку звуку, 
забезпечують стереозвук, мають власне ПЗП з зберігаються в ньому сотнями тембрів звучань 
різних музичних інструментів. Звукові файли зазвичай мають дуже великі розміри. Так, 
трихвилинний звуковий файл зі стереозвуком займає приблизно 30 Мбайт пам'яті. Тому 
плати Sound Blaster, крім своїх основних функцій, забезпечують автоматичне стиснення 
файлів. 

Сфера застосування звукових плат – комп'ютерні ігри, навчальні програмні системи, 
рекламні презентації, «голосова пошта» (voice mail) між комп'ютерами, озвучування різних 
процесів, що відбуваються в комп'ютерному обладнанні, таких, наприклад, як відсутність 
паперу в принтері та ін. 

Відеоадаптер – це електронна плата, яка обробляє відеодані (текст і графіку) та 
управляє роботою дисплея. Вона містить відеопам'ять, регістри введення виведення та 
модуль BIOS. Посилає на дисплей сигнали керування яскравістю променів і сигнали 
розгорнення зображення. 

Найбільш поширений відеоадаптер на сьогоднішній день – адаптер SVGA (Super 
Video Graphics Array – супервідеографічний масив), який може відображати 1024 пікселів 
при 256 кольорах на екрані дисплея 1280×768 пікселів при 16 мільйонах кольорів. 

Зі збільшенням числа додатків, що використовують складну графіку та відео, поряд з 
традиційними відеоадаптерами широко використовуються різноманітні пристрої 
комп'ютерної обробки відеосигналів: 

1. Графічні акселератори (прискорювачі) – спеціалізовані графічні співпроцесори, що 
збільшують ефективність відеосистеми. Їх застосування звільняє центральний процесор від 
великого обсягу операцій з відеоданими, оскільки акселератори самостійно обчислюють, які 
пікселі відображати на екрані та які їхні кольори. 

2. Фрейм-грабери, які дозволяють відображати на екрані комп'ютера відеосигнал від 
відеомагнітофона, камери, лазерного програвача та ін. з тим, щоб захопити потрібний кадр в 
пам'ять і згодом зберегти його у вигляді файлу. 

3. TV-тюнери – відеоплати, що перетворюють комп'ютер в телевізор. TV-тюнер 
дозволяє вибрати будь-яку потрібну телевізійну програму та відображати її на екрані в 
масштабованому вікні. Таким чином, можна стежити за ходом передачі, не припиняючи 
роботу. 

9. Зовнішні пристрої персонального комп'ютера. 
Зовнішні (периферійні) пристрої персонального комп'ютера складають важливу 

частину будь-якого обчислювального комплексу. Вартість зовнішніх пристроїв в середньому 
становить 80-85% вартості всього комплексу. 

Зовнішні пристрої забезпечують взаємодію комп'ютера з навколишнім середовищем – 
користувачами, об'єктами управління та іншими комп'ютерами. 

Зовнішні пристрої підключаються до комп'ютера через спеціальні роз'єми – порти 
введення-виведення. Порти введення-виведення бувають наступних типів: 

- паралельні (що позначаються LPT1-LPT4) – зазвичай використовуються для 
підключення принтерів; 
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- послідовні (позначаються СОМ1-СОМ4) – зазвичай до них підключають миша, 

модем та інші пристрої. 
До зовнішніх пристроїв відносяться: 
- пристрої введення інформації; 
- пристрої виведення інформації; 
- діалогові засоби користувача; 
- засоби зв'язку і телекомунікації; 
- засоби мультимедіа. 
Пристрої введення інформації 
До пристроїв введення інформації належать: 
- клавіатура; 
- графічні планшети (дигітайзери); 
- сканери (автомати, що читають); 
- пристрої вказівки (графічні маніпулятори); 
- сенсорні екрани. 
Клавіатура персонального комп'ютера 
Клавіатура комп'ютера – пристрій для введення інформації в комп'ютер і подачі 

керуючих сигналів. Містить стандартний набір клавіш друкарської машинки та деякі 
додаткові клавіші – керуючі і функціональні клавіші, клавіші управління курсором і малу 
цифрову клавіатуру. 

Всі символи, що набираються на клавіатурі, негайно відображаються на моніторі в 
позиції курсору (мерехтлива вертикальна риса на екрані монітора, який вказує позицію, на 
якій буде відображатися наступний вводиться з клавіатури символ). 

Найбільш поширена сьогодні клавіатура c розкладкою клавіш QWERTY (читається 
«Кверті»), названа так по клавішах, розташованим у верхньому лівому ряду алфавітно-
цифрової частини клавіатури. 

Така клавіатура має 12 функціональних клавіш, розташованих вздовж верхнього 
краю. Натискання функціональної клавіші приводить до посилки в комп'ютер не одного 
символу, а цілої сукупності символів. 

Функціональні клавіші можуть програмуватися користувачем. Наприклад, у багатьох 
програмах для отримання допомоги (підказки) задіяна клавіша F1, а для виходу з програми - 
клавіша F10. 

Клавіатура, крім кнопок для введення буквеної символіки, має ще керуючі клавіші. 
Клавіші мають таке призначення: 

- Enter – клавіша введення; 
- Esc (Escape – вихід) клавіша для скасування будь-яких дій, виходу з програми, з 

меню та ін.; 
- Ctrl і Alt – ці клавіші самостійного значення не мають, але при натисканні спільно з 

іншими клавішами змінюють їх дію; 
- Shift (регістр) – забезпечує зміну регістра клавіш (верхнього на нижній і навпаки); 
- Insert (вставляти) – перемикає режими вставки (нові символи вводяться посеред вже 

набраних, розсовуючи їх) і заміни (старі символи заміщаються новими); 
- Delete (видаляти) – видаляє символ з позиції курсора; 
- Back Space або ← – видаляє символ перед курсором; 
- Home і End – забезпечують переміщення курсору в першу й останню позицію рядка, 

відповідно; 
- Page Up і Page Down – забезпечують переміщення по тексту на одну сторінку (один 

екран) назад і вперед, відповідно; 
- Tab – клавіша табуляції, забезпечує переміщення курсору вправо відразу на кілька 

позицій до чергової позиції табуляції; 
- Caps Lock – фіксує верхній регістр, забезпечує введення великих літер замість 

малих; 
- Num Lock на малій цифровій клавіатурі використовується для перемикання двох 

режимів – введення чисел і управління курсором. 
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- Print Screen – забезпечує друк інформації з екрану. 
Довга нижня клавіша без назви – призначена для введення пробілів. 
Клавіші ↑, ↓, ← і → служать для переміщення курсору вгору, вниз, вліво і вправо на 

одну позицію або рядок. 
Клавіатура містить вбудований мікроконтролер (місцевий пристрій керування), який 

виконує наступні функції: 
- послідовно опитує клавіші, зчитуючи введений сигнал і виробляючи двійковий скан-

код клавіші; 
- керує світловими індикаторами клавіатури; 
- проводить внутрішню діагностику несправностей; 
- здійснює взаємодію з центральним процесором через порт введення-виведення 

клавіатури. 
Клавіатура має вбудований буфер – проміжну пам'ять малого розміру, куди 

поміщаються символи, що вводяться. У разі переповнення буфера натискання клавіші буде 
супроводжуватися звуковим сигналом – це означає, що символ не введений (відкинутий). 
Роботу клавіатури підтримують спеціальні програми, «зашиті» в BIOS, а також драйвер 
клавіатури, який забезпечує можливість введення російських і українських букв, керування 
швидкістю роботи клавіатури та ін. 

Графічні планшети 
Дігітайзер – пристрій для перетворення готових зображень (креслень, карт) в 

цифрову форму. 
Являє собою плоску панель – планшет, що розташовується на столі, і спеціальний 

інструмент – перо, за допомогою якого вказується позиція на планшеті. При переміщенні 
пера автоматично виконується зчитування координат його місця розташування та введення 
цих координат в комп'ютер. 

Автомати, що читають 
Сканер – пристрій для введення в комп'ютер графічних зображень. Створює 

оцифроване зображення документа та поміщає його в пам'ять комп'ютера. 
Якщо принтери виводять інформацію з комп'ютера, то сканери, навпаки, переносять 

інформацію з паперових документів в пам'ять комп'ютера. Існують ручні сканери, які 
прокочують по поверхні документа рукою, і планшетні сканери, які за зовнішнім виглядом 
нагадують копіювальні машини. 

Якщо за допомогою сканера вводиться текст, комп'ютер сприймає його як картинку, а 
не як послідовність символів. Для перетворення такого графічного тексту в звичайний 
символьний формат використовують програми оптичного розпізнавання образів (ABBYY 
FineReader). 

Пристрої вказівки 
Графічні маніпулятори призначені для введення графічної інформації на екран 

монітора шляхом керування рухом курсору по екрану з подальшим кодуванням координат 
курсору і введенням їх в комп'ютер (миша, джойстик, трекбол). 

Маніпулятори (миша, джойстик та ін.) – це спеціальні пристрої, які 
використовуються для керування курсором. 

Миша має вигляд невеликої коробочки, що повністю вміщується на долоні. 
Миша пов'язана з комп'ютером кабелем через спеціальний блок – адаптер, і її рух 

перетворюються в відповідні переміщення курсору по екрану дисплея. У верхній частині 
пристрою розташовані керуючі кнопки (зазвичай їх три), що дозволяють задавати початок і 
кінець руху, здійснювати вибір меню та ін. 

Джойстик – зазвичай це стрижень-ручка, відхилення якої від вертикального 
положення призводить до пересування курсора у відповідному напрямку по екрану монітора. 

Часто застосовується в комп'ютерних іграх. У деяких моделях в джойстик монтується 
датчик тиску. В цьому випадку, чим сильніше користувач натискає на ручку, тим швидше 
рухається курсор по екрану дисплея. 

Трекбол – невелика коробка з кулькою, що вбудована в верхню частину корпусу. 
Користувач рукою обертає кульку та переміщує, відповідно, курсор. На відміну від миші, 
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трекбол не вимагає вільного простору біля комп'ютера, його можна вбудувати в корпус 
машини. 

Сенсорні екрани 
Спілкування з комп'ютером здійснюється шляхом дотику пальцем до певного місця 

чутливого екрану. Цим вибирається необхідний режим з меню, показаного на екрані 
монітора. 

Меню – це виведений на екран монітора список різних варіантів роботи комп'ютера, 
за яким можна зробити конкретний вибір. Сенсорними екранами обладнують робочі місця 
операторів і диспетчерів, їх використовують в інформаційно-довідкових системах та ін. 

Пристрої виведення інформації 
До пристроїв виведення інформації відносяться: 
- принтери – друкуючі пристрої для виведення інформації на паперовий носій; 
- графобудувачі (плоттери) – для виведення графічної інформації на паперовий носій. 
Принтери 
Існують тисячі найменувань принтерів. Але основних видів принтерів три: матричні, 

лазерні та струменеві. 
Матричні принтери використовують комбінації маленьких штирьків, які б'ють по 

фарбувальної стрічці, завдяки чому на папері залишається відбиток символу. Знаки в рядку 
друкуються послідовно. Кожен символ, що друкується на принтері, формується з набору 9, 
18 або 24 голок, сформованих у вигляді вертикальної колонки. Недоліками цих недорогих 
принтерів є їх галаслива робота та невисока якість друку. 

Протягом багатьох десятиліть матричні принтери залишаються затребувані та навіть 
незамінні на підприємствах, де потрібна недорогий потоковий друк. Магазини, банки, 
пункти обслуговування, фінансові відділи, наукові установи – ми стикаємося з матричної 
технологією всюди, де друкують на безперервних стрічках або многокопійних формах. Ми 
бачимо шрифт матричного принтера на товарних чеках, рахунках, квитанціях, авіаквитках. 
Крім того, матричні апарати ідеальні для друку технічної та фінансової звітності. 

Технологія лінійно-матричної друку, будучи різновидом матричної, – найдешевша за 
вартістю відбитку в світі на даний момент. Висока швидкість друку досягається за рахунок 
використання нерухомого друкувального механізму – шаттла. Шаттл пробиває на папері 
одночасно рядок точок, що утворюють потім символи. За рахунок цього принтери здатні не 
тільки роздруковувати текстову інформацію, а й графіку з досить високою роздільною 
здатністю 180 dpi. 

Секрети успіху матричних принтерів 
По-перше, матричні принтери прості по своїй конструкції, а значить, надійні й не 

вимагають складного обслуговування. Коли мова йде про величезні обсяги повсякденного 
користування, ця перевага виявляється однією з вирішальних. 

По-друге, друк на матричному принтері обходиться набагато дешевше лазерного, 
струменевого або твердочорнильного. Це найекономічніший спосіб представити інформацію 
в друкованому вигляді. Фарбувальна стрічка для матричного принтера коштує набагато 
дешевше того обсягу чорнила та тонера, який необхідний для заправки одного картриджа. 

По-третє, матричні принтери можуть працювати з папером різного типу та формату: 
від листової фальцьованої до безперервних стрічок і картону. Безперервний друк дозволяє 
значно прискорити випуск стандартних форм, що важливо в квиткових касах, банках, сервіс-
центрах або магазинах, де потрібно швидко обслужити клієнта. Крім того, матричні 
принтери можуть створювати кілька ідентичних примірників документа одночасно. Для 
цього застосовується друк на копіювальному папері. 

Крім того, відбиток, зроблений на матричному принтері, неможливо повністю змити. 
На папері в будь-якому випадку залишається відбиток голки. Це допомагає встановлювати 
справжність бухгалтерської чи іншої фінансової документації. 

Лазерні принтери працюють приблизно так само, як ксерокси. 
Комп'ютер формує в своїй пам'яті «образ» сторінки тексту та передає його принтеру. 

Інформація про сторінку проектується за допомогою лазерного променя на обертовий 
барабан, яка містить світлочутливі покриттям, що змінює електричні властивості в 
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залежності від освітленості. 

Після засвічення на барабан, що знаходиться під електричною напругою, наноситься 
барвний порошок – тонер, частинки якого налипають на засвічені ділянки поверхні барабана. 
Принтер за допомогою спеціального гарячого валика простягає папір під барабаном; тонер 
переноситься на папір і «вплавляется» в нього, залишаючи стійке високоякісне зображення. 

Лазерні принтери забезпечують найбільш високоякісне з високою швидкодією. 
Широко застосовуються кольорові лазерні принтери. 

Струменеві принтери генерують символи у вигляді послідовності чорнильних точок. 
Друкуюча головка принтера має крихітні сопла, через які на сторінку вибризкуються 
швидковисихаючі чорнило. 

Матриця друкуючої головки зазвичай містить від 12 до 64 сопел. В даний час 
струменеві принтери забезпечують роздільну здатність до 50 точок на міліметр і швидкість 
друку до 500 знаків в секунду при відмінній якості друку, що наближається до якості 
лазерного друку. Ці принтери вимогливі до якості паперу. 

Кольорові струменеві принтери створюють кольору, комбінуючи чорнило чотирьох 
основних кольорів – яскраво-блакитного, пурпурного, жовтого та чорного, але роздільна 
здатність при цьому зменшується приблизно вдвічі. 

Принтер пов'язаний з комп'ютером за допомогою кабелю принтера, один кінець якого 
вставляється своїм роз'ємом в гніздо принтера, а інший – в порт принтера комп'ютера. 

Порт – це роз'єм, через який можна з'єднати процесор комп'ютера із зовнішнім 
пристроєм. 

Кожен принтер обов'язково має свій драйвер – програму, яка здатна переводити 
(транслювати) стандартні команди друку комп'ютера в спеціальні команди, що вимагаються 
для кожного принтера. 

Графобудувач 
Плоттер – пристрій, який креслить графіки, рисунки або діаграми під керуванням 

комп'ютера. 
Плоттери використовуються для отримання складних конструкторських креслень, 

архітектурних планів, географічних і метеорологічних карт, ділових схем. Плоттери 
малюють зображення за допомогою пера. 

Роликові плоттери прокручують папір під пером, а планшетні плоттери переміщають 
перо через всю поверхню паперу, що розміщується горизонтально. 

Плоттеру, так само, як і принтеру, обов'язково потрібна спеціальна програма – 
драйвер, що дозволяє прикладним програмам передавати йому інструкції: підняти й 
опустити перо, провести лінію заданої товщини. 

Діалогові засоби користувача 
До діалогових засобів користувача відносяться: 
- відеотермінали; 
- пристрої мовного введення-виведення інформації. 
Відеосистема комп'ютера 
Відеосистема комп'ютера складається з трьох компонент: 
- монітор (дисплей) перетворює ці сигнали в зорові образи; 
- відеоадаптер посилає в монітор сигнали керування яскравістю променів і 

синхросигнали рядкової та кадрової розгорток; 
- програмне забезпечення (драйвери відеосистеми) обробляють відеозображення – 

виконують кодування та декодування сигналів, координатні перетворення, стиснення 
зображень та ін. 

Монітор – пристрій візуального відображення інформації (у вигляді тексту, таблиць, 
рисунків, креслень та ін.). 

Переважна більшість моніторів сконструйовані на базі електронно-променевої трубки 
(ЕПТ), і принцип їх роботи аналогічний принципу роботи телевізора. Монітори бувають 
алфавітно-цифрові та графічні, монохромні та кольорового зображення. Сучасні комп'ютери 
комплектуються, як правило, кольоровими графічними моніторами. 

Дисплеї випускаються на базі електронно-променевої трубки та рідкокристалічні. 
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Монітор на базі електронно-променевої трубки 
Основний елемент дисплея – електронно-променева трубка. Її передня, звернена до 

глядача, частина з внутрішньої сторони покрита люмінофором – спеціальною речовиною, що 
здатна випромінювати світло при попаданні на нього швидких електронів. 

Люмінофор наноситься у вигляді наборів точок трьох основних кольорів – червоного, 
зеленого та синього. Ці кольори називають основними, тому що їх поєднаннями (в різних 
пропорціях) можна представити будь-який колір спектра. 

Набори точок люмінофора розташовуються по трикутним тріадам. 
Тріада утворює піксель – крапку, з яких формується зображення (англ. Pixel – picture 

element, елемент картинки). 
Відстань між центрами пікселів називається точковим кроком монітора. Це відстань 

істотно впливає на чіткість зображення. Чим менше крок, тим вище чіткість. Зазвичай в 
кольорових моніторах крок становить 0,24 мм. При такому кроці очі людини сприймають 
точки тріади як одну точку «складного» кольору. 

На протилежному боці трубки розташовані три (за кількістю основних кольорів) 
електронні гармати. Всі три гармати «націлені» на один і той самий піксель, але кожна з них 
випромінює потік електронів в сторону «своєї» точки люмінофора. Щоб електрони 
безперешкодно досягали екрану, з трубки відкачується повітря, а між гарматами та екраном 
створюється висока електрична напруга, що прискорює електрони. Перед екраном на шляху 
електронів ставиться маска – тонка металева пластина з великою кількістю отворів, що 
розташовані навпроти точок люмінофора. Маска забезпечує попадання електронних 
променів тільки в точки люмінофора відповідного кольору. 

Величиною електричного струму гармат і, отже, яскравістю світіння пікселів, керує 
сигнал, що надходить з відеоадаптера. 

На ту частину колби, де розташовані електронні гармати, надівається система 
монітора, що відхиляє та змушує електронний пучок пробігати по черзі всі пікселі рядок за 
рядком від верхньої до нижньої, та потім повертатися на початок верхнього рядка і т. д. 

Кількість відображених рядків в секунду називається рядкової частотою розгортки. А 
частота, з якою змінюються кадри зображення, називається кадровою частотою розгортки. 
Остання не повинна бути нижче 85 Гц, інакше зображення буде мерехтіти. 

Рідкокристалічні монітори 
Рідкокристалічні монітори все ширше використовуються поряд з традиційними ЕПТ-

моніторами. 
Рідкі кристали – це особливий стан деяких органічних речовин, в якому вони мають 

плинність і властивість утворювати просторові структури, що подібні до кристалічних. Рідкі 
кристали можуть змінювати свою структуру та світлооптичні властивості під дією 
електричної напруги. Змінюючи за допомогою електричного поля орієнтацію груп кристалів 
і використовуючи введені в рідкокристалічний розчин речовини, що здатні випромінювати 
світло під впливом електричного поля, можна створити високоякісні зображення, які 
передають більше 15 мільйонів колірних відтінків. 

Більшість РК-моніторів використовує тонку плівку з рідких кристалів, поміщену між 
двома скляними пластинами. Заряди передаються через так звану пасивну матрицю – сітку 
невидимих ниток, горизонтальних і вертикальних, створюючи в місці перетину ниток точку 
зображення (кілька розмитого через те, що заряди проникають в сусідні області рідини). 

Активні матриці замість ниток використовують прозорий екран з транзисторів і 
забезпечують яскраве зображення, що практично не має спотворень. Екран при цьому 
розділений на незалежні комірки, кожна з яких складається з чотирьох частин (для трьох 
основних кольорів і одна резервна). Кількість таких комірок по широті та висоті екрану 
називають роздільною здатністю екрану. Сучасні РК-монітори займають в 2-3 рази менше 
місця, ніж монітори з ЕПТ і в стільки ж разів легше; споживають набагато менше 
електроенергії і не випромінюють електромагнітних хвиль, що впливають на здоров'я людей. 

Засоби зв'язку та телекомунікації 
Засоби зв'язку та телекомунікації використовуються для підключення комп'ютера до 

каналів зв'язку, інших комп'ютерів і комп'ютерних мереж. До цієї групи, перш за все, 
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відносяться мережеві адаптери. В якості мережевого адаптера найчастіше 
використовуються модеми (модулятор-демодулятор). 

Модем – пристрій для передачі комп'ютерних даних на великі відстані по телефонних 
лініях зв'язку. 

Цифрові сигнали, що виробляються комп'ютером, не можна безпосередньо передавати 
по телефонній мережі, тому що вона призначена для передачі людської мови – безперервних 
сигналів звукової частоти. 

Модем забезпечує перетворення цифрових сигналів комп'ютера в змінний струм 
частоти звукового діапазону – цей процес називається модуляцією, а також зворотне 
перетворення, яке називається демодуляцией. Звідси назва пристрою: модем – модулятор/ 
демодулятор. 

Для здійснення зв'язку один модем викликає інший по номеру телефону, а той 
відповідає на виклик. Потім модеми посилають один одному сигнали, погоджуючи 
відповідний їм обом режим зв'язку. Після цього передавальний модем починає посилати 
модульовані дані з узгодженими швидкістю (кількістю біт в секунду) і форматом. Модем на 
іншому кінці перетворює отриману інформацію в цифровий вигляд і передає її своєму 
комп'ютеру. Закінчивши сеанс зв'язку, модем відключається від лінії. 

Управління модемом здійснюється за допомогою спеціального комутаційного 
програмного забезпечення. 

Модеми бувають зовнішні, що виконані у вигляді окремого пристрою, та внутрішні, 
що представляють собою електронну плату, встановлену всередині комп'ютера. Майже всі 
модеми підтримують і функції факсів. 

Факс – це пристрій факсимільної передачі зображення по телефонній мережі. Назва 
«факс» походить від слова «факсиміле» (лат. Facsimile – зроби подібне), що означає точне 
відтворення графічного оригіналу (підпису, документа та ін.) засобами друку. Модем, який 
може передавати й отримувати дані як факс, називається факс-модемом. 

Засоби мультимедіа та мультимедіа-комп'ютер 
Термін «мультимедіа» утворений зі слів «мульти» – багато, та «медіа» – середовище, 

носій, засоби повідомлення, і в першому наближенні його можна перевести як 
«багатосередовищність». 

Мультимедіа – це збірне поняття для різних комп'ютерних технологій, при яких 
використовується кілька інформаційних середовищ, таких, як графіка, текст, відео, 
фотографія, рухомі образи (анімація), звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід. 

Мультимедіа-комп'ютер – це комп'ютер, обладнаний апаратними та програмними 
засобами, що реалізують технологію мультимедіа. 

Сфери застосування мультимедіа 
1. Навчання з використанням комп'ютерних технологій. 
Спеціальними дослідженнями встановлено, що з почутого в пам'яті залишається 

тільки чверть, з побаченого – третина, при комбінованому впливі зору і слуху – 50%, а якщо 
залучити учня в активні дії в процесі вивчення за допомогою мультимедійних додатків – 
75%). 

2. Інформаційна та рекламна служба. 
3. Розваги, ігри, системи віртуальної реальності. 
Технологію мультимедіа становлять дві основні компоненти – апаратна і програмна. 
Апаратні засоби мультимедіа 
Основні – високопродуктивний комп'ютер з мультимедіа-монітором, вбудованими 

стереодинаміками і графічним адаптером SVGA. 
Спеціальні – приводи DVD-ROM; TV-тюнери і фрейм-грабери; графічні акселератори 

(прискорювачі), в тому числі, для підтримки тривимірної графіки; плати відеовідтворення; 
пристрою для введення видеопоследовательностей; звукові плати з встановленими 
мікшерами та музичними синтезаторами, що відтворюють звучання реальних музичних 
інструментів; акустичні системи з навушниками або динаміками. 

Програмні засоби мультимедіа 
Мультимедійні програми: 
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- енциклопедії; 
- інтерактивні курси навчання по різним предметам; 
- ігри та розваги; 
- робота з Інтернет; 
- тренажери; 
- засоби торгової реклами; 
- електронні презентації; 
- інформаційні кіоски, що встановлені в громадських місцях і надають різну 

інформацію, та ін. 
Засоби створення мультимедійних додатків: 
- редактори відеозображень; професійні графічні редактори; 
- засоби для запису, створення та редагування звукової інформації, що дозволяють 

готувати звукові файли для включення в програми, змінювати амплітуду сигналу, накласти 
або прибрати фон, вирізати або вставити блоки даних на якомусь часовому відрізку; 

- програми для маніпуляції з сегментами зображень, зміни кольору, палітри; 
- програми для реалізації гіпертекстів та ін. 
Технології мультимедіа 
Телевізійний прийом – виведення телевізійних сигналів на монітор комп'ютера на 

фоні роботи інших програм. 
Відеозахоплення – «захоплення» та «заморозка» в цифровому вигляді окремих 

відеокадрів. 
Анімація – відтворення послідовності картинок, що створює враження рухомого 

зображення. 
Звукові ефекти – збереження в цифровому вигляді звучання музичних інструментів, 

звуків природи або музичних фрагментів, створених на комп'ютері, або записаних і 
оцифрованих. 

Тривимірна (3D) графіка – графіка, створювана за допомогою зображень, що мають не 
тільки довжину та ширину, але й глибину. 

Музика MIDI (Musical Instrument Digital Interface, цифровий інтерфейс музичних 
інструментів) – стандарт, що дозволяє приєднувати до комп'ютера цифрові музичні 
інструменти, використовувані при створенні та запису музики. 

Віртуальна реальність (Virtual Reality, VR). Слово «віртуальний» означає «діючий і 
виявляє себе як справжній». 

Віртуальна реальність – це високорозвинена форма комп'ютерного моделювання, яка 
дозволяє користувачеві зануритися в модельний світ і безпосередньо діяти в ньому. Зорові, 
слухові, дотикові та моторні відчуття користувача при цьому замінюються їх імітацією, що 
генерується комп'ютером. 

Ознаки пристроїв віртуальної реальності: 
- моделювання в реальному масштабі часу; 
- імітація навколишнього оточення з високим ступенем реалізму; 
- можливість впливати на навколишнє оточення і мати при цьому зворотний зв'язок. 
Приклад використання віртуальної реальності: архітектурно-будівельна компанія 

використовує програмне забезпечення, що дозволяє замовникам «відвідати» віртуальний 
образ майбутнього архітектурної споруди задовго до того, як буде розпочато будівництво. 
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Тема 6. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРА 
1. Поняття програмного забезпечення. 
2. Структура програмного забезпечення. 
3. Версії та модифікації програм. 
4. Розповсюдження програмних продуктів. 
5. Операційні системи та їх основні функції. 
6. Типи операційних систем. 
7. Інтерфейс користувача. 
8. Поняття файлу. 
9. Каталог. 

 
1. Поняття програмного забезпечення. 
Комп'ютер виконує будь-які дії відповідно до програм, написаних людиною. Сам по 

собі комп'ютер ніколи ніяких дій виконати не в змозі. Можна сказати, що комп'ютер без 
програми подібний автомобілю без водія та пального. Тому наявність програм є не менш 
важливою, ніж наявність комп'ютера. В даний час програми, які необхідні для нормального 
функціонування комп'ютера, можуть багаторазово перевершувати за вартістю апаратні 
засоби. 

Для позначення багатьох програм, які використовуються або можуть бути 
використані на комп'ютері, служить термін програмне забезпечення (ПЗ) комп'ютера. 

Програмним забезпеченням називається сукупність, що включає програми, які можуть 
виконуватися на комп'ютері даної моделі, а також комплекти технічної та програмної 
документації, що їх супроводжують. 

Різні моделі обчислювальних машин мають різну архітектуру, різні способи 
кодування інформації, різні системи команд. Тому програми, що підготовлені до виконання 
на комп'ютері однієї моделі, швидше за все, неможливо буде виконати на комп'ютері іншої 
моделі. Таким чином, слід говорити про програмне забезпечення даної конкретної моделі або 
сімейства програмно-сумісних машин. 

Разом з програмою купується й комплекс документації, в якому описуються 
призначення та основні можливості програми, технічні вимоги до апаратних засобів 
комп'ютера (необхідний обсяг оперативної та зовнішньої пам'яті, наявність спеціального 
обладнання та ін.), способи встановлення програми на комп'ютері та правила керування нею. 
Досить часто в програмах передбачається вбудована довідкова система, або Help-система 
(від help – допомога), звертатися до якої можна безпосередньо під час виконання програми. 

Сукупність усіх програмних засобів і потрібних їм даних іноді називають software (від 
soft – м'який, ware – виріб, продукт виробництва), а сукупність апаратних засобів – hardware 
(від hard – твердий). На будь-якому комп'ютері є конкретний набір апаратних і програмних 
засобів, а також різних даних, які утворюють його ресурси. 

Якщо під час роботи з незнайомою програмою виникла необхідність в отриманні 
довідки щодо її роботи, можна спробувати натиснути функціональну клавішу F1 – саме цей 
спосіб звернення до вбудованої довідкової системі вважається стандартним в операційній 
системі Windows і прийнятий в більшості програм. 

Ресурсами комп'ютера називається сукупність, що складається з усіх його апаратних 
засобів, а також всіх програм і даних, які знаходяться в його оперативній та зовнішній 
пам'яті. 

Як правило, для виконання функцій з обробки даних програмі потрібна певна 
допоміжна інформація. Крім того, для виконання групи споріднених функцій часто 
розробляється не одна програма, а кілька взаємозалежних. 

Група взаємопов'язаних програм, що забезпечують виконання споріднених функцій 
обробки інформації, разом з необхідними для цього наборами даних називається пакетом 
програм або програмною системою. Програма або пакет програм, що розробляється з метою 
масового тиражування для продажу, називається програмним продуктом. 
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2. Структура програмного забезпечення. 
В даний час у програмному забезпеченні персональних комп'ютерів прийнято 

виділяти такі групи програм: 
- системне ПЗ; 
- інструментальне ПЗ; 
- прикладне ПЗ. 
Системне програмне забезпечення 
Програми цієї групи автоматизують переважну більшість допоміжної роботи з 

апаратними засобами, яку доводиться виконувати при використанні різних комп'ютерних 
технологій для обробки даних. 

Системне програмне забезпечення служить для забезпечення ефективної та надійної 
роботи апаратури комп'ютера та програм прикладного або інструментального рівня, що 
виконуються на ньому. 

До групи системних програм відносяться: операційні системи, операційні оболонки, 
утиліти, драйвери, архіватори, антивірусні та деякі інші програми. 

Операційні системи – пакети програм, які забезпечують ефективну роботу всіх 
апаратних засобів комп'ютера, а також можливість керування всіма його ресурсами. 

Операційні оболонки – додаткові програми, які призначені для підвищення зручності 
керування роботою операційних систем. 

Утиліти (від utility – корисність) представляють собою невеликі, але дуже корисні 
програми, які виконують різноманітні допоміжні функції з керування роботою апаратних 
засобів, щодо підвищення ефективності їх роботи, здійснюють перевірку їх працездатності, 
обслуговування та налагодження. 

Для виконання операцій з обміну даними між програмою та різними зовнішніми 
пристроями до складу операційної системи включається ряд спеціалізованих програм, які 
прийнято називати драйверами (від drive – керувати). Відсутність або застосування 
драйвера, що не відповідає пристрою – робить його марним. 

Програми-архіватори служать для створення архівних копій важливих програм і 
наборів даних. Архіватори також мінімізують об'єм, який потрібен для розміщення архіву на 
зовнішньому носії. 

Антивірусні програми забезпечують користувача необхідними засобами боротьби з 
комп'ютерними вірусами. 

Розробляються, налаштовуються та підтримуються в робочому стані системні 
програми фахівцями, яких прийнято називати системними програмістами. Вони повинні 
мати високу кваліфікацію, в деталях знати апаратне забезпечення комп'ютера та способи 
роботи з даними на машинному рівні. Рядовому користувачеві доводиться постійно 
стикатися з системними програмами, але вже з точки зору їх експлуатації, використання їх 
можливостей для вирішення своїх завдань. 

Інструментальне програмне забезпечення 
Інструментальне програмне забезпечення – це різновид знарядь праці для іншої 

категорії фахівців, так званих прикладних програмістів. 
Інструментальне програмне забезпечення служить для розробки різних пакетів 

програм, що застосовуються в різних сферах діяльності людини. 
Прикладні програмісти повинні не тільки добре знати прийоми та способи обробки 

даних, але й вміти розробляти програми. Вони повинні добре орієнтуватися або досить 
швидко освоюватися в конкретних сферах застосування інформаційних технологій – в 
інженерних дисциплінах, математиці, фізиці, видавничій справі, бухгалтерії, медицині та ін. 
Звичайним користувачам стикатися з програмами цієї групи, як правило, не доводиться. 

До групи інструментальних програм входять: 
- транслятори з різних алгоритмічних мов, які здійснюють переведення тексту 

програми на машинну мову; 
- зв'язуючі редактори, що призначені для об'єднання окремих частин програм в єдине 

ціле; 
- налагоджувачі, за допомогою яких виявляються й усуваються допущені при 
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написанні програми помилки; 

- інтегровані середовища розробників, які об'єднують зазначені вище компоненти в 
єдину, зручну для розробки програм систему. 

Прикладне програмне забезпечення 
Прикладне програмне забезпечення є кінцевою метою діяльності прикладних 

програмістів і одночасно знаряддям праці користувачів комп'ютера. Спеціаліст в конкретній 
галузі діяльності не зобов'язаний одночасно бути фахівцем в сфері засобів обробки даних, 
він не повинен вміти програмувати. Однак він повинен знати основні способи та прийоми 
роботи з комп'ютером, призначення та основні можливості системних і, особливо, 
прикладних програм в своїй проблемної області. 

Прикладне програмне забезпечення використовується для вирішення завдань в різних 
сферах застосування комп'ютерних систем обробки даних. Прикладна програма або додаток 
– це програма, що призначена для вирішення задачі або класу задач в проблемній області – 
тобто конкретній сфері застосування інформаційних технологій. 

Нижче перераховані деякі різновиди прикладних програм. 
- Текстові редактори: Word, Writer, WordPerfect, ТеХ та багато інших. Служать для 

підготовки різного роду друкованих документів – довідок, звітів, відомостей, статей. 
Найбільш потужні з текстових редакторів іноді називають текстовими процесорами. 
Особливими різновидами текстових редакторів є видавничі системи, що слугують для 
підготовки до тиражування газет, журналів, рекламних буклетів, проспектів, книг. До них 
відносяться Ventura Publisher, Adobe Acrobat, Adobe PageMaker, QuarkXPress і деякі інші. 

- Графічні редактори, за допомогою яких розробляються різноманітні рисунки, 
креслення, графіки, діаграми, ілюстрації, в тому числі й тривимірні зображення. Можна 
згадати програми Paint, Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3DStudioMAX. 

- Електронні таблиці представляють собою електронний аналог звичайних таблиць. 
Програми для роботи з електронними таблицями – табличні процесори забезпечують 
автоматичну обробку великих масивів текстової та/або числової інформації. До них 
відносяться Lotus, Calc, SuperCalc, Excel, QuattroPro та ряд інших. 

- Бази даних – програмні системи, які використовуються для зберігання відомостей 
про один або декілька об'єктів, їх властивостей та взаємозв'язків. Для розробки баз даних, 
первинного заповнення інформацією та підтримки даних в актуальному стані (тобто 
відповідного поточного, реальному стану предметної області) служать інструментальні 
пакети програм, які мають назву системами керування базами даних (СКБД). В даний час 
найбільшою популярністю користуються СУБД Access, FoxPro, Paradox, Informix, Oracle та 
ряд інших. 

- Програми підготовки презентацій – програми, які служать для створення 
презентацій і проведення їх демонстрацій. 

- Інтегровані системи об'єднують компоненти, які аналогічні згаданим вище 
спеціалізованим пакетам та забезпечують єдиний стиль взаємодії з усіма складовими пакету, 
а також зручний та ефективний спосіб передачі інформації між різними його компонентами. 
Яскравим прикладом інтегрованих систем є пакет програм Microsoft Office. Можна згадати 
також пакет Corel Word Perfect Office, в який входять текстовий редактор WordPerfect і 
обробник електронних таблиць Quattro Pro. Ці програми, на думку ряду експертів, є кращими 
в світі в своїх класах. Однак ціна цього пакету значно вище, ніж ціна Microsoft Office. Слід 
зазначити також безкоштовний офісний пакет OpenOffice.org, який може працювати на 
різних програмних та апаратних платформах і включає в себе повний набір засобів для 
офісної роботи, в тому числі текстовий редактор, табличний процесор, СКБД та ін. 

- Системи документообігу різних підприємств і організацій, які містять інструменти 
планування й управління, автоматизації фінансово-господарської діяльності, обліку 
продукції, що випускається, підготовки різного роду звітів, канцелярського документообігу, 
ведення ділової переписки та ін. Це, наприклад, «СКАТ», «Парус», «Євфрат». 

- Бухгалтерські та фінансові програми дозволяють істотно автоматизувати роботу 
бухгалтерій та аналітичних відділів різних організацій. Дуже популярною програмою цього 
класу є «1С: Бухгалтерія». 
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- Коректори – програми, що забезпечують перевірку правопису в будь-яких 

текстах, документах, звітах. Наприклад, пакети «ОРФО», «Пропись» містять понад сто тисяч 
слів і словосполучень, а також практично всі сучасні правила перенесення, орфографії та 
пунктуації. 

- Перекладачі та електронні словники – програми, за допомогою яких можна 
здійснювати автоматизований переклад текстів з однієї мови на іншу. Наприклад, пакет 
Lingua Match Correspondent забезпечує ведення ділової переписки на шести мовах. 
Популярними програмами-перекладачами в даний час вважаються пакети Stylus, ABBYY 
Lingvo, Socrat та електронний словник «МультілексПро», що містить понад два мільйони 
російських та англійських слів. 

- Персональні менеджери або органайзери – програми, що покликані замінити 
людині його записну книжку, в якій він містить номери телефонів, адреси, дні народження 
знайомих, і щоденник, що слугує для фіксації часу та днів проведення ділових зустрічей, 
заходів та ін. Персональний менеджер служить для планування особистої та колективної 
діяльності, це своєрідний «будильник, що нагадує», який за кілька днів або годин до будь-
якого заходу нагадає про нього, це «вічний календар», поштова програма та багато іншого. 
Мабуть, найбільш відомої на сьогоднішній день програмою цієї групи є Microsoft Outlook, 
що входить в пакет Microsoft Office. Можна згадати ще програми Golden Section Organizer та 
Інформатор 2000, які не такі універсальні, як MS Outlook, зате значно менші за об'ємом і 
простіше в роботі. 

- Освітні, навчальні програми та мультимедійні енциклопедії. Пакети освітніх 
програм забезпечують індивідуальне навчання та перевірку якості навчання 
найрізноманітнішим предметів: математики, іноземних мов, хімії, біології. 

- Мультимедійні програми призначені для відтворення звукових і відеозаписів, а 
також містять засоби для їх створення та редагування. 

- Ігрові та розважальні пакети представлені величезною кількістю різних ігор для 
різного віку, а також аудіо- та відеозаписами. 

3. Версії та модифікації програм. 
У міру використання програмних продуктів на практиці виявляються їхні недоліки, 

невикористані можливості та помилки, що не помічені на стадії розробки. Фірми-виробники 
враховують всю інформацію, що надходить до них, і за можливістю вносять відповідні 
зміни. Ці зміни входять у нові модифікації та версії існуючого програмного продукту. 

Модифікація являє собою незначно змінену програму або пакет програм, в якому 
усунуті помічені помилки або ж внесені незначні зміни. 

Версія являє собою істотно змінену програму або пакет програм, в який додані 
принципово нові функції, використовується інша організація програми, даних або 
застосовуються нові способи взаємодії користувача з програмою. 

Як правило, нові модифікації та версії мають таку саме назву, яку мав і вихідний 
продукт. Однак справа від назви такого зміненого продукту з'являється певна ознака зміни. 
Наприклад, за час розвитку та використання операційної системи Windows випущено 
декілька її версій та модифікацій від Windows 1.0 до Windows 10. 

Сімейством називають групу тісно пов'язаних програмних систем, що мають одну й 
ту ж саму принципову основу. 

Термін «версія» у відношенні до програмного забезпечення може використовуватися 
й ще в одному сенсі. В ході розробки програмних продуктів компанії можуть поширювати 
пробні пакети з метою їх тестування. Спочатку компанія випускає так звану альфа-версію 
пакету, яка може містити багато помилок і недоробок. Особи, які виконують тестування 
цього пакета, повідомляють всі свої зауваження розробнику. Після врахування всіх таких 
зауважень і виправлення виявлених помилок компанія випускає бета-версію. І знову 
здійснюється пробна експлуатація та виявлення решти помилок. Потім слідує етап 
виправлення помилок, що виявлені при тестуванні бета-версії, і випуск RC-версії (від 
Release Candidate – кандидат на реалізацію), яка вже практично не містить помилок. На 
останньому етапі програмний продукт шляхом виявлення найбільш прихованих помилок 
доводиться до «товарного» вигляду, після чого в продаж випускається остаточна версія – так 
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звана реліз-версія або просто реліз (від release – реалізація). Слід зазначити, що версії 
програмних систем, які використовують в інтерфейсі національні мови, називаються 
локалізованими. 

4. Розповсюдження програмних продуктів. 
В даний час застосовуються такі способи поширення програмних продуктів: 
- комерційний (commercialware); 
- частково оплачуваний або умовно-безкоштовний (shareware); 
- безкоштовний (freeware); 
- пробний (trial). 
Комерційні пакети купуються за їх повну вартість, а умовно-безкоштовні – за 

невелику, іноді символічну ціну після безкоштовного випробувального терміну. Пробні 
пакети поширюються їх розробниками безкоштовно з метою тестування й обкатки. 

Купуючи програму через торгову мережу або у спеціалізованих розповсюджувачів, 
покупець отримує всі юридичні права на її використання. При придбанні програми у 
легальних розповсюджувачів покупець отримує разом з пакетом сертифікат або ліцензію на 
певні права щодо застосування пакету. Нелегальні розповсюджувачі не видають таких 
документів. 

Безкоштовне придбання комерційних та умовно-безкоштовних програм шляхом 
копіювання (неліцензійне, нелегальне, піратське копіювання) є порушенням авторських прав 
розробника програми та переслідується по закону. 

Найчастіше пакети програм реалізуються у вигляді так званого дистрибутива (від 
distribute – поширювати, роздавати), який представляє собою програми пакета та необхідні 
допоміжні дані, що записані в спеціальній формі на оптичних дисках. У комплекті з 
легальним дистрибутивом поставляють необхідну дозвільну документацію, а також ліцензію 
на право використання придбаної програми. 

Безпосереднє виконання програми, що представлена у вигляді дистрибутива, 
неможливе. 

Для приведення пакету або програми до робочого стану потрібно виконати процедуру 
встановлення, інсталяції (від install – встановлювати), тобто розгортання, приведення 
програм і даних до працездатного стану за правилами, які викладені у супровідній 
документації. Комерційні дистрибутивні пакети часто захищаються від незаконного 
копіювання, і для їх розгортання необхідно знати спеціальний код, що дозволяє виконати 
встановлення тільки законному власнику пакета. 

5. Операційні системи та їх основні функції. 
Операційні системи (ОС) є основою системного програмного забезпечення. Без 

операційної системи доступ до апаратури та програм сучасного комп'ютера абсолютно 
неможливий. Всі апаратні, а також і програмні засоби комп'ютера надаються користувачеві 
тільки через посередника – операційну систему. 

Операційною системою називається комплекс програм, які забезпечують 
автоматизацію доступу до апаратних і програмних ресурсів комп'ютера. 

Основними функціями операційних систем є: 
- завантаження програми в оперативну пам'ять і керування ходом їх виконання; 
- забезпечення операцій з обміну даними між програмою, що виконується, та 

зовнішніми пристроями; 
- обслуговування нестандартних ситуацій в ході виконання програми; 
- видалення виконаної програми з оперативної пам'яті та звільнення місця для 

завантаження нової програми; 
- організація зберігання та пошуку програм і даних на зовнішніх носіях; 
- організація взаємодії користувача й операційної системи – прийом і виконання 

команд користувача; 
- виконання різних допоміжних (сервісних) функцій, таких як форматування дискових 

пристроїв, копіювання інформації з одного дискового пристрою на інший та деякі інші. 
Частини операційної системи, які формують кістяк системи введення-виведення, 

записуються в постійну пам'ять комп'ютера. Всі інші її частини розміщуються на жорсткому 
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або оптичному диску, який в цьому випадку називається системним (завантажувальним). 

Без системного диска персональний комп'ютер принципово не може працювати. 
Операційна система повинна знаходитися в робочому стані протягом усього часу 
функціонування комп'ютера. Робота операційної системи починається в момент включення 
комп'ютера та закінчується в момент його виключення. 

6. Типи операційних систем. 
Для кожної моделі комп'ютера розробляються власні операційні системи. Більш того, 

для однієї й тієї ж самої моделі, як правило, є кілька різних операційних систем з різним 
призначенням, можливостями та властивостями. Так, існують операційні системи, які 
можуть керувати одночасним виконанням декількох програм – багатопрограмні – або тільки 
однієї – однопрограмні операційні системи. Існують ОС, які можуть обслуговувати тільки 
одного або одночасно кількох людей. Для забезпечення роботи локальних і глобальних 
мереж розроблені мережеві операційні системи. 

Для IBM-сумісних персональних комп'ютерів розроблено кілька різних сімейств 
операційних систем: MS DOS, Windows, Linux та деякі інші. Однією з найбільш простих 
операційних систем для персональних комп'ютерів є застаріла розрахована на одного 
користувача й однопрограмна операційна система MS DOS (від Microsoft Disk Operation 
System – дискова операційна система фірми Microsoft). Її перша версія була розроблена ще в 
1981-1982 роках. Операційні системи сімейства Windows 9х є багатопрограмними, але 
розрахованими на одного користувача, а системи сімейств Windows NT/2000/XP і Linux 
відносяться до багатопрограмних, які розраховані на багато користувачів і мережевих. 

Для кожної операційної системи розроблена величезна кількість програм. Програми 
можуть виконуватися тільки під керуванням тієї операційної системи, для якої вони 
розроблені. Про програми, що написані для роботи з тією чи іншою операційною системою, 
кажуть, що вони «працюють в середовищі». 

7. Інтерфейс користувача. 
Взаємодія користувача й операційної системи завжди здійснюється за спеціальними 

правилами, особливим для кожної операційної системи способом. Ці правила утворюють 
інтерфейс користувача, який є окремим випадком розглянутого вище загального поняття 
інтерфейсу. 

Сукупність стандартних угод, засобів, методів і правил взаємодії користувача з тією 
чи іншою програмною системою називається інтерфейсом користувача системи. 

Розрізняють такі різновиди інтерфейсу користувача операційних систем: 
- текстовий; 
- табличний; 
- графічний. 
Текстовий інтерфейс користувача 
Розберемо основні особливості текстового інтерфейсу користувача, який 

використовується, наприклад, в таких операційних системах, як MS DOS і Unix. Взаємодія 
між користувачем та операційною системою відбувається в формі діалогу. Це означає, що 
операційна система після завантаження подає умовний сигнал про свою готовність до 
прийому вказівок, команд користувача. В операційній системі MS DOS цей сигнал являє 
собою виведене на екран дисплея запрошення до вводу, яке зазвичай є символ «>». Зліва від 
запрошення може бути виведена службова, допоміжна інформація, наприклад ім'я дискового 
пристрою, поточний час, поточна дата та деякі інші дані. Так, в запрошенні 07-04-18 З: \> 
показано, що поточна дата – це 7 квітня 2018 року, а поточним дисковим пристроєм є 
жорсткий диск С. Для запиту на виконання будь-якої функції операційної системи за 
допомогою текстового курсора користувач повинен ввести з клавіатури відповідну команду, 
що знаходиться праворуч від запрошення. Наприклад, дізнатися версію встановленої на 
комп'ютері операційної системи можна за допомогою команди: 

07-04-18 C: \> ver 
В даному випадку команда – це слово «ver» (від version – версія). Якщо, наприклад, на 

машині встановлена операційна система MS-DOS версії 6.22, то виконання цієї команди 
призведе до виведення на екран дисплея відповіді MS DOS Version 6.22. 
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Після завершення виконання команди операційна система знову виводить на екран 

запрошення та чекає наступної команди користувача. Таким чином, діалог користувача й 
операційної системи протікає у вигляді обміну текстовими фразами, тому інтерфейс такого 
типу й називають текстовим. Оскільки запрошення разом з командою користувача зазвичай 
займає на екрані дисплея один рядок, цей рядок стали називати командним рядком, а 
текстовий інтерфейс придбав ще одну назву – інтерфейс командного рядка. 

Табличний інтерфейс користувача 
Практика роботи з операційною системою MS DOS дуже швидко показала, що для 

більшості користувачів текстовий інтерфейс складний та незручний, тому що доводиться 
запам'ятовувати правила запису великої кількості необхідних в роботі команд. Тому стали 
розробляти різноманітні допоміжні програми, які повинні забезпечувати більш зручний для 
користувача спосіб взаємодії з операційною системою. Такі програми отримали назву 
оболонок. Будучи по суті справи надбудовами над операційною системою, оболонки 
змінюють стиль і правила взаємодії користувача й операційної системи, забезпечуючи при 
цьому доступ до її основних можливостей. 

Оболонкою називається допоміжна програма, яка забезпечує більш зручний для 
користувача спосіб роботи з операційною системою. 

Оболонки не є незалежними програмами, вони можуть функціонувати тільки спільно 
з операційною системою, для якої вони розроблені. 

Різні оболонки використовують різний інтерфейс користувача. Так, оболонки типу 
Total Commander 7.0 або Far використовують табличний інтерфейс, відмінною рисою якого є 
вибір команди або її елементів у готовій таблиці, а не введення тексту команди. 

Зазвичай поряд з вибором з таблиць при використанні табличного інтерфейсу 
зберігається можливість використовувати й текстовий інтерфейс. 

Графічний інтерфейс користувача 
В даний час найбільшу популярність завоював графічний інтерфейс, який спочатку 

теж був просто програмою-оболонкою. Його особливістю є широке використання умовних, 
значків, що легко запам'ятовуються та закріплені за тими чи іншими діями, програмами, 
пристроями та ін. Користувачеві досить певним чином вказати на потрібний значок, і 
операційна система виконає пов'язану з ним дію. Графічний інтерфейс є основним для 
переважної більшості сучасних операційних систем, в тому числі сімейств Windows. 

8. Поняття файлу. 
Для зберігання інформації, як і для зберігання великої кількості будь-яких об'єктів 

(книг, товарів), необхідна певна система, організація надійного зберігання та пошуку 
необхідних об'єктів, зокрема програм і даних. Такою системою, що забезпечує все необхідне 
для надійного зберігання та швидкого пошуку інформації на зовнішніх пристроях, є 
організація зберігання програм і даних в файлах (від file – швидкозшивач для паперу). Файл 
представляє собою окрему, самостійну логічну одиницю зберігання інформації на зовнішніх 
пристроях. Він може містити програму в машинних кодах, текст документа, запис людської 
мови або музичної мелодії, рисунок, ілюстрацію, відеофільм та ін. 

Файлом називається програма або пойменована сукупність даних, яка займає деяку 
ділянку зовнішнього накопичувача. 

Файл обов'язково має власне ім'я та займає певне місце на зовнішньому носії 
інформації, наприклад, будь-які конкретні сектори та доріжки на одному з дискових 
пристроїв. Можна уявляти собі файл, який знаходиться на зовнішньому пристрої, що 
запам'ятовує, як окремий документ в портфелі, в ящику столу, в шафі для документації, а 
саме зовнішній пристрій – як портфель, ящик столу, шафа. 

Дії з файлами 
Над файлами можуть бути виконані наступні основні операції: створення; відкриття; 

закриття; зміна (редагування); копіювання; переміщення; перейменування; знищення 
(видалення). 

Створення файлу здійснюється за вказівкою користувача або автоматично, засобами 
різних програмних систем. За створюваним файлом закріплюється назва, йому виділяється 
місце на зовнішньому пристрої, і він певним чином реєструється в операційній системі. 
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Новостворений файл може бути заповнений будь-якою інформацією. У деяких ситуаціях 
можуть створюватися й порожні файли, тобто файли, які не містять ніяких даних, але 
повністю готові до їх прийому. Створення файлу образно можна уявити собі як створення 
якогось документа та виділення йому відповідного місця зберігання. Створення порожнього 
файлу аналогічно підбору назви для документа та визначення місця для його зберігання. При 
цьому наповнення документа вмістом відкладається на деякий час. 

Відкриття файлу означає підготовку файлу до роботи з якою-небудь програмою. 
Процес підготовки, зокрема, включає в себе пошук файлу на зовнішньому пристрої й 
організацію різних допоміжних таблиць, за допомогою яких дані або заносяться в файл, або 
вибираються з нього. Відкриття файлу можна представляти як пошук в шафі, ящику столу 
або в портфелі потрібного документа та перенесення його на робочий стіл для прочитання 
або внесення в документ будь-яких змін. 

Закриття файлу означає розрив зв'язку між файлом і програмою та збереження його 
поточного стану. Закриття файлу аналогічно поверненню документа, в який вносилися зміни, 
па місце його постійного зберігання. Якщо залишити документ на робочому столі, то він 
може виявитися випадково зіпсованим або знищеним, і всі зміни, що внесені до нього, 
виявляться втраченими. Закриття файлу, як і його відкриття, здійснюється програмою 
автоматично або ж за спеціальною вказівкою користувача. 

Зміною файлу вважається внесення будь-яких змін в дані, які є його вмістом. 
Внесення змін до файлу, який містить будь-який текст, прийнято також називати 
редагуванням. 

Копіювання файлу означає, що на тому ж самому або на іншому зовнішньому 
пристрої або носії створюється точна копія вихідного файлу. Оригінал при цьому 
залишається на своєму старому місці, і, таким чином, на зовнішніх пристроях виходить два 
ідентичних примірника вихідного файлу. Копіювання файлу можна трактувати як зняття 
копії з документа та її розміщення для зберігання в іншому місці, наприклад в іншій шафі. 

Переміщення файлу означає, що після копіювання файлу на інше місце оригінал 
знищується, в результаті залишається тільки один його примірник. Переміщення файлу 
можна представляти як перенесення документа з одного місця його зберігання в інше, 
наприклад, в іншу шафу. 

Перейменування файлу означає закріплення за файлом нової назви, при цьому стара 
його назва безповоротно втрачається. 

Видалення файлу доводиться виконувати в тих випадках, коли застаріла інформація, 
що зберігається в ньому, вже непотрібна, або не вистачає своболного місця на зовнішньому 
носію. В операційних системах видалення зазвичай здійснюється так, що в багатьох 
випадках зберігається можливість відновлення випадково знищеного файлу. Можна уявляти 
собі, що непотрібний в подальшому документ викинутий в кошик для паперів. Якщо 
документ був викинутий випадково, то його можна знайти й продовжити з ним роботу. 
Зрозуміло, якщо вміст кошика не було знищено. 

Атрибути файлів 
Кожен файл має низку характерних властивостей – атрибутів. Найважливішими 

атрибутами файлу є: 
- назва; 
- розширення; 
- довжина; 
- час і дата створення. 
Назва файлу 
Назва або ім'я файлу служить для того, щоб мати можливість відрізнити один файл від 

іншого, вказати на потрібний файл. У різних операційних системах назви файлів 
формуються за різними правилами. 

У загальному випадку імена файлів в Windows XP можуть містити цифри, рядкові та 
заголовні букви латинського та національних алфавітів (у тому числі російського), знак 
«дефіс». Допускається, але не рекомендується використання наступних символів: ~, _, -, $, &, 
@,%, ^,!, (,), #, ', `. 
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Забороняється використання наступних символів: \, /,:, *,?, <,>, |, ", які 

використовуються операційною системою в спеціальних цілях. Ім'я файла з урахуванням 
пробілів і розширення повинно містити не більше ніж 255 знаків. Не допускається починати 
ім'я символом «точка». Пробіли на початку імені ігноруються. 

В операційній системі MS-DOS назва файлу не може містити пробілів, букв 
російського алфавіту та точок. Крім того, воно не може містити більш ніж вісім символів. В 
операційних системах Unix і Windows зняті обмеження на довжину назви, використання 
пробілів і точок в назві. В операційних системах Windows 9x і вище, крім того, в назві можна 
використовувати російські букви. В системі Unix малі та великі літери вважаються різними, а 
в Windows – однаковими. 

Розширення назви файлу 
Крім назви кожен файл може мати або не мати розширення імені. Розширення 

використовується для того, щоб певним чином охарактеризувати вміст файлу. Наприклад, 
розширення .doc та .txt вказують на те, що файл містить документ або текст. Розширення, 
якщо воно є, розміщується справа від назви файлу та відділяється від нього точкою. Правила 
формування розширень в Windows XP збігаються з правилами формування назв файлів. 
Назва разом з розширенням називають повним ім'ям файлу. 

Якщо файл створюється за допомогою будь-якої програмної системи, то, як правило, 
він автоматично отримує стандартне для даної системи розширення, і користувачеві досить 
вибрати або вказати тільки назву. В операційних системах передбачений цілий ряд 
стандартних розширень. 

Файли з розширенням .сом (від common – загальний) та .ехе (від executable – той, що 
виконується) містять програми на машинній мові. Їх також називають програмними 
файлами. Файли з розширенням .bat (від batch – пакет) містять довільні послідовності команд 
операційної системи. Такі файли прийнято називати командними файлами. 

Термін «виконуваний» файл об'єднує поняття «програмний файл» і «командний 
файл». 

При внесенні в файл будь-яких змін доцільно зберегти попередній варіант файлу з 
тим, щоб при необхідності скасувати зроблені зміни та повернутися до первісного варіанта. 
Багато програмних систем після внесення до файлу змін автоматично формують резервний 
файл, в якому знаходиться початковий варіант вмісту файлу. Резервний файл має те ж ім'я, 
що й вихідний файл, і стандартне для резервних файлів розширення .bak (від back – назад, 
назад). 

Якщо зміни вносяться в велику кількість файлів, на диску поступово скачується 
багато резервних файлів, тому час від часу доводиться виконувати «прибирання» – 
знищувати файли, які вже стали непотрібними або застарілі резервні файли. 

В цілому ряді випадків програмна документація поставляється покупцеві не на папері, 
а в вигляді файлів на дискових носіях. Зазвичай таким файлам приписують розширення .doc 
(від document – документ). Крім того, деякі текстові редактори автоматично дають «своїм» 
файлам (тобто файлам, що підготовлені з їх допомогою) це ж розширення .doc. Розширення 
.txt (від text – текст) – ще один поширений варіант розширень, що закріплюються за 
файлами, які містять різноманітні тексти. 

Раніше згадувалося про те, що досить часто в програмах передбачається вбудована 
довідкова система, звертатися до якої можна під час виконання програми. Така система, як 
правило, містить всю необхідну довідкову інформацію в файлах «допомоги» з розширенням 
.hlp (від help – допомога). Файли, що містять драйвери, мають розширення ехе або .sys (від 
system – система). 

Іноді програмним системам доводиться зберігати проміжну, робочу інформацію на 
дискових пристроях. Для цього формуються спеціальні файли, які досить часто отримують 
розширення .tmp (від temporary – тимчасовий). Як правило, тимчасові файли після 
закінчення роботи програми автоматично знищуються. Але бувають ситуації, коли вони все-
таки залишаються на диску, і тоді за вказаним розширенням їх легко впізнати та знищити. 

Різні графічні редактори також закріплюють за файлами, підготовленими з їх 
допомогою, певні розширення. Одне з таких розширень – .bmp (від bit map – бітова карта). 
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Довжина, час і дата створення файлу 
Наступним важливим атрибутом файлу є його довжина. Вона дорівнює розміру 

ділянки зовнішньго носія, що займає файл, та вимірюється в байтах. Значення цього 
атрибута використовується для визначення можливості розміщення файлу на вільній ділянці 
носія та в деяких інших цілях. При початковому записі файлу на диск, а також при внесенні 
до файл змін за допомогою системного годинника (спеціальної програми, що входить до 
складу операційної системи) автоматично фіксуються час і дата запису файлу на 
накопичувач на комп'ютері. Атрибути дати та часу служать для впізнання останніх за часом 
варіантів файлу. 

Групове ім'я файлів 
При виконанні операцій з файлами іноді виникають ситуації, коли одну й ту ж саме 

дію потрібно виконати з цілою групою файлів. Наприклад, потрібно скопіювати декілька 
файлів з жорсткого диска С: на диск А: з метою подальшого перенесення цих файлів на іншу 
машину. Або, скажімо, потрібно знищити всі застарілі резервні файли з метою звільнення 
місця для запису корисної інформації. Звичайно, такі дії можна виконувати послідовно, 
задаючи необхідну дію для кожного файлу групи. Однак цей підхід може потребувати дуже 
багато часу і сил, особливо якщо група складається з великої кількості файлів. Для 
підвищення ефективності передбачено спосіб, який спрощує колективні дії з файлами. Дія, 
яку потрібно виконати над групою файлів, задається тільки один раз, але разом з дією 
вказується не повне ім'я одиночного файлу, а спеціальне ім'я, яке дозволяє операційній 
системі виділити, пізнати всі файли групи і потім виконати над ними потрібну дію. Таке ім'я 
називають груповим ім'ям, шаблоном або маскою. 

Групове ім'я утворюється за допомогою так званих символів узагальнення – символів 
«*» і «?». Символ «*», що зустрівся в груповому імені, трактується як «будь-яка 
послідовність будь-яких символів назви». Так, груповомй імені «а*» відповідають будь-які 
назви, що починаються з літери «a»: at, azbuka, a2z4. Підстановлювальний знак символ «?» 
сприймається як будь-який одиночний символ, тобто йому відповідає рівно один, але 
довільний символ імені. Наприклад, шаблону otchet?.doc відповідають будь-які імена з 
розширенням .doc, в назві яких за відрізком назви otchet йде рівно один символ, наприклад, 
otchet1.doc, otchet4.doc, otchet% .doc, otchet # .doc і т. д. Розглянемо ще кілька прикладів: 

- ??.Txt – файли з будь-якими двосимвольними іменами та розширенням .txt; 
- *.bak – файли з будь-якими іменами та розширенням .bak; 
- prog1.* – файли з назвою prog1 і будь-яким розширенням; 
- *.* – файли з будь-якими назвами та будь-якими розширеннями. 
9. Каталог. 
Щоб виконати будь-які дії з файлом, наприклад, прочитати його вміст, необхідно 

знати точне місце розташування файлу на зовнішньому пристрої. Наприклад, на диску кожен 
файл займає певну групу секторів. Отже, його місце розташування можна задавати, вказуючи 
номери секторів і доріжок, зайнятих файлом. Але такий спосіб вказівки місця розташування 
файлу дуже незручний, оскільки в цьому випадку користувачеві необхідно знати номери всіх 
секторів диска, які відведені під файл. Щоб уникнути цього, в операційних системах 
передбачаються спеціальні засоби автоматизації доступу до файлів. 

Призначення і структура каталогу 
На будь-якому дисковому носії є кілька службових таблиць, що містять всю необхідну 

інформацію про становище файлів на цьому дисковому носії. Сукупність усіх службових 
таблиць утворює файлову систему диска. Одна з таких таблиць, з якої в основному 
доводиться мати справу користувачеві, називається кореневим каталогом, або просто 
каталогом. У деяких операційних системах кореневий каталог диска іноді називають 
кореневою папкою. 

Файловою системою диска називається сукупність службових таблиць, що містять 
всю необхідну для роботи інформацію, яка зберігаються у файлах на диску, а також 
сукупність правил іменування, розміщення, зберігання та доступу до файлів. 

Каталогом називається таблиця файлової системи диска, що містить перелік усіх 
файлів, що знаходяться на цьому диску. Для кожного файлу в каталозі вказуються значення 
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всіх його атрибутів, а також номер першого виділеного файлу кластера. 

Кореневий каталог, втім, як і всі основні таблиці файлової системи, створюється на 
дисковому пристрої операційною системою автоматично, в процесі форматування диска. 

Роль каталогу полягає в тому, що за його допомогою операційна система 
автоматично, тільки по заданій користувачем назві, знаходить файл. З точки зору свого 
призначення, каталог можна порівняти зі змістом в книзі, в якому для кожного розділу 
вказано номер сторінки, або з описом підтверджуючих документів, що зберігаються в шафі. 
Як в книзі для визначення положення тієї чи іншої глави можна за назвою глави в змісті 
визначити, на якій сторінці вона починається, так і операційна система за назвою файлу 
знаходить в каталозі кластер, в якому він починається. 

Каталог – це не єдина таблиця, яка входить до файлової системи диска. Кластери, в 
яких записаний файл, не обов'язково розміщуються на диску послідовно, один за одним. 
Вони можуть перебувати в різних місцях диска. Така можливість забезпечує значну 
економію об'єму диска при численних операціях запису та знищення файлів різної довжини. 
Поділ файлу на ділянки, що «розкидані» по різних поверхнях і доріжках диска, називається 
фрагментацією. 

Розглянута вище проста структура каталогу, в якому всі файли утворюють один 
загальний список, може забезпечити задовільну роботу операційної системи тільки в разі 
невеликих об'ємів диска й обмежує загальне число файлів, які можуть бути записані на диск. 
Коли обсяг диска стає досить великим і, отже, на диску можуть бути записані сотні та тисячі 
файлів, проста структура каталогу призводить до істотного уповільнення процесу пошуку 
файлу на диску або переповнення каталогу. Уявіть собі список документів, що зберігаються 
в шафі, з декількох тисяч назв. Цілком очевидно, що працювати з таким списком дуже 
незручно. У реальному житті документи в шафах згруповані за будь-якими ознаками в 
папки. При цьому в описі вмісту шафи вказуються не окремі документи, а папки. 

Довільні групи файлів каталогу можуть об'єднуватися й утворювати підкаталоги. У 
деяких операційних системах підкаталоги називаються папками. Фактично підкаталоги, як і 
кореневий каталог, є службовими таблицями файлової системи, що розміщені на диску та 
містять інформацію про віднесених до подкаталогу файлах, але в підкаталозі на відміну від 
кореневого каталогу знято обмеження на кількість файлів, що включаються в підкаталог. Це 
пов'язано з тим, що положення підкаталогів на диску не прив'язане до системної області, 
тому розміри підкаталогів можуть бути досить довільними. 

Крім того, підкаталоги створюються користувачами на свій розсуд. Кожен підкаталог 
має власне ім'я (зазвичай без розширення), яке підбирається за тими ж правилами, що і ім'я 
файлу. Груповання та включення файлів до підкаталогу можуть проводитися за будь-якими 
критеріями. Наприклад, в окремий підкаталог з назвою Windows доцільно зібрати всі файли, 
що мають відношення до операційної системи. Точно так же доцільно згрупувати до 
окремого підкаталогу всі файли, що необхідні для роботи будь-якого текстового редактора 
або ігрової програми. Якщо на машині працюють кілька користувачів, то має сенс 
організувати окремі підкаталоги для кожного користувача. 

Підкаталоги першого рівня по відношенню до включених в них підкаталогам другого 
рівня вважаються батьківськими. Підкаталоги другого рівня виступають в ролі дочірніх по 
відношенню до підкаталогам першого рівня. Глибина вкладення підкаталогів не обмежена. 
Каталог за своєю структурою нагадує дерево. Кореневий каталог можна зіставити зі 
стовбуром дерева, підкаталоги грають роль гілок, а файли є листям цього «дерева». Така 
структура каталогу називається деревовидною або ієрархічною. 

Шлях до файлу та специфікація файлу 
Операційна система здійснює пошук файлу в каталозі за його повним ім'ям. Це 

означає, що в одному каталозі або підкаталозі принципово не можуть перебувати два файли з 
одним і тим же самим повним ім'ям. Не допускається також наявність в одному каталозі або 
підкаталозі двох вкладених підкаталогів з однаковими іменами. При співпадаючих повних 
іменах двох файлів операційна система не зможе однозначно визначити, в який файл треба 
записувати дані або з якого файлу їх читати. Однак і в різних каталогах або підкаталогах 
допускається наявність файлів або дочірніх підкаталогів з співпадаючими повними іменами. 
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Але тоді для однозначного зазначення на потрібний файл однієї повної назви виявляється 
недостатньо. Щоб відрізнити один від одного однойменні файли, доводиться вказувати ще й 
підкаталоги, в яких вони знаходяться. У загальному випадку потрібно вказувати не один 
підкаталог, а весь ланцюжок підкаталогів, за якими необхідно пройти від кореневого 
каталогу до підкаталогу, що містить шуканий файл. Такий ланцюжок називається шляхом 
або шляхом до файлу. 

В операційній системі Windows кореневої каталог в маршруті вказується символом 
зворотна коса риска (\). Цим же символом відокремлюються одна від одної назви 
підкаталогів в ланцюжку, а також ім'я файлу від назви підкаталогу, в якому він знаходиться. 

Для однозначного визначення файлу необхідно вказати, на якому саме пристрої він 
знаходиться. Це можна зробити, задаючи назву пристрою, що містить файл. Назва пристрою 
прийнято розміщувати перед маршрутом до файлу. Вказівка файлу, що містить: назву 
пристрою; шлях до файлу; повне ім'я файлу – називається повною специфікацією файлу. 
Повна специфікація файлу однозначно визначає потрібний файл, що, власне кажучи, й 
потрібно операційній системі для того, щоб точно виконувати команди користувача. 
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Тема 7. АЛГОРИТМИ ТА МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 
1. Алгоритми. 
2. Мови програмування. 

 
1. Алгоритми. 
Поняття алгоритму таке ж основне для інформатики, як і поняття інформації. Назва 

«алгоритм» походить від латинської форми імені видатного середньоазіатського математика 
Абу Абдуллах (або Абу Джафар) Мухаммад ібн Муса аль-Хорезмі (Alhorithmi), що жив в 
783-850 рр. У своїй книзі «Про індійський рахунок» він виклав правила запису натуральних 
чисел за допомогою арабських цифр і правила дій над ними «стовпчиком», які знайомі тепер 
кожному школяреві. У XII столітті ця книга була переведена на латину й отримала широке 
поширення в Європі. 

Людина щодня зустрічається з необхідністю дотримуватися тих чи інших правил, 
виконувати різні інструкції і вказівки. Наприклад, переходячи через дорогу на перехресті без 
світлофора треба спочатку подивитися ліворуч. Якщо машин немає, то перейти півдороги, а 
якщо машини є, чекати, поки вони проїдуть, потім перейти півдороги. Після цього 
подивитися направо і, якщо машин немає, то перейти дорогу до кінця, а якщо машини є, 
чекати, поки вони проїдуть, а потім перейти дорогу до кінця. 

В математиці для вирішення типових завдань ми використовуємо певні правила, що 
описують послідовності дій. Наприклад, правила складання дробових чисел, рішення 
квадратних рівнянь та ін. Зазвичай будь-які інструкції та правила являють собою 
послідовність дій, які необхідно виконати в певному порядку. Для вирішення завдання треба 
знати, що дано, що слід отримати та які дії, і в якому порядку слід для цього виконати. 
Припис, що визначає порядок виконання дій над даними з метою отримання шуканих 
результатів, і є алгоритм. 

Алгоритм – заздалегідь задана зрозуміла та точна інструкція можливому виконавцю 
зробити певну послідовність дій для отримання рішення задачі за кінцеве число кроків. 

Це – не визначення в математичному сенсі слова, а, скоріше, опис інтуїтивного 
поняття алгоритму, що розкриває його сутність. 

Поняття алгоритму є не тільки одним з головних понять математики, але одним з 
головних понять сучасної науки. Більш того, з настанням ери інформатики алгоритми стають 
одним з найважливіших чинників цивілізації. 

Виконавець алгоритму – це деяка абстрактна чи реальна (технічна, біологічна або 
біотехнічна) система, що здатна виконати дії, передбачені алгоритмом. 

Виконавця характеризують: середовище; елементарні дії; система команд; відмови. 
Середовище (або обстановка) – це «місце проживання» виконавця. 
Система команд. Кожен виконавець може виконувати команди тільки з деякого 

суворо заданого списку – системи команд виконавця. Для кожної команди повинні бути 
задані умови використання (в яких станах середовища може бути виконана команда) і 
описані результати виконання команди. 

Після виклику команди виконавець здійснює відповідну елементарну дію. 
Відмови виконавця виникають, якщо команда викликається при неприпустимому 

для неї стані середовища. 
Зазвичай виконавець нічого не знає про мету алгоритму. Він виконує всі отримані 

команди, не ставлячи питань «чому» і «навіщо». В інформатиці універсальним 
виконавцем алгоритмів є комп'ютер. 

Основні властивості алгоритмів: 
1) Зрозумілість для виконавця – виконавець алгоритму повинен розуміти, як його 

виконувати. Іншими словами, маючи алгоритм і довільний варіант вихідних даних, 
виконавець повинен знати, як треба діяти для виконання цього алгоритму. 

2) Дискретність (переривчастість, роздільність) – алгоритм повинен представляти 
процес вирішення завдання як послідовне виконання простих (або раніше визначених) кроків 
(етапів). 
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3) Визначеність – кожне правило алгоритму має бути чітким, однозначним і не 

залишати місця для сваволі. Завдяки цій властивості виконання алгоритму носить 
механічний характер і не вимагає ніяких додаткових вказівок або відомостей щодо 
розв'язуваної задачі. 

4) Результативність (або кінцевість) полягає в тому, що за кінцеве число кроків 
алгоритм або повинен призводити до вирішення завдання, або після кінцевого числа кроків 
зупинятися через неможливість отримати рішення з видачею відповідного повідомлення, або 
необмежено тривати протягом часу, відведеного для виконання алгоритму, з видачею 
проміжних результатів. 

5) Масовість означає, що алгоритм вирішення задачі розробляється в загальному 
вигляді, тобто він повинен бути застосовний для деякого класу задач, що розрізняються 
лише вихідними даними. При цьому вихідні дані можуть вибиратися з деякою області, яка 
називається областю застосовності алгоритму. 

На практиці найбільш поширеним є такі форми подання алгоритмів: 
- словесна (запис на природній мові); 
- графічна (зображення з графічних символів); 
- псевдокоди (напівформалізований опис алгоритмів на умовній алгоритмічній мові, 

що включає в себе як елементи мови програмування, так і фрази природної мови, 
загальноприйняті математичні позначення та ін.); 

- програмна (тексти на мовах програмування). 
Словесний спосіб запису алгоритмів – опис послідовних етапів обробки даних. 

Алгоритм задається у довільному викладі природною мовою. Словесний спосіб немає 
поширення, бо такий опис: 

- строго не формалізуються; 
- страждає багатослівністю записів; 
- допускає неоднозначність тлумачення окремих приписів. 
Графічний спосіб представлення алгоритмів є більш компактним і наочним 

порівняно зі словесним. 
При графічному поданні алгоритм зображується у вигляді послідовності пов'язаних 

між собою функціональних блоків, кожен з яких відповідає за виконання однієї або 
декількох дій. Таке графічне представлення називається схемою алгоритму або блок-схемою. 
У блок-схемі кожному типу дій (введення вихідних даних, обчислення значень виразів, 
перевірці умов, керування повторенням дій, закінчення обробки та ін.) відповідає 
геометрична фігура, що представлена у вигляді блочного символу. Блокові символи 
з'єднуються лініями переходів, що визначають черговість виконання дій. 

Псевдокод являє собою систему позначень і правил, що призначена для однакового 
запису алгоритмів. 

Псевдокод займає проміжне місце між природною та формальною мовами. З одного 
боку, він близький до звичайної природної мови, тому алгоритми можуть на ній 
записуватися та читатися як звичайний текст. З іншого боку, в псевдокоді використовуються 
деякі формальні конструкції та математична символіка, що наближає запис алгоритму до 
загальноприйнятого математичного запису. 

У псевдокоді не прийняті строгі синтаксичні правила для запису команд, що властиві 
формальним мовам. Це полегшує запис алгоритму на стадії його проектування і дає 
можливість використовувати більш широкий набір команд, що розрахований на 
абстрактного виконавця. 

Однак у псевдокоді зазвичай є деякі конструкції, що властиві формальним мовам. Це 
полегшує перехід від запису на псевдокоді до запису алгоритму на формальній мові. 
Зокрема, в псевдокоді, так само, як і в формальних мовах, є службові слова, зміст яких 
визначено раз і назавжди. Вони виділяються в друкованому тексті жирним шрифтом, а в 
рукописному тексті підкреслюються. 

Єдиного або формального визначення псевдокоду не існує, тому можливі різні 
псевдокоди, що відрізняються набором службових слів і основних (базових) конструкцій. 

Відмінність програмного способу запису алгоритмів від інших. 
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При запису алгоритму в словесній формі, у вигляді блок-схеми або на псевдокоді 

допускається певне свавілля при зображенні команд. Разом з тим такий запис точний 
настільки, що дозволяє людині зрозуміти суть справи і виконати алгоритм. 

Однак на практиці в якості виконавців алгоритмів використовуються спеціальні 
автомати – комп'ютери. Тому алгоритм, що призначений для виконання на комп'ютері, 
повинен бути записаний на зрозумілій йому мові. І тут на перший план висувається 
необхідність точного запису команд, яка не залишає місця для довільного тлумачення їх 
виконавцем. 

Отже, мова для запису алгоритмів повинна бути формалізована. 
Таку мова прийнято називати мовою програмування, а запис алгоритму на цій мові – 

програмою для комп'ютера. 
Компоненти алгоритмічної мови. Алгоритмічну мову (як і будь-яку іншу мову) 

утворюють три її складові: алфавіт, синтаксис і семантика. 
Алфавіт – це фіксований для даної мови набір основних символів, тобто «букв 

алфавіту», з яких повинен складатися будь-який текст на цій мові–- ніякі інші символи в 
тексті не допускаються. 

Синтаксис – це правила побудови фраз, що дозволяють визначити, правильно чи 
неправильно написана та чи інша фраза. Інакше кажучи, синтаксис мови являє собою набір 
правил, що встановлюють, які комбінації символів є осмисленими реченнями на цій мові. 

Семантика визначає смислове значення речень мови. Будучи системою правил 
тлумачення окремих мовних конструкцій, семантика встановлює, які послідовності дій 
описуються тими чи іншими фразами мови і, в кінцевому підсумку, який алгоритм 
визначений за цим текстом на алгоритмічній мові. 

4.2. Мови програмування 
В даний час в світі існує кілька сотень реально використовуваних мов програмування. 

Для кожного є своя сфера застосування. 
Будь-який алгоритм є послідовністю приписів, виконавши які можна за кінцеве число 

кроків можна перейти від вихідних даних до результату. Залежно від ступеня деталізації 
приписів зазвичай визначається рівень мови програмування – чим менше деталізація, тим 
вище рівень мови. За цим критерієм можна виділити такі рівні мов програмування: 

- машинні; 
- машинно-оpієнтовані (ассемблеpи); 
- машинно-незалежні (мови високого рівня). 
Машинні мови та машинно-орієнтовані мови – це мови низького рівня, що вимагають 

вказівки дрібних деталей процесу обробки даних. 
Мови ж високого рівня імітують природні мови, використовуючи деякі слова 

розмовної мови і загальноприйняті математичні символи. Ці мови більш зручні для людини. 
Мови високого рівня діляться на: 
- процедурні (алгоритмічні) (Basic, Pascal, C та ін.), які призначені для однозначного 

опису алгоритмів; для вирішення завдання процедурні мови вимагають в тій чи іншій формі 
явно записати процедуру її рішення; 

- логічні (Prolog, Lisp та ін.), які орієнтовані не на розробку алгоритму рішення задачі, 
а на систематичний та формалізований опис задачі з тим, щоб рішення випливало з 
складеного опису; 

- об'єктно-орієнтовані (Object Pascal, C++, Java та ін.), в основі яких лежить поняття 
об'єкта, що поєднує в собі дані та дії над нами. Програма на об'єктно-орієнтованій мові, 
вирішуючи деяку задачу, по-суті описує частину світу, що відноситься до цього завдання. 
Опис дійсності в формі системи взаємодіючих об'єктів природніше, ніж в формі 
взаємодіючих процедур. 

Переваги та недоліки машинних мов 
Кожен комп'ютер має свою машинну мову, тобто свою сукупність машинних команд, 

яка відрізняється кількістю адрес в команді, призначенням інформації, що задається в 
адресах, набором операцій, які може виконати машина та ін. 

При програмуванні на машинній мові програміст може тримати під своїм контролем 
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кожну команду та кожну клітинку пам'яті, використовувати всі можливості наявних 
машинних операцій. 

Але процес написання програми на машинній мові дуже трудомісткий і виснажливий. 
Програма виходить громіздкою, важкооглядною, її важко налагоджувати, змінювати та 
розвивати. 

Тому в разі, коли потрібно мати ефективну програму, що максимально враховує 
специфіку конкретного комп'ютера, замість машинних мов використовують близькі до них 
машинно-орієнтовані мови (асемблери). 

Мова асемблера – це машинно-залежна мову низького рівня, в якій короткі 
мнемонічні імена відповідають окремим машинним командам. Використовується для 
подання в зрозумілій формі програм, записаних в машинному коді. 

Мова асемблера дозволяє програмісту користуватися текстовими мнемонічними 
(тобто тими, що легко запам'ятовуються людиною) кодами, на свій розсуд присвоювати 
символічні імена регістрів комп'ютера та пам'яті, а також задавати зручні для себе способи 
адресації. Крім того, вона дозволяє використовувати різні системи числення (наприклад, 
десяткову або шістнадцяткову) для представлення числових констант, використовувати в 
програмі коментарі та ін. 

Програми, що написані на мові асемблера, вимагають значно меншого обсягу пам'яті 
та часу виконання. Знання програмістом мови асемблера та машинного коду дає йому 
розуміння архітектури машини. Незважаючи на те, що більшість фахівців в сфері 
програмного забезпечення розробляють програми на мовах високого рівня, таких, як Object 
Pascal або C, найбільш потужне й ефективне програмне забезпечення повністю або частково 
написано на мові асемблера. 

Мови високого рівня були розроблені для того, щоб звільнити програміста від 
урахування технічних особливостей конкретних комп'ютерів, їх архітектури. На противагу 
цьому, мову асемблера розроблена з метою врахувати конкретну специфіку процесора. Отже, 
для того, щоб написати програму на мові асемблера для конкретного комп'ютера, важливо 
знати його архітектуру. 

Переведення програми з мови асемблера на машинну мову здійснюється спеціальною 
програмою, яка називається асемблером і є, по суті, найпростішим транслятором. 

Основні переваги алгоритмічних мов перед машинними: 
- алфавіт алгоритмічної мови значно ширше ніж алфавіт машинної мови, що істотно 

підвищує наочність тексту програми; 
- набір операцій, які допустимі для використання, не залежить від набору машинних 

операцій, а вибирається з міркувань зручності формулювання алгоритмів розв'язання задач 
певного класу; 

- формат речень досить гнучкий і зручний для використання, що дозволяє за 
допомогою одного речення задати досить змістовний етап обробки даних; 

- необхідні операції задаються за допомогою загальноприйнятих математичних 
позначень; 

- даними в алгоритмічних мовах присвоюються індивідуальні імена, обрані 
програмістом; 

- в мові може бути передбачений значно ширший набір типів даних у порівнянні з 
набором машинних типів даних. 

Таким чином, алгоритмічні мови значною мірою є машинно-незалежними. Вони 
полегшують роботу програміста та підвищують надійність створюваних програм. 
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Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
1. Номенклатура інформаційних процесів. 
2. Генерування інформації. 
3. Сприйняття інформації. 
4. Збір і регістрація інформації. 
5. Обробка інформації. 
6. Зберігання інформації. 
7. Пошук інформації. 
8. Передавання інформації. 

 
1. Номенклатура інформаційних процесів. 
Основою поняття «інформаційний процес» є термін «процес», який означає, що щось 

відбувається, тобто змінюється з плином часу. 
Поряд з природними процесами людина організовує штучні процеси з метою 

здійснення необхідних або бажаних для нього змін. 
Цілеспрямована зміна певних об'єктів має для людей життєву важливість. Штучні 

процеси, в яких ті чи інші властивості об'єкта дії зазнають відповідні зміни за участю людей і 
технічних засобів, внаслідок чого досягається його бажаний стан, називають 
перетвореннями. 

Процес (в широкому сенсі) – послідовна зміна в розвитку явищ, станів і змін. 
Процес (у вузькому сенсі) – сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення 

певних результатів. 
Інформаційний процес – сукупність дій, вироблених над інформацією, для 

перетворення або збереження її форми та (або) змісту відповідно до поставлених цілей. 
Якісна специфіка інформаційної діяльності знаходить вираження в номенклатурі 

складових її процесів. Як уже зазначалося, процесна структура інформаційної діяльності не 
визначена однозначно, є предметом наукового пошуку й обговорення. 

Частіше за інших в ряду інформаційних номінуються такі процеси: створення, 
збирання, запис (фіксація), введення, висновок, представлення, обробка, кодування, пошук, 
ідентифікація, відбір, зберігання, актуалізація, накопичення, тиражування (копіювання), 
обмін, передача, розповсюдження, обслуговування, захист, використання інформації. 

Очевидна необхідність чіткої термінології, встановлення логічних зв'язків між ними 
(включаючи ієрархічні). 

Інформаційні процеси – це процеси створення, збору, обробки, накопичення, 
зберігання, пошуку, розповсюдження та використання інформації. 

З вищевикладеного випливає, що до процесів інформаційної технології можна 
відносити: 

- генерування (виникнення, породження) інформації; 
- сприйняття інформації; 
- збір, реєстрація інформації; 
- передача інформації; 
- обробка інформації; 
- зберігання інформації; 
- пошук інформації. 
2. Генерування інформації. 
Генеруванням інформації називають всю сукупність процесів, в результаті яких 

виникає нова інформація. При цьому під новою інформацією розуміється така інформація, 
яка відсутня в системі й яку не можна отримати на основі наявної. Нова інформація може 
генеруватися як людиною, так і технічними пристроями. 

3. Сприйняття інформації. 
Сприйняття інформації – процес перетворення відомостей, що надходять в технічну 

систему або живий організм із зовнішнього світу, в форму, що придатна для подальшого 
використання. 
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Завдяки сприйняттю інформації забезпечується зв'язок системи із зовнішнім 

середовищем. Сприйняття інформації необхідно для будь-якої інформаційної системи. 
Сучасні інформаційні системи, створювані, як правило, на базі ЕОМ, як свою 

складову частину мають більш-менш розвинену систему сприйняття. Система сприйняття 
інформації може являти собою досить складний комплекс програмних і технічних засобів. 

Для розвинених систем сприйняття можна виділити кілька етапів переробки 
інформації, що надходить: 

- попередня обробка для приведення вхідних даних до стандартного вигляду для даної 
системи; 

- виділення в інформації, що надходить семантично і прагматично значущих 
інформаційних одиниць; 

- розпізнавання об'єктів і ситуацій; 
- корекція внутрішньої моделі світу. 
Залежно від аналізаторів, що входять в комплекс технічних засобів системи 

сприйняття, організовується сприйняття зорової, акустичної та інших видів інформації. 
Крім того, розрізняють статичне та динамічне сприйняття. 
В останньому випадку особливо виділяють системи сприйняття, що функціонують в 

тому ж темпі, в якому відбуваються зміни в навколишньому середовищі. 
Найважливішою проблемою сприйняття інформації є проблема інтеграції інформації, 

що надходить з різних джерел і від аналізаторів різного роду в межах однієї ситуації. 
Коротко розглянемо процес сприйняття найбільш важливого виду інформації – 

зорової. 
Можна виділити кілька рівнів зорового сприйняття. 
1) Отримання зображення, що надходить від рецепторів. Як правило, до ЕОМ 

підключають спеціальні пристрої цифрового введення зображення, в яких яскравість кожної 
точки зображення кодується одним або декількома двійковими числами. 

2) Побудова подібної моделі. На цьому рівні за допомогою спеціально розроблених 
алгоритмів відбувається виявлення об'єктів в описі сцени та розбиття зображень на значущі 
сегменти. Ефективність алгоритмів аналізу сцен визначає швидкість роботи системи 
сприйняття. 

3) Побудова образно-семантичної моделі. На цьому рівні за рахунок інформації, 
наявної у внутрішній моделі зовнішнього світу, і за рахунок знань, що зберігаються в ній, 
орієнтуються виділені на попередньому рівні об'єкти і між ними встановлюються просторові, 
часові та інші види відносин. У технічних системах на цьому рівні сприйняття 
використовуються методи розпізнавання образів. Отримані знання про поточну ситуацію 
можуть використовуватися в подальшій роботі. 

4. Збір і регістрація інформації. 
З точки зору інформаційної системи в цілому, система сприйняття здійснює первинну 

обробку інформації, що збирається ззовні. У свою чергу, для системи сприйняття первинну 
обробку інформації проводить система збору інформації. Нерідко на практиці зустрічаються 
інформаційні системи, що не мають розвинену систему сприйняття інформації. В останньому 
випадку система сприйняття являє собою просто систему збору інформації. 

Система збору інформації може являти собою складний програмно-апаратний 
комплекс. Сучасні системи збору інформації не тільки забезпечують кодування інформації та 
її введення в ЕОМ, а й виконують первинну обробку цієї інформації. 

Збір інформації – це процес отримання інформації з зовнішнього світу та приведення 
її до вигляду, який є стандартним для даної інформаційної системи. 

Обмін інформацією між системою, що її сприймає, і навколишнім середовищем 
здійснюється за допомогою сигналів. 

Сигнал визначають як засіб передачі інформації в просторі і часі. В якості носія 
сигналу можуть виступати звук, світло, електричний струм, магнітне поле та ін. Подібно 
живим організмам, що сприймають сигнали із зовнішнього середовища за допомогою 
спеціальних органів (нюху, дотику, слуху, зору), технічні системи для прийому сигналів з 
навколишнього світу мають спеціальні пристрої. 
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Незалежно від носія інформації (сигналу) типовий процес обробки сигналу може 

бути описаний наступними процедурами. 
Перша процедура. Збір здійснюється або з датчиків інформації, вмонтованих у 

технологічні або виробничі процеси, з контрольно-вимірювальних приладів або шляхом 
знімання даних: графіків, креслень, схем, номенклатур, прейскурантів, специфікацій та ін. 

Розглянемо докладніше цю процедуру. 
Знімання інформації (вимірювання) – це процес отримання кількісного значення 

показника, що характеризує об'єкти та процеси господарської діяльності, і за ступенем 
автоматизації його можна поділити на такі види: 

- ручний знімання (підрахунок); 
- напівавтоматичний (наприклад, за допомогою ваг-автоматів); 
- автоматичний (наприклад, з використанням лічильників або датчиків одиничних 

сигналів). 
До засобів вимірювання та підрахунку відносяться, наприклад, електронні ваги 

моделі CAS LP-15, які призначені для використання в розфасовувальних відділах 
продовольчих магазинів. За допомогою ваг можна виконати операції: зважування упаковки з 
товаром; перемноження ваги на ціну, друк етикетки з вартістю упакованого товару; передача 
повідомлень комп'ютера, який здійснює облік руху товарів; прийом від комп'ютера 
відомостей про зміну номенклатури товарів і цін; накопичення даних про виконані 
зважуваннях. Такі ваги можуть використовуватися як автономно, так і в складі системи 
обліку руху товарів в магазині. 

Лічильники застосовують в тих випадках, коли виробництво має крупносерійний або 
масовий характер. Лічильниками оснащуються виробничі автомати, штампувальні преси, 
маркувальні машини. 

Іншими пристроями є вимірювачі потоків (витратоміри), коли об'єктами 
вимірювання є рідина або газ. Прикладом може служити паливомір на автоматизованій АЗС, 
що використовується для виміру відпущеної кількості пального. До подібних пристроїв 
відносяться також машинка для підрахунку банкнот, засоби безготівкового грошового обігу з 
використанням пластикових карт та ін. 

Машинка для підрахунку банкнот використовується для перерахунку різних купюр 
в пачках до 999 аркушів і обчислення суми, встановлення числа банкнот, яке необхідно 
відрахувати, викидання пом'ятих і пошкоджених купюр. 

Засоби організації безготівкового грошового обігу на основі кредитних карт (КК) 
дозволяють оплачувати, не користуючись готівкою, різні товари та послуги (телефонні 
розмови, проїзд в метрополітені та ін.). В даний час найбільш споживані три види КК: 

- з магнітними смужками; 
- з пам'яттю на мікросхемах; 
- що містять мікропроцесор, напівпостійну та оперативну пам'ять, схему захисту (так 

звані інтелектуальні карти). 
Друга процедура. Знята безперервна інформація піддається операціями перетворення 

та кодування. Ці операції виконуються алфавітно-цифровими перетворювачами (АЦП). 
При перетворенні здійснюється дискретизація безперервної величини. Цю операцію можуть 
виконувати і датчики. При кодуванні дискретне значення безперервної величини 
перетворюється в код. Фізично код є деякою послідовність імпульсів, розподілених у часі 
або в просторі. Він включає в себе ряд елементів, кожен з яких містить певну кількість 
інформації. 

Третя процедура. Представлені в кодованому вигляді значення вихідної інформації 
зберігаються в накопичувальних пристроях (НП), і через комутатор (К) за певним законом 
виводяться на наступну фазу перетворення інформації. Режим функціонування комутатора 
задається пристроєм програмного керування (ППК). При цьому можуть реалізовуватися 
режими циклічного опитування, випадкового пошуку, опитування по завантаженню 
накопичувачів, а також по заданим пріоритетам. 

Ця операція також може бути здійснена ручним, напівавтоматичним і автоматичним 
способами з централізованою або децентралізованою організацією робіт. 
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Напівавтоматичний і автоматичний способи збору інформації застосовуються 

для отримання масової інформації в виробничих цехах. 
Для централізованої організації робіт характерні періодичне опитування віддалених 

пунктів реєстрації первинної інформації, що знаходяться на робочих місцях, які виконуються 
автоматично, передача цієї інформації на центральну ЕОМ обчислювального комплексу для 
обліку, контролю вироблення продукції та видачі нового завдання. 

Децентралізований метод збору – це метод, при якому передача інформації 
здійснюється з віддалених пунктів у міру накопичення інформації або після закінчення 
деякого періоду часу, наприклад, зміни. 

Важливим процесом є реєстрація інформації, яка представляє собою нанесення 
кількісних характеристик і ознак на будь-який носій. Реєстрація інформації може 
виконуватися такими способами: 

- ручним – заповнення бланків первинних документів на паперовому носії вручну; 
- механічним – при введенні інформації з клавіатури в екранні форми ЕОМ або при 

використанні пристроїв реєстрації інформації, типу друкарських машинок, з занесенням 
інформації в первинні документи й одночасним записом її на магнітні носії або документи, 
що читаються за допомогою машини; 

- напівавтоматичним, коли частина інформації автоматично заноситься з магнітних 
носіїв або з оперативної пам'яті пристрою (наприклад, при використанні касових апаратів, 
реєстраторів виробництва або бухгалтерських фактурних машин). 

У процесі реєстрації інформації здійснюється ідентифікація всіх компонентів, що 
беруть участь в господарських операціях, вказується кількісна характеристика процесу, 
виявлена при зніманні інформації, а також виконується прив'язка всього запису до часу. 

Ідентифікація компонентів господарської операції (верстата, робочого, деталі та ін.) – 
це визначення коду конкретного компонента, який може бути числовим, алфавітним або 
змішаним і який може бути введений в документ вручну за класифікатором, за допомогою 
спеціального пристрою, що зчитує, читає штрих-код, нанесений, наприклад, на деталь або 
шляхом вибірки зі списку кодів і найменувань компонентів. Цей код зберігається в 
оперативній пам'яті пристрою, що реєструє. 

До цієї категорії відносяться пристрої реєстрації виробництва, що мають в своєму 
складі пульти введення інформації з робочих місць, лічильники одиничних сигналів, 
пристрої пам'яті на дисках, а також електронні касові апарати. Наприклад, касовий апарат 
типу IPC POS-IIS дозволяє виконувати такі операції, як: 

- реєстрація продажів з множенням кількості на ціну; 
- прийом даних з клавіатури, з електронних ваг, від зчитувача штрих-кодів, від 

зчитувача магнітних карт; 
- коригування реєстрації з поверненням грошей; 
- розрахунок проміжних підсумків, підрахунок здачі; 
- прийом плати готівкою або кредитними картами; 
- перерахунок плати в іншу валюту; 
- розрахунок податків, знижок; 
- ведення грошових і операційних регістрів; 
- запис підсумкових показань регістрів до фіскальної пам'яті з терміном зберігання до 

10 років; 
- видача звітів; 
- видача даних в канал зв'язку та на технічний носій. 
У пам'яті апарату можуть зберігатися дані по 10 000 товарів, один апарат можуть 

використовувати до 99 касирів. Первинні дані про продажі фіксуються на машинних носіях і 
можуть бути використані в системі керування магазином. 

Для забезпечення достовірності інформації при виконанні операції реєстрації 
застосовують кілька методів контролю, набір яких найбільш широко представлений при 
напівавтоматичному способі реєстрації інформації, де можна виділити наступні методи: 

- візуальний контроль на екрані реєстратора; 
- подвійне введення інформації; 
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- контроль ідентифікатора за списком; 
- контроль інформації, що вводиться за форматом; 
- контроль ідентифікаторів по модулю; 
- контроль за сумою повідомлень; 
- контрольні суми по кожному повідомленню; 
- загальний апаратний контроль за модулем 2. 
5. Обробка інформації. 
Обробка інформації – це процеси перетворення форми та (або) змісту документів або 

даних. 
Мета цих перетворень – зміна стану інформації, надання їй нових властивостей. 
Розрізняють технічну та семантичну обробку інформації. 
Технічна обробка інформації – не пов'язані з аналізом змісту дії над формою 

документів або даних, що забезпечують можливість їх включення в організовані 
інформаційні масиви, а також інформаційний пошук і використання споживачами. Форма, в 
якій представлені документи або дані, повинна бути зручна для їх передачі, зберігання і 
використання. 

Прикладами технічної обробки можуть служити: 
- конвертація – зміна форми представлення даних відповідно до визначених 

правилами при збереженні міститься в них інформації. Процес актуальний для створення 
розподілених електронних масивів (зведених каталогів, повнотекстових баз даних, 
електронних бібліотек), коли окремі учасники корпоративного проекту працюють в різних 
програмних середовищах; 

- трансформування – перенесення даних з одного носія на інший (сканування 
друкованого тексту; перетворення цифрових сигналів в аналогову форму для передачі їх по 
каналах зв'язку; перетворення аналогових сигналів в цифрову форму для обробки їх 
комп'ютерними засобами; висновок на друк комп'ютерного файлу); 

- форматування – представлення даних відповідно до прийнятого форматом; 
дотримання правил оформлення тексту (установка меж сторінки та необхідного інтервалу 
між рядками, формування абзаців, вирівнювання полів, центрування заголовків, нумерація 
сторінок та ін.); 

- реєстрація – запис документів в облікову форму (оформлення накладних на 
реалізовану або придбану літературу, облік вхідної та вихідної кореспонденції в офісі та ін.); 

- інвентаризація – складання переліку документів, які підлягають архівному, 
бібліотечному, музейному та іншому зберіганню, в порядку їх надходження; 

- штрих-кодування документів – маркування документів штрих-кодом з метою 
контролю за їх реалізацією та використанням; 

- передрук рукопису після редакторської (авторської) правки. 
Семантична (аналітико-синтетична) переробка інформації – дії над вмістом 

документів або даних, що пов'язані з аналізом, отриманням необхідних відомостей, їх 
оцінкою, зіставленням і узагальненням. 

Існує багато видів семантичної обробки (переробки) інформації. В основі кожного з 
них лежить інформаційний аналіз – виявлення та фіксація даних, актуальних для вирішення 
конкретного інформаційного завдання. 

У практиці аналітико-синтетичної переробки документів широкого поширення набули 
методи інформаційного згортання – скорочення фізичного обсягу тексту за рахунок 
концентрованого викладу і усунення надмірності інформації. 

Види інформаційного згортання: 
Складання бібліографічного опису – виявлення та фіксація за встановленими 

правилами бібліографічних відомостей про документ, необхідних і достатніх для його 
ідентифікації та загальної характеристики. 

Індексування – вираз змісту документа або інформаційного запиту на інформаційно-
пошуковій мові. 

Анотація – складання короткої характеристики документа з точки зору його 
призначення, змісту, виду, форми та інших особливостей. 
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Реферування – короткий точний виклад змісту документа, що включає основні 

фактичні відомості та висновки, без додаткової інтерпретації та критичної оцінки. 
Фактографічне згортання – виділення (екстрагування) найбільш інформативних 

фрагментів тексту з метою безоціночного викладу окремих фактів і концепцій. 
Конспектування – письмовий виклад основного змісту тексту або виступу. 
Оглядово-аналітична діяльність – узагальнена, інтерпретована характеристика будь-

якого питання (теми, проблеми), що підготовлена на основі аналізу та синтезу інформації 
витягнутої з деякої множини відібраних для цієї мети документів. 

Згортання інформації забезпечують такі методи її обробки: 
- виділення ключових (що несуть основне смислове навантаження) слів; 
- перефразування – зміна тексту в бік скорочення його обсягу; 
- групова характеристика документів, близьких за змістом або формальними 

ознаками; 
- екстрагування – витяг з тексту найбільш інформативних фрагментів; 
- кодування – вираз змісту інформації за допомогою умовних позначень (кодів, 

індексів, рубрик, штучних інформаційно-пошукових мов) та ін. 
Якщо правила перетворення інформації суворо формалізовані та розроблений 

алгоритм їх реалізації, то з'являється можливість автоматизувати процес обробки інформації. 
Автоматизована обробка інформації грунтується на тому, що перетворення інформації за 
формальними правилами не має на увазі її осмислення: форма документа (його лексика, 
граматика, структура) дозволяє відшукувати елементи, які виражають сенс, зміст 
інформаційного повідомлення. 

Ідея автоматизованого згортання текстової інформації базується на спостереженні, що 
для кожного документа ключові слова, найбільш часто зустрічаються в тексті, несуть 
основне смислове навантаження, використовуються для передачі авторської думки. 
Розроблено кількісні методи оцінки семантичної значущості окремих речень в тексті. 
Перший метод передбачає кількісну оцінку семантичної значущості окремих речень для 
передачі сенсу (основної ідеї) тексту. 

Якщо відбирати найбільш значущі речення та включати їх до квазіреферату (уявного 
реферату), то з'явиться можливість «згорнути» текст до оптимального мінімуму, усунувши 
надмірну інформацію, і з достатнім ступенем інформативності передати його основний зміст. 

Другий метод вимірювання кількості інформації, що міститься в кожному з речень, 
базується на гіпотезі: чим більш важливим є для деякого тексту той чи інший термін, тим 
частіше він зустрічається в ньому. Необхідно провести частотний аналіз тексту для 
визначення частоти виникнення в ньому найбільш значущих термінів і понять. У 
квазіреферат відбираються ті речення, які містять найбільшу кількість термінів, частіше за 
інших повторюваних в даному документі. 

Аналогічні методи прийнятні і для автоматизованого анотування. 
Автоматичне індексування передбачає наявність електронних словників (основ слів, 

закінчень та ін.), що утворюють лексичний апарат згортання та класифікаційних таблиць. 
Проводиться морфологічний аналіз тексту (або його реферату). Найбільш інформативні для 
даної предметної області слова та словосполучення переводяться на інформаційно-пошукову 
мову. 

Додання тексту нових якісних і формальних характеристик забезпечують такі види 
переробки інформації, як: 

- перетворення лінійних текстів в гіпертекст; 
- переклад тексту на іншу мову; 
- редагування та ін. 
Наприклад, в процесі редагування відбувається перетворення його змісту – 

літературне редагування (коригування тексту, нормалізація лексики, нормалізація стилю, 
уніфікація структури документа) і форми – технічне редагування (визначення форматів 
сторінок, розміщення текстових блоків, вибір шрифтів для різних елементів документа, 
створення макета документа для поліграфічного відтворення). 

Комп'ютерні технології затребувані при створенні гіпертекстових документів, в 
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системах машинного перекладу, в редакційній практиці (автоматична рубрикація, 
форматування, розмітка тексту та ін.). 

Для змістовної обробки даних використовують різні методи аналізу та синтезу 
інформації: 

- числові розрахунки; 
- групування; 
- систематизація; 
- ранжування; 
- порівняльно-зіставний аналіз; 
- узагальнення; 
- табличне та графічне представлення даних та ін. 
6. Зберігання інформації. 
Зберігання інформації – процес забезпечення схоронності документів або даних, 

задовільного стану матеріального носія, захисту від несанкціонованого доступу та 
недозволеного використання. 

Потреба в зберіганні інформації зародилася разом з людською цивілізацією. Історично 
первинним сховищем інформації є пам'ять людини. Перші громадські сховища інформації – 
бібліотеки та архіви – виникли з появою перших форм документної інформації – рукописів і 
рукописних книг. Сьогодні, крім бібліотек і архівів, збереження документів, 
«матеріалізованого» в них громадського культурного надбання забезпечують книжкові 
палати, відеотеки, фільмотеки, фонотеки, архіви, патентні бюро, музеї, картинні галереї, 
медіатеки, депозитарії. Все більшого поширення набувають сховища комп'ютерної 
інформації: бази та банки даних, бази знань, автоматизовані інформаційно-пошукові 
системи, електронні бібліотеки. 

Зберігання інформації – це процес передачі інформації в часі, що пов'язаний із 
забезпеченням незмінності станів матеріального носія. 

Для здійснення зберігання інформаційна система повинна сприйняту і, можливо, 
перероблену інформацію перетворити в фізичне явище, тобто занести на відповідний носій. 

Носій інформації – матеріальний об'єкт, що містить інформацію в зафіксованому 
вигляді та спеціально призначений для її передачі в часі, тобто зберігання. 

Носіями інформації можуть бути: 
- об'єкти в неживій природі: система твердих тіл, система рідин, носії інформації в 

газоподібних системах і у Всесвіті; 
- об'єкти в живій природі: в мікросвіті, рослинному світі, в світі тварин; 
- організм людини: нервова система людини (носії – окремі структури нервових 

клітин), фізіологічна, психологічна система; 
- об'єкти в соціальній природі: персонал, організаційні одиниці (наукові, виробничі та 

інші організації), документи, символи, знаки, інформаційні системи, технології та мережі. 
Носій повинен, з одного боку, мати легкість зміни структури при занесенні на неї 

інформації, що підлягає зберіганню, а з іншого – стійкість до руйнування. 
Очевидно, що ці дві властивості є взаємовиключними. 
У соціальному середовищі (суспільстві) розрізняють носії для оперативного та 

довгострокового зберігання інформації відповідно до мінімального часу від моменту 
занесення інформації на носій до її знецінення. Однак, точний час, коли інформація 
знеціниться повністю, невідомий. Іноді інформація, що занесена одним суб'єктом і в певний 
момент часу, втрачає своє значення для нього, набуває значну цінність для інших суб'єктів. 

В даний час найбільш поширеним носієм інформації є папір. Його поширеність 
пояснюється дешевизною та легкістю зміни відбивної здатності поверхні. Впливаючи на 
папір різними барвниками, можна заносити на неї будь-яку графічну інформацію – від 
текстів до багатобарвних репродукцій картин. Папір є носієм з низькою стійкістю до різних 
природних факторів. Наприклад, при підвищеній вологості папір розбухає та пліснявіє, при 
зниженій – висихає й ламається, він легко займається, знебарвлюється. Тому необхідно 
вживати заходів до його збереження. 

Розглянемо різні види носіїв інформації. В обчислювальній техніці прийнято виділяти 
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носії, що призначені для використання людиною, та машинні. 

Носії, що призначені для використання людиною, можуть бути «прочитані» візуально 
або при наявності спеціальних перетворювачів за допомогою органів слуху. 

Машинні носії розрізняються: 
- за матеріалом (паперові, пластмасові, металеві, комбіновані); 
- за принципом зміни структури (оптичні, фотооптичні, магнітні, напівпровідникові, 

діелектричні, перфораційні); 
- за методом зчитування (контактні, оптичні, магнітні, електричні). 
З точки зору застосування розрізняють носії з можливістю прямого доступу та з 

послідовним доступом. Носії другого типу є зазвичай квазіодномірні, тобто для того, щоб 
знайти якийсь запис, що зберігається на носії, треба обов'язково «переглянути» всі попередні 
записи. Типовий приклад – магнітна стрічка. Носії з можливістю прямого доступу є, як 
правило, багатовимірними, тобто місце розташування потрібного запису на них задається не 
однією, а декількома координатами. 

Одним з найважливіших критеріїв при виборі машинного носія є його питома ємність 
(кількість інформації, що записана в одиниці об'єму, на одиницю площі або довжини). Цей 
параметр впливає не тільки на габарити носія, а й на час доступу до потрібного запису. 

Властивість носія інформації, яка дозволяє реалізувати функції зберігання інформації, 
багаторазового її використання, представлення та відтворення інформації називають 
пам'яттю. Часто під пам'яттю розуміють пристрій, що зберігає інформацію. 

Для реалізації інформаційного процесу, пов'язаного зі зберіганням великих обсягів 
інформації, важливе значення мають такі характеристики запам'ятовуючих пристроїв, як 
ємність пам'яті, час доступу та щільність запису. 

Ємність пам'яті – це загальна накопичувальна здатність запам'ятовуючих пристроїв в 
одиницях кількості інформації, зазвичай в алфавітно-цифрових знаках або байтах. 

Час доступу – проміжок часу між надходженням в пристрій запиту на зчитування або 
запис певної інформації та його виконанням. 

Щільність запису – це кількість елементів носія (кожен з яких використовується для 
розміщення одного біта інформації) в одиниці об'єму, площі або довжини (відповідно 
розмірність біт/мм3, біт/мм2 або біт/мм). Найчастіше підвищення щільності запису означає 
зменшення вартості носія, віднесеної до біту. 

Зазвичай, чим більше ємність накопичувача, тим більше й час доступу. 
Зберігання та накопичення інформації викликано багаторазовим використанням, 

застосуванням умовно-постійної, довідкової та інших видів інформації, необхідністю 
комплектації первинних даних до їх обробки. Призначення технологічного процесу 
накопичення даних полягає у створенні, зберіганні та підтримці в актуальному стані 
інформаційного фонду, необхідного для виконання функціональних завдань системи 
керування. Зберігання та накопичення інформації здійснюється в інформаційних базах, на 
машинних носіях у вигляді інформаційних масивів, де дані розташовуються за встановленим 
в процесі проектування порядком. 

Зазначені функції, що виконуються в процесі накопичення даних, реалізуються за 
алгоритмами, розробленими на основі відповідних математичних моделей. 

Процес накопичення даних складається з ряду основних процедур, таких як вибір 
збережених даних, зберігання даних, їх актуалізація та витяг. 

Інформаційний фонд систем керування повинен формуватися на основі принципів 
необхідної повноти та мінімальної надмірності інформації, що зберігається. Ці принципи 
реалізуються процедурою вибору збережених даних, в процесі виконання якої проводиться 
аналіз циркулюючих в системі даних, і на основі їх групування на вхідні, проміжні та 
вихідні, визначається склад збережених даних. 

Вхідні дані – це дані, які отримані з первинної інформації та створюють 
інформаційний образ предметної області. Вони підлягають зберіганню в першу чергу. 

Проміжні дані – це дані, що формуються з інших даних при алгоритмічних 
перетвореннях. Як правило, вони не зберігаються, але накладають обмеження на ємність 
оперативної пам'яті комп'ютера. 
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Вихідні дані є результатом обробки первинних (вхідних) даних по відповідній 

моделі. Вони входять до складу керуючого інформаційного потоку свого рівня та підлягають 
зберіганню в певному часовому інтервалі. 

Взагалі, дані мають свій життєвий цикл існування, який фактично й відображається в 
процедурах процесу накопичення. 

Процедура зберігання полягає в тому, щоб сформувати та підтримувати структуру 
зберігання даних в пам'яті ЕОМ. 

Сучасні структури зберігання даних повинні бути незалежні від програм, що 
використовують ці дані, та реалізовувати вищевказані принципи (повнота та мінімальна 
надмірність). Такі структури отримали назву баз даних. Здійснення процедур створення 
структури зберігання (бази даних), актуалізації, вилучення та видалення даних проводиться 
за допомогою спеціальних програм, які називаються системами керування базами даних. 

У процесі накопичення даних важливою процедурою є їх актуалізація. 
Актуалізація – це підтримка збережених даних на рівні, що відповідає 

інформаційним потребам вирішуваних завдань в системі, де організована інформаційна 
технологія. 

Актуалізація даних здійснюється за допомогою операцій: 
- додавання нових даних; 
- коригування (зміни значень або елементів структур) даних; 
- знищення даних, якщо вони застаріли та вже не можуть бути використані при 

вирішенні функціональних завдань системи. 
Процедура отримання даних з бази необхідна для пересилання необхідних даних або 

для перетворення, або для відображення, а також для передачі обчислювальною мережею. 
При виконанні процедур актуалізації та вилучення обов'язково виконуються операції 

пошуку даних за заданими ознаками та їх сортування, які полягають у зміні порядку 
розташування даних при зберіганні або витягненні. 

На логічному рівні всі процедури процесу накопичення повинні бути формалізовані, 
що відображається в математичних і алгоритмічних моделях цих процедур. 

Модель накопичення даних формалізує опис інформаційної бази, яка в 
комп'ютерному вигляді є основою даних. 

Процес переходу від інформаційного (смислового) рівня до фізичного, описується 
трирівневої системою моделей представлення інформаційної бази: концептуальної; логічної; 
фізичної схем. 

Концептуальна схема інформаційної бази описує інформаційний зміст предметної 
області, тобто яка та в якому об'ємі інформація повинна накопичуватися при реалізації 
інформаційної технології. 

Логічна схема інформаційної бази повинна формалізовано описати її структуру і 
взаємозв'язок елементів інформації. 

При цьому можуть бути використані різні підходи: реляційний; ієрархічний; 
мережевий. 

Вибір підходу визначає й систему керування базою даних, яка, в свою чергу, визначає 
фізичну модель даних – фізичну схему інформаційної бази, що описує методи розміщення 
даних і доступу до них на машинних (фізичних) носіях інформації. 

Модель даних – формалізований опис інформаційних структур і операцій над ними. 
Основним способом зберігання документів є їх консервація. 
Консервація здійснюється різними методами, в їх числі: 
- дотримання нормативних умов – режимів зберігання (санітарно-гігієнічного, 

температурно-вологісного, світлового). З цією метою здійснюється гігієнічна обробка 
документів (очищення від механічних пошкоджень), виявлення та знищення мікроскопічних 
грибів (мікологічний нагляд і дезінфекція), комах (ентомологічний нагляд і дезінсекція), 
гризунів (дератизація), що ушкоджують документи; 

- стабілізація – обробка, що уповільнює старіння та запобігає пошкодження документа 
(нейтралізація кислотності, блокування іонів важких металів, захист від біологічного 
фактора шляхом обробки документів і приміщень спеціальними речовинами, використання 
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захисних матеріалів для зберігання документів); 

- реставрація – відновлення експлуатаційних властивостей, а також форми та 
зовнішнього вигляду документа (ремонт, заміна втрачених частин; механічне, ферментне, 
хімічне очищення; відбілювання, зміцнення, реконструкція палітурки, зміцнення блоку, 
ламінування та ін.); 

- виготовлення копії – відтворення документа на іншому носії в тому ж або іншому 
форматі за допомогою різних технологій (фотокопії, ксерокопії, мікрокопії, електронні 
копії). 

Іншим способом зберігання документів і даних є архівування. 
Архівування – процес забезпечення довготривалого та ефективного зберігання 

документів або даних, що рідко використовуються. 
Методи архівування: 
- резервне копіювання документів або даних для оперативного відновлення їх у разі 

руйнування або псування; 
- стиснення інформації з метою зменшення обсягів зберігання та можливістю 

відновлення вихідної форми документів або даних. Технології мікрокопіювання 
забезпечують стиснення інформації за рахунок зменшення розміру тексту або зображення. 
Комп'ютерні технології «упаковки» інформації використовують переважно метод кодування 
для створення копій файлів меншого розміру. Найбільш популярними програмами архівації 
даних є програми ARJ, WinZip, WinRar. Сучасні технічні та програмні засоби забезпечують 
різні техніки стиснення текстової, графічної, звукової, відео-, анімованої інформації та 
запису файлів на відносно недорогих і компактних носіях. Це дозволяє істотно знижувати 
обсяги інформаційних масивів і витрати на їх зберігання. 

7. Пошук інформації. 
Пошук інформації – процес виявлення та відбору по заданим змістовним і 

формальним ознаками документів або даних з інформаційних потоків або масивів. 
У процесі використання інформації для виконання різноманітних завдань члени 

суспільства (художники, письменники, вчені та ін.) виконують інформаційний пошук – дії, 
методи та процедури, що дозволяють здійснювати відбір певної інформації з масиву даних, 
задовольняючи тим самим свою інформаційну потребу. 

Характеристики предметної області, значення яких необхідно встановити для 
виконання поставленого завдання в практичній діяльності, називають інформаційною 
потребою. 

Інформаційний пошук забезпечується інформаційно-пошуковою системою (ІПС) – 
сукупністю засобів і методів, що організована в функціональну систему та виконує 
зберігання і пошук інформації. 

Для ІПС важливим є інформаційний запит, що надходить від споживача, – текстове 
вираження інформаційної потреби. 

При інформаційному пошуку доводиться мати справу з: 
- елементами (одиницями) інформації; 
- характеристиками (властивостями, що характеризують інформацію); 
- зв'язками між характеристиками та елементами інформації. 
Елементами інформації може бути документ, опис документа, реферат, адреса 

документа та ін. 
Характеристика – це властивість документа, його пошукова ознака, дескриптор, 

ключове слово, індекс та ін. 
У завданнях пошуку передбачається відшукання елемента або елементів, пов'язаних із 

заданою сукупністю характеристик, і навпаки. 
Суть інформаційного пошуку полягає у виділенні в деякій множині (інформаційному 

масиві) підмножини релевантних документів або даних, що відповідають запиту споживача. 
Інформаційний пошук є реакцією на інформаційну потребу користувача, що виражена 

в інформаційному запиті. 
Процес інформаційного пошуку на найзагальнішому рівні описується наступним 

алгоритмом: 
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1) Формулювання запиту, виділення в його структурі основних пошукових ознак: 

ключових слів і понять, предметів і аспектів пошуку. 
2) Ідентифікація даних: порівняння пошукових ознак з даними в інформаційному 

(пошуковому) масиві. 
3) Відбір: перевірка виявленого подмассіва документів або даних на відповідність 

заданим критеріям пошуку. 
4) Структурування (впорядкування) документів або даних відповідно до логіки 

запиту. 
У великих пошукових масивах безпосередній перебір всіх елементів інформації 

неможливий, тому інформаційний пошук здійснюється по короткому опису елемента 
інформації (наприклад, змісту документів) – пошуковому образу. 

Пошуковий образ – текст, що складається з лексичних одиниць інформаційно-
пошукової мови, що виражає зміст документа або інформаційного запиту та призначений для 
реалізації інформаційного пошуку. 

Пошуковий образ, що виражає основний смисловий зміст документа, називають 
пошуковим образом документа (ПОД). Пошуковий образ, що виражає смисловий зміст 
інформаційного запиту, є пошуковим образом запиту (ПОЗ). 

Інформаційний пошук є складним процесом, що включає багато процедур 
семантичної обробки інформації та запитів, від якої залежить його ефективність. Це 
досягається за допомогою формулювання пошукового припису, тобто тексту, що включає 
пошуковий образ запиту та вказівки про логічних операції, що підлягають виконанню в 
процесі інформаційного пошуку. 

Інформаційний пошук полягає в порівнянні пошукового образу документа з 
пошуковим приписом. При досить хорошому їх збігу вважається, що документ, який має 
даний пошуковий образ, задовольняє даному інформаційному запиту. Для об'єктивної оцінки 
відповідності пошукового образу пошуковому припису використовуються спеціальні 
критерії, що мають назву критеріїв видачі. 

Критерій видачі – сукупність ознак, за якими визначається ступінь відповідності 
пошукового образу документа пошуковому припису та приймається рішення про видачу або 
невидачу даного документа у відповідь на інформаційний запит. 

Релевантність – це відповідність отриманої інформації інформаційним запитом. 
У тих випадках, коли споживач інформації нечітко висловлює свої інформаційні 

потреби в інформаційному запиті, релевантна інформація не буде повною мірою відповідати 
інформаційним потребам. Кажуть, що інформація не має властивість пертінентності. 

Пертінентность – це відповідність отриманої інформації інформаційної потреби. 
При описі документів, що надходять в ІПС, і складанні інформаційних запитів 

виникає проблема стиснення інформації зі збереженням основного смислового змісту 
текстів. Ця проблема відноситься до категорії семантичних і зводиться, перш за все, до 
побудови штучних інформаційно-пошукових мов. 

Інформаційно-пошукова мова (ІПМ) – формалізована штучна мова, що призначена 
для індексування документів, інформаційних запитів та опису фактів з метою подальшого 
зберігання та пошуку. 

Індексування – процес вираження основного змісту елементів інформації (складання 
пошукового образу) за допомогою інформаційно-пошукової мови. 

Залежно від використовуваного ІПМ, розрізняють наступні види індексування: 
- класифікаційне індексування (систематизація) – привласнення даними або 

документами класифікаційних індексів відповідно до правил якого-небудь класифікаційної 
ІПМ; 

- предметне індексування – індексування предметного змісту документів; 
- вільне індексування – індексування, технологія якого не передбачає заміну 

ключових слів тексту відповідно до рекомендацій спеціального словника; 
- координатне індексування – індексування, що передбачає багатоаспектне вираження 

основного змісту документа або смислового змісту інформаційного запиту безліччю 
ключових слів або дескрипторів; 
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- фактографічне індексування – індексування, що передбачає відображення в 

пошуковому образі документа конкретних відомостей (фактів); 
- автоматизоване індексування – індексування, технологія якого передбачає 

використання формальних процедур, що здійснюються за допомогою обчислювальної 
техніки, і включає застосування інтелектуальних процедур при прийнятті основнихрешеній 
про склад пошукового образу; 

- автоматичне індексування – індексування, технологія якого передбачає 
використання тільки формальних процедур обробки тексту, що здійснюються за допомогою 
обчислювальної техніки. 

Якість індексування оцінюється характеристиками повноти та специфічністю 
індексування. 

Повнота індексування – ступінь відображення в пошуковому образі аспектів змісту 
документа та (або) запиту. 

Специфічність індексування – характеристика якості індексування, що визначається 
відношенням числа фактографічних відомостей і специфічних термінів, що відображають 
зміст документа, до числа неспецифічних загальнонаукових термінів у пошуковому образі. 

На практиці найбільш часто зустрічаються три типи пошукових запитів: 
- адресний запит направляється для отримання відомостей про наявність в даному 

сховищі певного видання. При цьому задається бібліографічний опис цього видання. Запит 
названий адресним тому, що бібліографічний опис є достатнім для знаходження адреси 
зберігання потрібного документа; 

- тематичний запит – це заявка на підбір документів з певної теми; 
- при фактографічному запиті потрібні довідки типу консультації, наприклад 

розшифровка умовних позначень, час життя тієї чи іншої людини, значення фізико-хімічних 
констант та ін. 

Реальні ІПС зазвичай спеціалізуються на задоволенні одного (іноді кількох) типу 
запитів різними видами інформаційного пошуку, що відрізняється цілями, засобами та 
об'єктом пошуку. 

Сутність завдання адресного пошуку полягає в наступному. 
Документ розглядається як об'єкт, адреса якого задана у сховищі. Щоб знайти 

потрібний документ, не потрібно звертатися до його змісту, оцінювати по суті, а досить 
упевнитися, що задана в запиті адреса відповідає адресі, яка проставлена на документі. 
Аналогічними завданнями є завдання пошуку слів у словнику, жителів в місті за адресою та 
ін. Для забезпечення адресного пошуку потрібно розташувати об'єкти в сховищі в певному 
порядку, щоб кожен об'єкт мав свою точну адресу. Цей порядок повинен бути відомий 
людині, що веде пошук. Типовим засобом адресного пошуку в бібліотеках є алфавітні та 
номерні каталоги та покажчики. 

Адресний пошук використовується в ЕОМ, де кожна комірка, що запам'ятовує, має 
свою адресу. Процес обробки інформації за допомогою ЕОМ зводиться до чергування етапів 
адресного пошуку інформації, записаної в тих чи інших комірках, та етапів арифметичних 
або логічних операцій над записами. 

У ЕОМ застосовуються метод послідовного перебору, метод поділу на частини, 
асоціативно-адресний метод та ін. Метод послідовного перебору та метод послідовного 
розподілу на частини аналогічні, по суті, методам організації та пошуку матеріалу в 
бібліотечних каталогах. Адресний пошук є одним з найбільш поширених видів пошуку. 

Під семантичним пошуком розуміється пошук елементів знання, фактів, концепцій. 
Він здійснюється відповідно до критерію релевантності, на базі якого визначається 
відповідність між змістом інформаційного повідомлення та змістом запиту. 

Принципова різниця між адресним і семантичним пошуком полягає в тому, що при 
адресному пошуку повідомлення розглядається як матеріальний об'єкт, а при семантичному 
пошуку – як носій знання, тобто з точки зору змісту. Адресний пошук виходить за межі 
інформаційного пошуку, семантичний пошук завжди є інформаційним. Семантичний пошук 
вимагає тематичного та фактографічного запитів. Задоволення такого роду запитів 
неможливо без звернення до змісту повідомлення. Прикладами семантичного пошуку є 
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пошук документів, що відносяться до даної галузі знань або до даної наукової проблеми, 
перевірка патентоспроможності якого-небудь виробу. 

Документальний пошук – це інформаційний пошук, при якому об'єктами пошуку є 
документи. Документальний пошук з використанням ЕОМ називається автоматизованим 
документальним пошуком. 

Бібліографічний пошук – це документальний пошук, що здійснюється в 
бібліографічній базі даних з метою знаходження бібліографічного опису або інших адрес 
первинних документів. 

Коли споживачеві інформації потрібні відомості про конкретний факт, з'являються 
фактографічні запити, для задоволення яких призначений фактографический пошук. 

Фактографический пошук – це інформаційний пошук, який має на меті 
знаходження фактографічних описів, релевантних отриманим запитом. 

Фактографический пошук має ряд відмінностей від документального пошуку. 
Документальна система видає багато документів, релевантних запиту, надаючи споживачеві 
вибір фактичних даних з цих документів. Фактографічні ІПС позбавляють споживача від цієї 
процедури, спрямовуючи опис факту, що його цікавить. 

Інформаційний пошук за разовими інформаційними запитами в раніше накопиченому 
інформаційному масиві називають ретроспективним пошуком. Пошук проводиться у 
всьому масиві елементів інформації з даної тематики. 

Інформаційний пошук, при якому інформаційний запит формується за допомогою 
булевих операторів, називають булевим пошуком. 

В сучасних ІПС інформаційний пошук, як правило, реалізується з використанням 
засобів обчислювальної техніки, такий пошук інформації називається автоматизованим 
інформаційним пошуком. Дамо визначення основних видів автоматизованого 
інформаційного пошуку. 

Під пошуком природною мовою розуміють автоматизований інформаційний пошук, 
для якого інформаційний запит формулюється на природній мові. 

Автоматизований документальний пошук, при якому в якості пошукового образу 
документа використовується його повний текст або суттєві частини тексту, є 
повнотекстовим пошуком. 

Ефективність інформаційного пошуку більшою мірою залежить від сформульованого 
інформаційного запиту, який повинен з максимальною повнотою та точністю відображати 
інформаційну потребу користувача. Для цього використовують діалоговий режим 
інформаційного пошуку. Автоматизований інформаційний пошук, при якому користувач 
автоматизованої системи може формулювати інформаційні запити в діалоговому режимі, 
коригувати їх у процесі пошуку й отримувати проміжні результати, називають діалоговим 
пошуком. 

Існує також пакетний режим пошуку, який реалізується за допомогою пакетного 
пошуку, тобто автоматизованого інформаційного пошуку, при якому інформаційні запити 
накопичуються в спеціальному масиві для подальшої спільної обробки. 

Оцінка якості інформаційного пошуку здійснюється на основі семантичних 
показників, тобто його здатності знаходити елементи інформації релевантні інформаційним 
запитам. Результати інформаційного пошуку оцінюються за такими семантичним 
показниками: 

Коефіцієнт повноти – відношення числа знайдених релевантних документів до 
загальної кількості релевантних документів, що наявні в інформаційному масиві. 

Коефіцієнт точності – відношення числа знайдених релевантних до загальної 
кількості документів у видачі. 

Коефіцієнт шуму – відношення числа нерелевантних документів у видачі до загальної 
кількості документів у видачі (зворотний до коефіцієнта точності). 

Коефіцієнт помилкової видачі – відношення числа нерелевантних документів у видачі 
до загальної кількості нерелевантних документів в базі даних. 

Коефіцієнт мовчання – відношення числа небачених нерелевантних документів до 
загальної кількості релевантних документів в базі даних. 
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8. Передавання інформації. 
Процес передавання інформації на відстань здійснюється двома способами: 

неавтоматизованим, наприклад, за допомогою експедиторів, кур'єрів, для якого характерні 
висока надійність і низька швидкість передачі, та автоматизованим, що вимагає системи 
захисту від спотворень і несанкціонованого доступу. 

Проблеми організації передачі інформації йдуть в глиб століть. Саме існування 
людини вимагало спілкування й обміну інформацією. Прообразом ліній зв'язку була 
сигналізація за допомогою багаття, використання оптичних та акустичних сигналів. Також 
давно виникла ідея ретрансляційних (переприймальних) станцій. 

За принципом передачі інформації сучасні радіорелейні лінії беруть свій початок від 
кур'єрської пошти (relay означає «зміну коней»). У Франції під час Великої французької 
революції вперше організовані приймально-передавальні станції на вежах і пагорбах, 
утворюючи регулярні лінії зв'язку. 

Виникнення ери електричного зв'язку пов'язують з розробкою в 1837 році 
американцем Морзе системи телеграфного апарату та коду, що складається з крапок і тире. 
Таким чином, тільки на початку XIX ст. спроби винайти електричний зв'язок увінчалися 
успіхом. 

У 1832 р. російський академік П. Шилінг побудував першу лінію телеграфного 
зв'язку, в 1876 р. американець Белл отримав патент на винахід телефону, поклавши початок 
мовного зв'язку по проводах. Початок XX в. ознаменувався винаходом радіо російським 
ученим А.С. Поповим. 

У 1956 р. фірма Bell Laboratories побудувала першу цифрову лінію зв'язку для 
передачі мови за принципом імпульсно-кодової модуляції. Запуск штучного супутника Землі 
в жовтні 1957 р. поклав початок ері супутникового зв'язку. 

З появою засобів обчислювальної техніки і нових ІТ систем та засобів зв'язку 
перетворилися в галузь інформатики, що динамічно розвивається. 

Сигнали та системи передачі інформації. Процес передачі інформації 
безпосередньо пов'язаний з системою передачі інформації, основою якої є сигнал. З точки 
зору функціонального призначення сигнал слід розглядати як засіб для передачі інформації в 
просторі та в часі, як певний матеріальний носій інформації. 

Розрізняють сигнали статичні та динамічні. 
Статичні сигнали, в основному, призначені для передачі інформації в часі, тобто для 

зберігання інформації з подальшим її використанням. 
Динамічні сигнали служать, в основному, для передачі інформації в просторі. Це, 

наприклад, акустичні та електромагнітні хвилі. 
Будь-який сигнал нерозривно пов'язаний з певною матеріальною системою, що має 

назву системи зв'язку або системи передачі інформації. 
Вона складається з джерела інформації, передавача, каналу зв'язку, приймача і 

споживача інформації. 
Джерело інформації виробляє інформацію в формі повідомлень. Будемо вважати, що з 

джерелом інформації пов'язана певна множина повідомлень. Генерація деякого повідомлення 
полягає у випадковому виборі одного повідомлення з множини можливих. Яке конкретно 
буде це повідомлення, заздалегідь не відомо, принаймні, тому, для кого воно адресоване. 
Відомо лише, що повідомлення належить певній множині. 

Множини можливих повідомлень бувають різних типів. Це, наприклад, кінцеві 
множини символів (в системах телеграфії та передачі даних), кінцеві набори детермінованих 
функцій часу, нескінченні множини, елементами яких є значення деякої фізичної величини 
або реалізації фізичного процесу, та ін. Повідомлення, яке належить кінцевій або зчисленій 
множині можливих повідомлень, називається дискретним. 

Передавач перетворює повідомлення в сигнал. У передавачі кожне з можливих 
повідомлень на вході перетворюється в одне з можливих значень сигналу на виході за строго 
встановленим правилом. У телефонії, наприклад, відповідність між можливими 
повідомленнями та значеннями сигналу встановлює мікрофон, який забезпечує приблизно 
лінійну залежність між акустичним тиском в зоні мембрани та електричним струмом або 
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напругою в лінії зв'язку. У телеграфії кожному символу на вході передавача ставиться у 
відповідність певний набір елементарних сигналів на його виході. Правила, за якими 
здійснюється перетворення повідомлення в сигнал, називаються по-різному (модуляція, 
маніпуляція, кодування) в залежності від типів повідомлень і сигналів. 

В якості каналу зв'язку можуть бути використані двопроводова електрична лінія 
зв'язку (телефонія, телеграфія, передача даних), пружне повітряне або інше фізичне 
середовище (акустичний канал) та ін. 

Лінія зв'язку – це фізичне середовище по якому передаються сигнали. 
Одна й та ж сама лінія зв'язку може служити одночасно для реалізації декількох 

каналів (багатоканальний зв'язок). 
У будь-якому каналі зв'язку, крім сигналу, що генерується передавачем даної системи 

зв'язку, діють інші сигнали та споріднені сигнали за своєю фізичною природою випадкові 
процеси. 

Ці сторонні сигнали та процеси накладаються на корисний сигнал і спотворюють 
його. Тому сигнал, що приймається, на виході каналу зв'язку відрізняється від вхідного 
сигналу, що передається. 

Приймач здійснює відновлення переданого джерелом інформації повідомлення щодо 
прийнятого сигналу. Природно, що дана операція можлива, якщо відомо правило 
перетворення повідомлення в сигнал. На підставі цього виробляється правило зворотного 
перетворення сигналу в повідомлення (демодуляція, декодування), що дозволяє в кінцевому 
рахунку вибрати на приймальній стороні повідомлення з відомої множини можливих 
повідомлень, в ідеальному випадку повністю збігається з переданим повідомленням. 

Однак так буває не завжди; внаслідок спотворень прийнятого сигналу можлива 
помилка при відновленні повідомлення. 

Споживач інформації в системах зв'язку – це або безпосередньо людина, або технічні 
засоби, що пов'язані з людиною. 

Характеристики системи передачі даних. Основними якісними показниками 
системи передачі інформації є: 

- пропускна здатність; 
- достовірність; 
- надійність роботи. 
Пропускна здатність системи (каналу) передачі інформації – найбільша теоретично 

досяжна кількість інформації, яка може бути передана по системі за одиницю часу. 
Пропускна здатність системи визначається фізичними властивостями каналу зв'язку та 
сигналу. Від пропускної здатності каналу залежить максимально можлива швидкість 
передачі даних по цьому каналу. 

Для визначення максимально можливої швидкості треба знати три основних 
параметри каналу зв'язку та три основних параметри сигналу, по ньому передається. 

1) Параметри каналу: 
- смуга пропускання каналу зв'язку, або інакше смуга частот, яку канал може 

пропустити, не вносячи помітного нормованого загасання сигналу; 
- динамічний діапазон, який дорівнює відношенню максимально допустимого рівня 

сигналу в каналі до рівня перешкод, нормованого для цього типу каналів; 
- час, протягом якого канал використовується для передачі даних. 
2) Параметри сигналу: 
- ширина спектра частот сигналу, під якою розуміється інтервал за шкалою 

частотного спектра, яку він обіймав сигналом; 
- динамічний діапазон, що є відношенням середньої потужності сигналу до середньої 

потужності перешкоди в каналі; 
- тривалість сигналу, тобто час його існування. 
Добуток трьох названих параметрів визначає, відповідно: об'єм каналу зв'язку та об'єм 

сигналу. 
На основі співвідношення, доведеного Шенноном, можна розрахувати максимально 

можливу швидкість передачі даних по каналу. 
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Швидкість передачі інформації вимірюється в бітах за секунду та в бодах. Кількість 

змін інформаційного параметра сигналу за секунду вимірюється в бодах. 
Бод – це така швидкість, коли передається один сигнал (наприклад, імпульс) за 

секунду, незалежно від величини його зміни. 
Біт за секунду відповідає одиничній зміни сигналу в каналі зв'язку та при простих 

методах кодування сигналу, коли будь-яка зміна може бути тільки одиничною, можна 
прийняти, що: 1 бод = 1 біт/с; 1 Кбод = 103 біт/с; 1 Мбод = 106 біт/с та ін. 

У разі якщо елемент даних може бути представлений не двома, а великою кількістю 
значень якого-небудь параметра сигналу, то зміна сигналу може бути не поодиноким, 
1 бод > 1 біт/с. 

Наприклад, якщо вимірюваними (інформаційними) параметрами сигналу є фаза і 
амплітуда синусоїди, причому розрізняються чотири значення фази та два значення 
амплітуди, то інформаційний сигнал може мати 23 = 8 помітних станів. Тоді швидкість 
передачі даних системи передавання (СП) з тактовою частотою 9600 Гц буде 9600 бод, але 
96 × 3 = 28 800 біт/с. 

Достовірність передачі інформації – передача інформації без її спотворення. 
Надійність роботи – повне та правильне виконання системою всіх своїх функцій. 
Передавач і приймач, або інакше апаратура передачі даних (АПД), безпосередньо 

пов'язують термінальні пристрої – кінцеві пристрої (джерело і приймач інформації) з 
каналом зв'язку. Прикладами АПД можуть служити модеми, термінальні адаптери, мережеві 
карти та ін. АПД працює на фізичному рівні, відповідаючи за передачу та прийом сигналу 
потрібної форми та потужності в фізичне середовище (лінію зв'язку). 

У складі СП великої протяжності може використовуватися й додаткова апаратура для 
поліпшення якості сигналу («посилення» сигналу) та для формування безперервного 
фізичного або логічного каналу між абонентами. В якості цієї апаратури можуть виступати 
повторювачі, комутатори, концентратори, маршрутизатори, мультиплексори. Проміжна 
апаратура іноді утворює досить складну так звану первинну мережу, але ніякого 
функціонального навантаження не несе – вона повинна бути непомітна (прозора) для 
абонента. 
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Тема 9. КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. ІНТЕРНЕТ 
1. Комп'ютерні мережі. 
2. Мережні служби, основні поняття. 
3. Інтернет. Основні поняття. 
4. Технології проводового підключення до Інтернету. 
5. Технології безпроводового підключення до Інтернету. 
6. Інформаційна безпека в Інтернеті. 

 
1. Комп'ютерні мережі. 
При фізичному з'єднанні двох або більше комп'ютерів утворюється комп'ютерна 

мережа. У загальному випадку, для створення комп'ютерної мережі необхідно спеціальне 
апаратне забезпечення (мережеве обладнання) та спеціальне програмне забезпечення 
(мережеві програмні засоби). Для моделей ПК мережеве обладнання зазвичай інтегровано до 
складу системної плати комп'ютера, а мережеві програмні засоби входять до складу ОС. 

Призначення комп'ютерних мереж – спільне використання ресурсів або спільний 
доступ до них. В даному випадку слово ресурс – дуже ємне. Залежно від призначення мережі 
в нього вкладають різний зміст. 

Мережеві ресурси бувають трьох типів: 
- апаратні; 
- програмні; 
- інформаційні. 
Наприклад, пристрій друку (принтер) – це апаратний ресурс. Коли всі учасники 

невеликої комп'ютерної мережі користуються загальним принтером, вони узагальнюють 
апаратний ресурс. Те ж можна сказати й про мережі, що має файловий сервер, на якому всі 
учасники мережі зберігають свої архіви та результати роботи. 

Крім апаратних ресурсів, комп'ютерні мережі дозволяють спільно використовувати 
програмні ресурси. Наприклад, для виконання дуже складних і тривалих розрахунків можна 
підключитися до віддаленої ЕОМ і передати їй обчислювальний завдання, а після закінчення 
розрахунків отримати їх результат. 

Дані, що зберігаються на віддалених комп'ютерах, утворюють інформаційний ресурс, 
чию роль сьогодні видно найбільш яскраво на прикладі Інтернету, який багатьма 
сприймається, перш за все, як гігантська інформаційно-довідкова система. 

Приклади з розподілом ресурсів на апаратні, програмні та інформаційні досить 
умовні. Насправді, при роботі в комп'ютерній мережі будь-якого типу одночасно 
відбувається спільне використання всіх типів ресурсів. 

Так, наприклад, звертаючись в Інтернет за довідкою, доводиться використовувати 
чиїсь апаратні засоби, на яких працюють чужі програми, що забезпечують постачання 
затребуваних нами даних. 

Основні поняття комп'ютерних мереж 
Основні завдання, які вирішуються при створенні комп'ютерних мереж: 
- забезпечення сумісності обладнання по електричним і механічним характеристикам; 
- забезпечення сумісності програмного 1 інформаційного забезпечення по системі 

кодування та формату даних. 
Вирішення цих завдань відноситься до галузі стандартизації і засноване на моделі 

взаємодії відкритих систем OSI (Open System Interconnections). Дана модель була розроблена 
та затверджена Міжнародним інститутом стандартизації ISO (International Standards 
Organization) і має назву моделі ISO/OSI. 

Модель ISO/OSI 
Відповідно до моделі ISO/OSI архітектуру комп'ютерних мереж розглядають на 

декількох рівнях. Обмін даними в такій моделі відбувається в три етапи: спочатку в 
передавальному пристрої дані переміщуються з верхнього рівня на нижній, потім вони 
транспортуються до приймаючого пристрою і, нарешті, в приймаючому пристрої 
піднімаються з нижнього рівня на верхній. 
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Самий верхній рівень – прикладний. На цьому рівні люди обмінюються 

інформацією. Найнижчий рівень – фізичний, на ньому пристрої обмінюються один з одним 
сигналами. Між верхнім і нижнім рівнями розташовуються проміжні рівні. На цих рівнях 
інформація циркулює в формі даних, причому на кожному рівні – свій формат даних. 

Протоколи зв'язку 
Для забезпечення необхідної сумісності на кожному з рівнів комп'ютерної мережі 

діють свої стандарти – протоколи. Апаратні протоколи визначають характер взаємодії 
пристроїв мережі, а програмні протоколи визначають умови взаємодії програм і даних. 
Апаратні пристрої, що забезпечують дотримання протоколів, називають інтерфейсами. 
Програмні засоби, які відіграють цю роль, називають програмними протоколами або просто 
протоколами. 

Так, наприклад, якщо два комп'ютери з'єднані між собою, на фізичному рівні 
протокол їх взаємодії визначають конкретні пристрої фізичного порту та механічні 
компоненти (роз'єми, кабель та ін.). На більш високих рівнях взаємодію між комп'ютерами 
визначають програмні засоби, що керують передачею даних через ці порти. 

Відповідно до використовуваними протоколами комп'ютерні мережі прийнято 
розділяти на локальні та глобальні. 

Характерна особливість локальної мережі (LAN – Local Area Network) полягає в 
тому, що всі її учасники на нижніх рівнях моделі ISO/OSI використовують єдиний комплект 
протоколів. Єдність протоколів в елементах локальної мережі зазвичай забезпечується 
завдяки тому, що всі вони мають спільного власника. Відповідно, мережі цього виду мають 
виражену територіальну локалізацію в межах одного приміщення, будівлі, групи компактно 
розташованих будівель. 

Глобальні мережі (WAN – Wide Area Network), як правило, мають невизначені 
територіальні розміри, а їх елементи можуть належати невизначеному колу власників. 
Глобальні мережі пов'язують між собою як окремі комп'ютери, так і окремі локальні мережі, 
в тому числі й використовують різні протоколи на нижніх рівнях моделі ISO/OSI. 

Робоча група – група співробітників, що працюють над одним проектом в рамках 
локальної мережі. 

Одна локальна мережа може пов'язувати кілька робочих груп. 
В учасників робочих груп можуть бути різні права для доступу до загальних ресурсів 

мережі. 
Політика мережі – сукупність прийомів поділу й обмеження прав учасників 

комп'ютерної мережі. 
Адміністрування мережі – керування мережевими політиками (їх може бути декілька 

в одній мережі). 
Системний адміністратор – особа, яка керує організацією роботи учасників 

локальної комп'ютерної мережі. 
Створення локальних мереж характерно для окремих підприємств або їх окремих 

підрозділів. Якщо ж підприємство розміщується на великій території, то його підрозділи 
можуть взаємодіяти через глобальні мережі. В цьому випадку локальні мережі 
підключаються до глобальної мережі на основі договору приєднання, після чого приєднані 
мережі стають частиною глобальної мережі. 

Мережевий міст – простий пристрій, що з'єднує між собою дві локальні мережі та 
використовує однакові протоколи. 

Міст може бути апаратним або програмним. 
Мета моста – не випускати за межі локальної мережі дані, що призначені для 

внутрішнього споживання. 
Поза мережею такі дані стають «мережевим сміттям», що даремно займає канали 

зв'язку. 
Мережевий шлюз – спеціальні засоби для зв'язку між собою кількох локальних 

мереж, що працюють за різними протоколами. 
Шлюзи можуть бути як апаратними, так і програмними. 
Наприклад, це може бути спеціальний комп'ютер (шлюзовий сервер), а може бути й 
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програма, що встановлена на звичайний комп'ютер. 

При підключенні локальної мережі підприємства до глобальної мережі важливу роль 
відіграє поняття мережевої безпеки. Зокрема, повинен бути обмежений доступ до локальної 
мережі для сторонніх осіб ззовні, а також обмежений вихід за межі локальної мережі для 
співробітників підприємства, які не мають відповідних прав. 

Для забезпечення мережевої безпеки між локальною та глобальною мережею 
встановлюють так звані мережеві екрани, або брандмауери. 

Брандмауером може бути пристрій або програма, що перешкоджає 
несанкціонованому переміщенню даних між мережами. 

2. Мережні служби, основні поняття. 
Між учасниками інформаційного обміну завжди існує фізичний зв'язок через 

матеріальні середовища або засоби. Однак в суспільних відносинах розглядати інформаційні 
зв'язки через фізичні з'єднання не дуже зручно. 

Наприклад, кореспондентів з Києва та Харкова абсолютно не цікавлять технічні 
деталі сполучення між цими містами. Їм абсолютно все одно, чи буде поштова бандероль 
доставлена літаком або поїздом: головне, щоб вона потрапила в руки адресата в заданий 
термін. Тому в суспільних відносинах зазвичай замість поняття фізичного з'єднання між 
учасникам зв'язку використовують поняття віртуального з'єднання. 

Розглянемо простий приклад взаємодії двох кореспондентів за допомогою звичайної 
(не електронною) пошти. Якщо вони регулярно обмінюються листами, то між ними діє 
віртуальне з'єднання. Воно було б фізичним, якби кожен особисто відносив лист партнеру та 
вручав у власні руки, а не кидав його в поштову скриньку. 

Збором кореспонденції з громадських поштових скриньок займаються місцеві 
поштові служби. Це наступний рівень моделі зв'язку. Далі, щоб наш лист досяг адресату в 
іншому місті, повинен існувати зв'язок між нашою місцевою поштовою службою та його 
місцевою поштовою службою. Це ще один приклад віртуального зв'язку, оскільки ніякого 
фізичного зв'язку ці служби не мають – поштову кореспонденцію, що надійшла, вони тільки 
сортують і передають на наступний рівень поштової служби. 

Поштова служба в своїй роботі спирається на служби чергового рівня, наприклад, на 
поштово-багажну службу залізничного транспорту. Тільки розглянувши роботу цієї служби, 
ми знайдемо, нарешті, ознаки фізичного з'єднання, наприклад залізничну колію, що зв'язує 
два міста. Це дуже простий приклад, оскільки в реальності навіть доставка звичайного листа 
може торкнутися набагато більшої кількості служб. Але нам важливо звернути увагу на те, 
що в нашому прикладі утворилося кілька віртуальних з'єднань між аналогічними службами, 
що знаходяться в пунктах відправки та прийому. Не вступаючи в прямий контакт, ці служби 
взаємодіють між собою. На якомусь рівні листи укладаються в мішки, мішки пломбують, до 
них прикладають супровідні документи, які десь в іншому місті вивчаються і перевіряються 
на аналогічному рівні. 

Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI 
Згідно з рекомендаціями Міжнародного інституту стандартизації системи 

комп'ютерного зв'язку рекомендується розглядати на семи різних рівнях. Розглянемо, як саме 
в цій моделі відбувається обмін даними між віддаленими користувачами. 

1) Прикладний рівень. На цьому рівні користувач працює з конкретним додатком. За 
допомогою текстового процесора, графічного редактора чи іншої прикладної програми він 
створює якесь повідомлення, що містить потрібну інформацію. 

2) Рівень представлення. Цей рівень відноситься вже не до окремої прикладної 
програми, а до всієї операційної системи комп'ютера в цілому. На цьому рівні інформація, 
складова повідомлення, представляється даними заданого формату. Відбувається це одним з 
двох можливих способів: або збереженням повідомлення (у вигляді файлу даних), або 
внесенням повідомлення в базу даних (у вигляді запису бази даних). 

3) Сеансовий рівень. Протоколи цього рівня перевіряють права користувача на 
підключення до мережі, і якщо з правами все в порядку, передають документ до протоколів 
транспортного рівня. Якщо за умовами інформаційного обміну потрібне забезпечення 
безпеки, на цьому рівні відбувається додаткова операція: шифрування повідомлення та 
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додаток до нього сертифіката електронного цифрового підпису (ЕЦП). 

4) Транспортний рівень. Програми, що забезпечують функціонування даного рівня, 
перетворять числові дані повідомлення так, як це прийнято для використовуваної мережі. 
При цьому повідомлення нарізається на невеликі пакети стандартного розміру. Кожен пакет 
отримує заголовок з номером, який дозволить відновити сполучення на приймаючому ПК. 

5) Протоколи мережевого рівня відповідають за маршрут руху даних в мережі. 
Якщо на транспортному рівні повідомлення було нарізано на пакети, то на мережевому рівні 
кожен пакет повинен отримати адресу, за якою відбудеться його доставка. 

6) Рівень з'єднання. На цьому рівні відбувається перехід від даних, що 
представляють повідомлення, до сигналів, які представляють дані. Сигнали модулюються 
відповідно до даних, отриманими з мережевого рівня. У комп'ютері ці функції модуляції 
виконує мережевий адаптер або модем. 

7) Фізичний рівень. Реальний інформаційний обмін відбувається на фізичному рівні. 
Тут немає ні документів, ні пакетів, ні навіть байтів – тільки сигнали. Однак з цих сигналів 
приймаючий комп'ютер здатний виділити інформаційні біти та далі відновити байти даних і 
відтворити повідомлення. Відновлення інформації відбувається поступово, при переході з 
нижнього на верхній рівень моделі OSI на приймаючому ПК. 

Особливості віртуальних з'єднань 
Різні рівні протоколів сервера та клієнта не взаємодіють один з одним безпосередньо: 

вони взаємодіють через фізичний рівень. Поступово переходячи з верхнього рівня на нижній, 
дані безперервно перетворюються, «обростають» додатковими даними, які аналізуються 
протоколами відповідних рівнів на суміжній стороні. Це й створює ефект віртуальної 
взаємодії рівнів між собою. Однак, незважаючи на віртуальність, це все-таки сполуки, через 
які теж проходять дані. 

Це дуже важливий момент з точки зору комп'ютерної безпеки. Одночасно з тими 
запитами на поставку даних, які клієнт направляє серверу, передається маса службової 
інформації, яка може бути як бажаною, так і небажаною. Наприклад, обов'язково 
передаються дані про поточний адресу клієнта, про дату та час запиту, про версії його 
операційної системи, про його правах доступу до запитуваною даними тощо. Передається й 
чимало непрямої інформації, наприклад про те, за якою адресою він посилав попередній 
запит. Відомі випадки, коли навіть передавалися ідентифікаційні коди процесорів 
комп'ютерів. 

На використанні віртуальних з'єднань засновані такі позитивні властивості 
електронних систем зв'язку, як можливість працювати по одному фізичному каналу відразу з 
декількома серверами. Але на них же засновані й такі негативні засоби, як «троянські 
програми». 

Троянська програма – це шкідлива програма, яка створює під час сеансів зв'язку 
віртуальні з'єднання для передачі даних про комп'ютер, на якому встановлена. 

Серед цих даних може бути парольна інформація, інформація про зміст жорсткого 
диска та ін. 

На відміну від звичайних комп'ютерних вірусів, троянські програми не виробляють 
руйнівних дій на комп'ютері й тому вони краще маскуються. 

Мережеві служби 
На віртуальних з'єднаннях засновані всі служби сучасного Інтернету. Так, наприклад, 

пересилання повідомлення від сервера до клієнта може проходити через десятки різних 
комп'ютерів. Це зовсім не означає, що на кожному комп'ютері повідомлення повинно пройти 
через всі рівні – йому досить «піднятися» до мережевого рівня (що визначає адресацію) при 
прийомі й знову «опуститися» до фізичного рівня при передачі. В даному випадку служба 
передачі повідомлень грунтується на віртуальному з'єднанні мережевого рівня та 
відповідних йому протоколах. 

3. Інтернет. Основні поняття. 
У дослівному перекладі на російську мову Інтернет – це міжмережа, тобто у вузькому 

сенсі слова Інтернет – це об'єднання мереж. У 90-і роки XX століття у цього слова з'явився й 
більш широкий зміст: Всесвітня комп'ютерна мережа. 
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Інтернет можна розглядати у фізичному сенсі як сотні мільйонів комп'ютерів, що 

пов'язані один з одним різними лініями зв'язку, однак такий «фізичний» погляд на Інтернет 
занадто вузький. Краще розглядати Інтернет як деякий інформаційний простір. 

Інтернет – це не сукупність прямих з'єднань між комп'ютерами. 
Так, наприклад, якщо два комп'ютери, що знаходяться на різних континентах, 

обмінюються даними в Інтернеті, це зовсім не означає, що між ними діє одне пряме або 
віртуальне з'єднання. Дані, які вони посилають один одному, розбиваються на пакети, і 
навіть в одному сеансі зв'язку різні пакети одного повідомлення можуть пройти різними 
маршрутами. 

Якими б маршрутами не рухалися пакети даних, вони все одно досягнуть пункту 
призначення та будуть зібрані разом в цілісний документ. При цьому дані, що відправлені 
пізніше, можуть приходити раніше, але це не завадить правильно зібрати документ, оскільки 
кожен пакет має своє маркування. 

Таким чином, Інтернет являє собою як би «простір», всередині якого здійснюється 
безперервна циркуляція даних. У цьому сенсі його можна порівняти з теле- та радіоефіром, 
хоча є очевидна різниця хоча б в тому, що в ефірі ніяка інформація зберігатися не може, а в 
Інтернеті вона переміщується між комп'ютерами, складовими вузлами мережі, та якийсь час 
зберігається на їх жорстких дисках. 

Рання історія Інтернету 
Ранні експерименти з передачі та прийому інформації за допомогою комп'ютерів 

почалися ще в 50-х роках і мали лабораторний характер. У США рішення про створення 
першої глобальної мережі національного масштабу було прийнято в 1958 р. Воно стало 
реакцією на запуск в СРСР першого штучного супутника Землі. 

Приводом для створення глобальної комп'ютерної мережі стала розробка Пентагоном 
глобальної системи раннього оповіщення про пуски ракет (NORAD – North American 
Aerospace Defense Command). Станції цієї системи простяглися через північ Канади від 
Аляски до Гренландії, а підземний командний центр розташувався поблизу міста Колорадо-
Спрінгс в надрах гори Шайєнн. 

Центр управління був введений в дію в 1964 році, і, власне, з цього часу можна 
говорити про роботу першої централізованої глобальної комп'ютерної мережі. 

Курируванням роботи мережі NORAD займалося Управління перспективних розробок 
міністерства оборони США DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). Йому було 
доручено подолати основний недолік централізованої мережі: недостатню стійкість, 
пов'язану з тим, що при виході з ладу будь-якого з вузлів повністю виходив з ладу і весь 
сектор, який перебував за ним, а при виході з ладу центру управління виходила з ладу вся 
мережа. За часів ядерного протистояння наддержав цей недолік був критичним. 

Основними напрямками досліджень DARPA стали пошук нових протоколів 
обслуговування мережі та нових принципів мережевої архітектури. Перша позавідомча 
національна комп'ютерна мережа отримала назву ARPANET. Її впровадження відбулося в 
1969 році. 

У 70-ті роки розвиток мережі ARPANET відбувалося за рахунок підключення 
регіональних мереж, що відтворюють загальну архітектуру ARPANET на більш низькому 
рівні (в регіональному або локальному масштабі). У цей період основним завданням 
ARPANET стала координація груп колективів, що працюють над єдиними науково-
технічними проектами, а основною функцією став обмін електронною поштою та файлами з 
науковою та проектною документацією. Одночасно тривала розробка нових мережевих 
протоколів, здатних забезпечити живучість глобальної мережі навіть в ядерному конфлікті. 

Впровадження протоколів TCP/IP 
Щоразу, коли ми говоримо про обчислювальну техніку, нам треба мати на увазі 

принцип єдності апаратного та програмного забезпечення. Поки глобальне розширення 
ARPANET відбувалося за рахунок механічного підключення все нових і нових апаратних 
засобів (вузлів і мереж), до Інтернету в сучасному розумінні цього слова було ще дуже 
далеко. 

Народження Інтернету в сучасному розумінні відбулося в 1983 році, коли була 
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вирішена проблема стійкості глобальної мережі. Це сталося завдяки впровадженню 
протоколів TCP/IP, що лежать в основі Всесвітньої мережі по нинішній день. Вирішивши цю 
задачу, управління DARPA припинило свою участь в проекті та передало управління 
мережею Національному науковому фонду (NSF), який в США грає роль Академії наук. Так 
у 1983 році утворилася глобальна мережа NSFNET. В середині 80-х до неї почали активно 
підключатися академічні та наукові мережі інших країн, наприклад академічна мережа 
Великобританії JANET (Joint Academic Network). 

Освіта системи доменних імен 
Роки, коли глобальною мережею керував Національний науковий фонд США, 

увійшли в історію як епоха рішучої боротьби зі спробами комерціалізації мережі. Мережа 
фінансувалася на урядові кошти. Національний науковий фонд розподіляв їх між вузлами та 
матеріально карав тих, хто намагався мати від мережі побічні доходи. У той же час розвиток 
мережі після впровадження протоколу TCP/IP значно прискорився, NSF вже не встигав 
відстежувати діяльність кожного вузла, а з підключенням іноземних секторів його роль стала 
чисто символічною. 

У другій половині 80-х років відбувся розподіл Всесвітньої мережі на домени за 
принципом фінансування. Вузли домену GOV фінансувалися на кошти уряду, а вузли 
доменів SCI та EDU – на кошти наукових навчальних організацій. При цьому особливу роль 
придбав домен COM (комерційний). Він не фінансувався ніким, тобто його вузли повинні 
були розвиватися за рахунок власних ресурсів. Національні мережі інших держав стали 
розглядатися як окремі домени, наприклад UK – домен Великобританії, а DE – домен 
Німеччини. Тоді й з'явилося поняття Інтернету як децентралізованої ієрархічної структури, 
що саморозвивається. Якщо за часів ARPANET і NSFNET мережу фінансувалася зверху 
вниз, то тепер вона фінансується від периферії, від низу до верху – від кінцевих користувачів 
до власників опорних мереж. 

Основи функціонування Інтернету 
В основі функціонування Інтернету лежить пара протоколів TCP/IP. У цій парі 

протокол TCP (Transmission Control Protocol) виконує функції транспортного рівня: він 
відповідає за те, як відбувається передача даних. У свою чергу, протокол IP (Internet 
Protocol) – це адресний протокол, який виконує функції мережевого рівня. Він визначає, 
куди саме відбувається передача. 

Згідно з протоколом TCP дані, що відправляються, «нарізаються» на невеликі пакети, 
після чого кожен пакет маркується таким чином, щоб в ньому було все необхідне для 
правильного складання документа на комп'ютері одержувача. 

Для розуміння суті протоколу TCP можна уявити гру в шахи за листуванням, коли 
двоє учасників розігрують одночасно десяток партій. Кожен хід записується на окремій 
листівці із зазначенням номера партії та номера ходу. У цьому випадку між двома 
партнерами через один і той же поштовий канал працює як би десяток віртуальних з'єднань 
(по одному з'єднанню на кожну партію). Два комп'ютери, пов'язані між собою одним 
фізичним з'єднанням, можуть точно так же підтримувати одночасно багато TCP-з'єднань. 
Працюючи в Інтернеті, ми можемо по одній фізичній лінії зв'язку приймати документи з 
Америки, Австралії та Європи практично одночасно. Пакети кожного з документів 
надходять порізно, з поділом у часі, але прийом всіх документів відбувається одночасно. 

Тепер розглянемо адресний протокол – IP. Він визначає спосіб запису адреси в 
Інтернеті для підключених абонентських пристроїв, що володіють унікальними адресами 
Інтернету та називаються хостами (як правило, це комп'ютери, але не обов'язково: хостами 
можуть бути мережеві пристрої, пристрої мобільного зв'язку, промислові контролери та 
багато інших приладів). Унікальні інтернет-адреси називаються IP-адресами. 

В даний час діють дві версії інтернет-протоколу: IPv4 і IPv6. Розрізняються вони 
способами запису IP-адрес і, відповідно, методами їх аналізу. У версії IPv4 адресу хоста 
записують 32 бітами (чотирма октетами по 8 біт в кожному, розділеними крапками), 
наприклад, так: 195.38.46.11. Основним недоліком протоколу IPv4 є обмеженість адресного 
простору. 

З урахуванням того, що частина адрес відведена під службові потреби, кількість 
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унікальних хостів не може перевищувати двох мільярдів. На зорі Інтернету ця величина 
здавалася величезною, але для сучасного рівня розвитку інформаційного обміну цього 
абсолютно недостатньо. 

Адресний простір протоколу IPv6 в десятки разів ширше, ніж простір IPv4, і в даний 
час може вважатися необмеженим. Адреса хоста записується 128 бітами (вісім груп по 
чотири шістнадцяткові числа, розділені двокрапкою, наприклад: 1234: 5678: 9abc: def0: 0fed: 
cba9: 8765: 4321). 

Служби Інтернету 
Коли говорять про роботу в Інтернеті або про використання Інтернету, то насправді 

мова рідко йде про Інтернет в цілому. Зазвичай мається на увазі одна з його численних 
служб. Залежно від конкретних цілей і завдань користувачі Мережі використовують ті 
служби, які їм необхідні. 

У найпростішому розумінні мережева служба формується парою програм, що 
взаємодіють між собою відповідно до певних правил, званим протоколами. Одна з програм 
цієї пари називається сервером, а друга – клієнтом. Відповідно, коли говорять про роботу 
служб Інтернету, мова йде про взаємодію серверного обладнання і програмного забезпечення 
та клієнтського обладнання і програмного забезпечення. 

Різні служби мають різні протоколи. Вони називаються прикладними протоколами. Їх 
дотримання забезпечується та підтримується роботою спеціальних програм. Таким чином, 
щоб скористатися якоюсь зі служб Інтернету, необхідно встановити на комп'ютері програму, 
що здатна працювати за протоколом цієї служби. Такі програми називають клієнтськими або 
просто клієнтами. 

Для прикладу розглянемо службу передачі файлів, яка дозволяє користувачам 
ефективно обмінюватися між собою файлами даних. Робота даної служби заснована на 
спеціальному прикладному протоколі FTP (File Transfer Protocol). Відповідно, щоб отримати 
з Інтернету файл, необхідно: 

- мати на комп'ютері програму, яка є FTP-клієнтом; 
- встановити зв'язок з комп'ютером, що надають послуги FTP-сервера. 
Аналогічно, щоб скористатися електронною поштою (E-Mail), необхідно 

дотримуватися протоколів відправки й отримання повідомлень. Для цього треба мати 
програму (поштовий клієнт) та встановити зв'язок з поштовим сервером. Аналогічно справа 
й з іншими службами Інтернету. 

Служба World Wide Web 
World Wide Web – це, безумовно, найпопулярніша служба сучасного Інтернету. Її 

нерідко ототожнюють з Інтернетом в цілому, хоча, звичайно, це лише одна з його численних 
служб. 

Служба World Wide Web утворює й організовує єдиний інформаційний простір, що 
складається з багатьох взаємозалежних електронних документів, що зберігаються на веб-
серверах. 

Веб-сторінка – окремий документ, що становить простір WWW. Кількість існуючих 
веб-сторінок вимірюється мільярдами, але енергійне зростання обсягу World Wide Web 
триває. 

Веб-вузол – група тематично об'єднаних веб-сторінок, які перебувають під загальним 
адмініструванням. Альтернативний термін – веб-сайт або просто сайт. Один фізичний веб-
сервер може містити досить багато веб-вузлів, кожному з яких, як правило, відводиться 
окремий каталог на жорсткому диску сервера. 

Від звичайних текстових документів веб-сторінки відрізняються тим, що вони 
оформлені без прив'язки до конкретного носія. Наприклад, оформлення документа, 
надрукованого на папері, прив'язано до параметрів друкованого аркуша, який має певну 
ширину, висоту та розмір полів. 

Електронні веб-документи призначені для перегляду на екрані комп'ютера, причому 
заздалегідь не відомо, на якому саме. Невідомі ні розмір екрану, ні параметри його 
роздільної здатності, ні навіть операційна система, з якою працює комп'ютер клієнта. Тому 
веб-документи не можуть мати «жорсткого» форматування. 
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Оформлення веб-сторінок виконується безпосередньо під час їх відтворення на 

комп'ютері клієнта та відбувається воно відповідно до налаштування програми, яка виконує 
перегляд. 

Браузер – програма для перегляду веб-сторінок. 
У період «нестійкості» термінології застосовувалися також терміни броузер або 

оглядач, які ще можна зустріти в літературі. В усіх випадках мова йде про клієнтську 
програму служби WWW, тобто про деякі засоби керування, що забезпечують навігацію в 
просторі WWW і перегляд веб-документів. 

Розмітка веб-сторінок 
Браузер виконує відображення документа на екрані, керуючись командами, які автор 

документа впровадив в його текст (якщо автор застосовує автоматичні засоби підготовки 
веб-документів, необхідні команди впроваджуються автоматично). Такі команди 
називаються тегами. Від звичайного тексту вони відрізняються тим, що укладені в кутові 
дужки. Більшість тегів використовуються парами: тег, що відкриває, та тег, що закриває. Тег, 
що закриває, починається з символу «/». 

<CENTER> Цей текст має вирівнюватися по центру екрана </ CENTER> 
<LEFT> Цей текст вирівнюється по лівій межі екрану </ LEFT> 
<RIGHT> Цей текст вирівнюється по правій межі екрану </ RIGHT> 
Складні теги мають крім ключового слова додаткові атрибути та параметри, які 

деталізують спосіб візуалізації даних на екрані. Зокрема, атрибути та параметри дозволяють 
вибрати гарнітуру шрифту для відтворення тексту, задати розмір символів, вказати їх колір і 
накреслення. 

Мова розмітки гіпертексту, HTML 
Правила запису тегів містяться в специфікації особливої мови розмітки, близької до 

мов програмування. Вона називається мовою розмітки гіпертексту – HTML (HyperText 
Markup Language). 

Таким чином, веб-документ являє собою звичайний текстовий документ, що 
розмічений тегами HTML. Такі документи також називають HTML-документами або 
документами в форматі HTML. 

При відображенні HTML-документа на екрані за допомогою браузера теги не 
відображаються, і ми бачимо тільки текст, що становить документ. Однак оформлення цього 
тексту виконується відповідно до того, які теги імплантовані в текст документа. 

Існують спеціальні теги для впровадження графічних і мультимедійних об'єктів (звук, 
музика, відеокліпи). Зустрівши такий тег, браузер робить запит до сервера на доставку 
файлу, що пов'язаний з тегом, і відтворює його відповідно до заданих атрибутів і 
параметрами тега – ми бачимо ілюстрацію чи чуємо звук. 

Активні компоненти веб-сторінок 
В останні роки в веб-документах знаходять широке застосування так звані активні 

компоненти. Це теж об'єкти, але вони містять не тільки текстові, графічні та мультимедійні 
дані, але й програмний код, тобто можуть не просто відображатися на комп'ютері клієнта, а й 
виконувати на ньому роботу по закладеної в них програмі. Для того, щоб активні 
компоненти не могли виконати на чужому комп'ютері руйнівні операції (що характерно для 
комп'ютерних вірусів), вони виконуються тільки під контролем з боку браузера. Браузер не 
повинен допустити виконання команд, які несуть потенційну загрозу: наприклад, він 
припиняє спроби здійснити несанкціоновані операції з жорстким диском. 

Гіперпосилання 
Можливість впровадження в текст графічних та інших об'єктів, що реалізується за 

допомогою тегів, є однією з найефектніших рис HTML з точки зору оформлення веб-
сторінок, але не найважливішою з точки зору самої ідеї World Wide Web. Найбільш 
важливою рисою веб-сторінок, що реалізується за допомогою тегів HTML, є гіпертекстові 
посилання (гіперпосилання). З будь-яким фрагментом тексту або, наприклад, з рисунком за 
допомогою тегів можна зв'язати інший веб-документ, тобто встановити гіперпосилання. В 
цьому випадку при натисканні лівою кнопкою миші на тексті або рисунку, що є 
гіперпосиланням, відправляється запит на доставку та відтворення нового документа. Новий 
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документ, в свою чергу, теж може мати з іншими документами. 

Таким чином, гіперзв'язки між електронними документами, що зберігаються на 
серверах World Wide Web, утворюють своєрідний гіперпростір документів, між якими 
можливе переміщення. Документи, що входять до складу WWW, називають веб-ресурсами. 
Довільне переміщення між веб-ресурсами називають веб-серфінгом. Зазвичай веб-серфінг 
має на меті ознайомлювальний перегляд веб-ресурсів. Цілеспрямоване переміщення між веб-
документами називають веб-навігацією. 

Уніфікований покажчик ресурсу, URL 
Гіпертекстові зв'язки між мільярдами документів, що зберігаються на фізичних 

серверах Інтернету, є основою існування інформаційного простору World Wide Web. Для 
того щоб такі зв'язки могли існувати, кожен документ в цьому просторі повинен мати свою 
унікальну адресу. Оскільки кожен файл одного локального комп'ютера володіє унікальним 
повним ім'ям, до якого входить власне ім'я файлу (включаючи розширення імені) і шлях 
доступу до файлу, починаючи від імені пристрою, на якому він зберігається, то можна можна 
розширити уявлення про унікальне ім'я файлу та розвинути його до Всесвітньої мережі. 
Адреса будь-якого файлу у всесвітньому масштабі визначається уніфікованим покажчиком 
ресурсу – URL (Uniform Resource Locator). 

Адреса URL складається з трьох частин: 
- вказівки служби, призначеної для доступу до даного ресурсу; 
- вказівки доменного імені комп'ютера, на якому зберігається даний ресурс; 
- вказівки повного шляху доступу до файлу на вказаному комп'ютері. 
1) Служба, яка здійснює доступ до даного ресурсу, позначається ім'ям свого 

прикладного протоколу з подальшим знаком «двокрапка» і двома знаками «коса риска». Так, 
наприклад, для служби WWW прикладним є протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol – 
протокол передачі гіпертексту). Відповідно, перша частина URL-адреси для веб-ресурсів 
записується так: http://... 

2) Доменне ім'я комп'ютера (сервера), на якому зберігається ресурс, слід читати 
справа наліво. Найбільш праву позицію займає доменне ім'я першого рівня, далі йде доменне 
ім'я другого рівня і т. д. Наприклад, доменне ім'я www.freehost.com.ua належить комп'ютера, 
встановленому в локальній мережі офіційного реєстратора українського домену .UA. 

3) Запис повного шляху доступу до файлу має кілька характерних особливостей. По-
перше, як роздільник між папками використовується символ «/» (коса риска). Для тих, хто 
звик, що в операційній системі Windows папки поділяються зворотною косою рискою, ця 
вимога може здатися незвичайною, але не будемо забувати, що більшість серверів Інтернету 
використовують операційні системи сімейства UNIX, а не Windows. З цієї ж причини під час 
запису шляху доступу слід строго дотримуватися регістру символів. 

У загальному випадку великі та малі символи вважаються різними. Наприклад, так 
виглядає URL-адресу файлу 3dsMax.zip, що розміщений на веб-сервері видавничого дому 
«Пітер»: http://www.piter-press.ru/books/Support/download/3dsMax.zip. 

Саме в формі URL і пов'язують адресу ресурсу з гіпертекстовими посиланнями на 
веб-сторінках. При натисканні на гіперпосилання браузер посилає запит для пошуку і 
доставки ресурсу, зазначеного в посиланні. Якщо з якихось причин ресурс не знайдений, 
видається повідомлення про те, що він недоступний (можливо, що сервер тимчасово 
відключений або змінилася адреса ресурсу). 

Служба імен доменів, DNS 
Коли ми говорили про протоколи Інтернету, то сказали, що адреса будь-якого 

комп'ютера або будь-якої локальної мережі в Інтернеті може бути виражена в числовій формі 
згідно з протоколом IP, наприклад, так: 195.182.132.22. 

У той же час ми заявили, що кожен комп'ютер має унікальне доменне ім'я, наприклад 
таке: www.freehost.com.ua. 

Протиріччя тут немає, оскільки це просто дві різні форми запису адреси одного й того 
ж мережевого комп'ютера. Людині незручно працювати з числовим представленням IP-
адреси, зате доменне ім'я запам'ятовується легко, особливо якщо врахувати, що, як правило, 
це ім'я має зміст. 
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З іншого боку, автоматична робота серверів мережі організована з використанням 

чотиризначної числової адреси. Завдяки їй проміжні сервери можуть здійснювати передачу 
запитів і відповідей в потрібному напрямку, не знаючи, де конкретно знаходяться відправник 
і одержувач. 

Переведення доменних імен в пов'язані з ними IP-адреси виконують сервери служби 
імен доменів DNS. Наш запит на отримання однієї зі сторінок сервера www.freehost.com.ua 
спочатку обробляється сервером DNS, і далі він іде за IP-адресою, а не за доменним ім'ям. 

Служба передачі файлів (FTP) 
Прийом і передача файлів становлять значний відсоток від інших Інтернет-послуг. 

Необхідність у передачі файлів виникає, наприклад, при прийомі файлів програм, при 
пересиланні великих документів (наприклад, книг), а також при передачі архівних файлів, в 
яких запаковані великі обсяги інформації. 

Служба FTP має свої сервери в світовій мережі, на яких зберігаються архіви даних. З 
боку клієнта для роботи з серверами FTP може бути встановлено спеціальне програмне 
забезпечення, хоча в більшості випадків браузери WWW володіють вбудованими 
можливостями для роботи і за протоколом FTP. 

Протокол FTP працює одночасно з двома TCP-з'єднаннями між сервером і клієнтом. 
По одному з'єднанню йде передача даних, а друге з'єднання використовується для керування. 
Протокол FTP також надає серверу засоби для ідентифікації клієнта, що звернувся. Цим 
часто користуються комерційні сервери обмеженого доступу, що поставляють інформацію 
тільки зареєстрованим клієнтам, – вони видають запит на введення імені користувача та 
пов'язаного з ним пароля. Однак існують і десятки тисяч FTP-серверів з анонімним доступом 
для всіх бажаючих. У цьому випадку в якості імені користувача треба ввести слово: 
anonymous, а в якості пароля задати адресу електронної пошти. У більшості випадків 
програми-клієнти FTP роблять це автоматично. 

ICQ – це служба (одна з кількох існуючих в Інтернеті) для миттєвого обміну 
повідомленнями. Якщо дві людини підключені до Інтернету одночасно, то, в принципі, їм 
майже ніщо не заважає спілкуватися один з одним безпосередньо. Єдина проблема – знання 
мережевої IP-адреси людини, що підключена в даний момент до Інтернету. Більшість 
користувачів не має постійної IP-адреси – така адреса видається їм на тимчасовій основі в 
момент встановлення з'єднання. Назва служби ICQ є акронімом виразу I seek you (Я тебе 
шукаю). Для користування цією службою треба зареєструватися на її центральному сервері 
(http://www.icq.com) і отримати персональний ідентифікаційний номер UIN (Universal 
Internet Number). Даний номер можна повідомити партнерам по контактах. Знаючи номер 
UIN партнера, але, не знаючи його поточної IP-адреси, можна через центральний сервер 
служби відправити йому повідомлення з пропозицією встановити з'єднання. 

Як було зазначено вище, кожен комп'ютер, що підключений до Інтернету, повинен 
мати чотиризначну IP-адресу. Ця електронна адреса може бути постійною або динамічно 
тимчасовою. Ті комп'ютери, які підключені до Інтернет на постійній основі, мають постійні 
IP-адреси. Більшість же користувачів підключаються до Інтернету лише на час сеансу. Їм 
видається динамічна IP-адреса, чинна тільки протягом даного сеансу. Цю електронну адресу 
видає той сервер, через який відбувається підключення. У різних сеансах динамічна IP-
адреса може бути різною, причому заздалегідь не відомо якою. 

При кожному підключенні до Інтернету програма ICQ, що встановлена на комп'ютері, 
визначає поточну IP-адресу та повідомляє її центральній службі, яка, в свою чергу, оповіщає 
партнерів. Далі партнери (якщо вони теж є клієнтами даної служби) можуть встановити з 
прямий зв'язок. Програма надає можливість вибору режиму зв'язку («готовий до контакту»; 
«прошу не турбувати, але готовий прийняти термінове повідомлення»; «закритий для 
контакту» та ін.). Після встановлення контакту зв'язок відбувається в режимі, аналогічному 
сервісу IRC. 

4. Технології проводового підключення до Інтернету. 
Підключення до Інтернету організовується за принципом приєднання. Тобто, щоб 

підключити свій комп'ютер до Інтернету, слід на договірній основі підключити його до 
іншого комп'ютера або локальної мережі, які раніше підключені до Інтернету. Для цього 
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існує кілька альтернативних технологій. Розрізняються вони в першу чергу доступністю 
фізичної лінії зв'язку, продуктивністю каналу зв'язку та вартістю його експлуатації. 

Крім фізичного підключення до одного з вузлів Всесвітньої мережі, для роботи в 
Інтернеті необхідно: 

- отримати IP-адресу на постійній або тимчасовій основі; 
- встановити та налаштувати програмне забезпечення – програми-клієнти тих служб 

Інтернету, послугами яких передбачається користуватися. 
Організації, що надають можливість підключення до свого вузла та передають в 

оренду свої IP-адреси, називаються постачальниками послуг Інтернету (використовується 
також термін сервіс-провайдер або просто провайдер). Ми будемо далі використовувати 
поняття оператор зв'язку. 

Фізичне підключення може бути виділеним або комутованих. Для виділеного 
з'єднання необхідно, як правило, прокласти нову або орендувати готову фізичну лінію 
зв'язку (кабельну, оптоволоконну, радіоканал, супутниковий канал та ін.). Від типу лінії 
зв'язку залежить її пропускна здатність (вимірюється в одиницях біт за секунду). В даний час 
пропускна здатність потужних ліній зв'язку (оптоволоконних і супутникових) складає сотні 
мегабіт в секунду (Мбіт/с). 

Комутоване телефонне підключення 
На противагу виділеному з'єднанню, комутоване з'єднання – тимчасове. Воно не 

вимагає спеціальної лінії зв'язку та може бути здійснено, наприклад, по телефонній лінії. 
Комутацію (підключення) виконує автоматична телефонна станція (АТС) за сигналами, що 
надаються в момент набору телефонного номера. Для телефонних ліній зв'язку характерна 
низька пропускна здатність. Залежно від того, яке обладнання використано на станціях АТС 
по шляху проходження сигналу, розрізняють аналогові та цифрові телефонні лінії. 

Основну частину телефонних ліній в багатьох містах складають застарілі аналогові 
лінії. Їх гранична пропускна здатність не перевищує 50 Кбіт/с (приблизно дві сторінки тексту 
в секунду або одна-дві фотографії стандартного розміру за хвилину). Пропускна здатність 
цифрових телефонних ліній становить 60-120 Кбіт/с, тобто в 2-4 рази вище. 

Телефонні лінії зв'язку ніколи не призначалися для передачі цифрових сигналів – їх 
характеристики підходять тільки для передачі голосу, причому в досить вузькому діапазоні 
частот – 300-3000 Гц. Тому для передачі цифрової інформації несучі сигнали звукової 
частоти модулюють за амплітудою, фазою та частотою. Таке перетворення виконує 
спеціальний пристрій – модем (назва утворена від слів модулятор і демодулятор). 

Основні переваги комутованого з'єднання – економічність і організаційна доступність. 
Його основні недоліки: 
- низька продуктивність; 
- недостатня надійність; 
- зайнятість телефонної лінії під час сеансу зв'язку з Інтернетом. 
В даний час комутоване з'єднання вважається застарілою технологією, але їм 

продовжують користуватися там, де інші технології економічно недоцільні або технічно 
недоступні. 

Виділений канал на телефонній лінії 
Основні недоліки комутованого з'єднання успішно долає сімейство технологій xDSL, 

що перетворюють звичайну телефонну лінію в аналог виділеної лінії. У цьому сімействі 
найбільшу популярність придбала технологія ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – 
асиметрична цифрова абонентська лінія). 

В основі цієї технології лежить той факт, що реальні можливості мідного телефонного 
проводу набагато вищі тих скромних характеристик, які забезпечує телефонний модем. 
Фактично, якби вдалося виключити рух сигналів через комутаційні пристрої АТС і 
безпосередньо направити їх в інтернет-канали, то дані можна було б передавати зі 
швидкостями в сто й більше разів вище, ніж дозволяє комутоване телефонне з'єднання. Для 
цього необхідно, щоб оператор зв'язку встановив на найближчій до користувача АТС 
спеціальне обладнання, яке розділяє які надходять сигнали на два потоки: мовний 
(телефонний) і цифровий (комп'ютерний). Мовні дані направляються в телефонну мережу, а 
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комп'ютерні – в магістральні канали Інтернету. 

З'єднання ADSL – несиметричне в тому сенсі, що швидкість вхідного потоку в кілька 
разів вище, ніж швидкість вихідного потоку. Це пов'язано з економічними міркуваннями та 
має на меті знизити витрати кінцевих користувачів на обладнання. Стандартна величина 
вхідного потоку – до 8 Мбіт/c, а вихідного – до 1 Мбіт/c. Продовженням технології ADSL 
стали більш досконалі технології ADSL2 і ADSL2+, що дозволяють збільшити швидкість 
вихідного потоку до 1,5 Мбіт/с, а вхідного – до 24 Мбіт/c. 

До основних переваг ADSL-з'єднання відносяться: 
- створення виділеного каналу зв'язку без необхідності спорудження виділеної лінії 

зв'язку; 
- висока продуктивність і широка функціональність, наприклад через канал ADSL 

можлива трансляція телевізійних передач, а через канал ADSL2 – трансляція передач 
телебачення високої чіткості (HDTV); 

- можливість одночасного використання телефону та Інтернету. 
У свою чергу, основним недоліком ADSL-з'єднання є недостатня надійність зв'язку та 

високий ступінь залежності якості послуги від технічного стану телефонної лінії абонента. 
Підключення до мережі 
Найбільш поширеною технологією побудови локальних обчислювальних мереж є 

технологія Ethernet. Відповідно до цієї технології комп'ютер абонента безпосередньо 
підключається до локальної мережі оператора зв'язку та стає її частиною. 

Для підключення він повинен мати стандартний адаптер локальної мережі або 
материнську плату з вбудованим адаптером. Як середовище, що несе сигнали, 
використовується коаксіальний кабель, волоконно-оптичний кабель або провід «кручена 
пара». 

Стандартна швидкість передачі даних при мережевому підключенні становить: 
- 10 Мбіт/c (Ethernet); 
- 100 Мбіт/с (Fast Ethernet); 
- 1000 Мбіт/с (Gigabit Ethernet); 
- 10 Гбіт/c (10 Gbit Ethernet). 
Зазвичай оператор зв'язку заздалегідь встановлює свої маршрутизатори в місцях 

передбачуваного підключення абонентів: в будівлях, спорудах, під'їздах житлових будинків. 
Для підключення абонента від його ПК до найближчого маршрутизатора прокладається 
проводова або безпроводова лінія зв'язку. 

Основними достоїнствами підключення за технологією Ethernet є: висока надійність, 
продуктивність і функціональність з'єднання. 

Основний недолік – висока вартість спорудження лінії, якщо поблизу споживача 
немає заздалегідь розгорнутої мережевої інфраструктури. 

Кабельне підключення 
Цей вид підключення заснований на використанні кабельних мереж телевізійного 

мовлення. Відповідно, він знаходить основне застосування в населених пунктах з 
розвиненою інфраструктурою засобів зв'язку. 

Комп'ютер сполучається з кабельною мережею через спеціальний адаптер, який 
називають кабельним модемом. З боку мережі до нього підходить телевізійний кабель, а з 
боку ПК – кабель локальної мережі Ethernet. Існують також кабельні модеми, що зв'язуються 
з комп'ютером за безпроводовою технологією Wi-Fi. 

Властивості коаксіальногокабелю дозволяють передавати дані з дуже високими 
швидкостями – до декількох гігабіт на секунду, але реальна продуктивність з'єднання 
обмежена можливостями кабельного модему. Звичайна величина – десятки мегабіт за 
секунду. 

Основна перевага кабельного з'єднання: висока продуктивність і надійність. 
Основний недолік – потреба в спеціальному обладнанні та наявності розгорнутої 

інфраструктури зв'язку. 
Зазвичай цей вид підключення здійснюється як додаткова послуга для абонентів 

послуг кабельного телебачення. 
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5. Технології безпроводового підключення до Інтернету. 
В останні роки технології безпроводового доступу до Інтернету розвиваються 

прискореними темпами. 
Основна перевага: простота підключення до діючої інфраструктури (не треба 

прокладати фізичну лінію зв'язку до абонента). 
Основний недолік – необхідність спеціальних заходів захисту з'єднання від 

підключення сторонніх осіб. 
З'єднання GPRS 
GPRS – це технологія пакетної передачі даних в мережах мобільного телефонії GSM. 

При встановленні GPRS-з'єднання оператор мобільного зв'язку виділяє радіотелефону 
абонента постійну або тимчасову IP-адресу. 

Теоретична продуктивність GPRS-з'єднання становить приблизно 170 Кбіт/c, але на 
практиці продуктивність залежить як від поточної завантаженості мережі, так і від політики 
роботи оператора. У більшості випадків оператори мобільного зв'язку повинні віддавати 
пріоритет мовного трафіку перед трафіком даних. Тому ефективна продуктивність з'єднання 
зазвичай становить 40-50 Кбіт/c. 

Основними недоліками GPRS-технології є: 
- мала пропускна здатність з'єднання; 
- недостатня надійність; 
- недостатня доступність (зв'язок діє на відстані не більше 2-3 км від базової станції 

мережі). 
Однак доступність є також і основною перевагою технології. 
GPRS-з'єднання з Інтернетом можна використовувати там, де немає ніякої 

стаціонарної інфраструктури зв'язку: в сільській місцевості, в місцях літнього відпочинку, в 
районах новобудов і навіть в рухомому транспорті. 

Технології GSM-зв'язку постійно розвиваються, тому сьогодні абонентам, які бажають 
використовувати для доступу в Інтернет засоби стільникових мереж, можуть бути 
доступними не тільки GPRS, а й більш сучасні, швидкісні та надійні технології. Зокрема, 
мова йде про сервіси, що надаються так званими 3G-мережами, GSM-мережами третього 
покоління. Швидкість передачі даних в таких мережах може сягати декількох мегабіт за 
секунду. 

З'єднання Wi-Fi 
Технологія Wi-Fi (Wireless Fidelity) заснована на стандартах безпроводової передачі 

даних по радіоканалу. 
Робоча частота радіоканалу Wi-Fi – 2,4 ГГц. Радіус дії з'єднання 30-40 м в приміщенні 

і до 100 м на відкритій місцевості. 
Продуктивність з'єднання визначається конкретним стандартом: 
- до 11 Мбіт/c (стандарт 802.11b); 
- до 54 Мбіт/c (стандарт 802.11g); 
- до 300 Мбіт/с (стандарт 802.11n). 
Головне достоїнство технології Wi-Fi – доступність. 
Точки доступу Wi-Fi, до яких можливо просте підключення, широко доступні в 

місцях масового перебування людей: у готелях, бібліотеках, кафе, барах, на вокзалах і 
станціях. Важливою перевагою для малих офісів і особистих домогосподарств є також 
економічність і зручність підключення: немає необхідності прокладати проводову лінію 
зв'язку, виконувати ремонтно-будівельні роботи, порушувати інтер'єр і дизайн приміщень. 

Основними недоліками безпроводового з'єднання Wi-Fi є: порівняно невисокий радіус 
дії з'єднання та необхідність забезпечення мережевої безпеки для захисту з'єднання від 
підключення сторонніх осіб. 

З'єднання WiMAX 
Телекомунікаційна технологія WiMAX (Wireless Interoperability for Microwave Access) 

призначена для безпроводового підключення до Інтернету широкого спектру пристроїв від 
стаціонарних до мобільних. Вона покликана парирувати основний недолік технології Wi-Fi: 
обмежений радіус дії з'єднання. WiMAX особливо ефективна, коли вирішується не завдання 
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підключення окремого абонента до Інтернету, а необхідно оперативно розгорнути опорну 
мережу для створення інфраструктури зв'язку в цілому регіоні. 

Вузли опорної мережі WiMAX розташовуються на вишках або на дахах споруд таким 
чином, щоб забезпечувалася умова прямої видимості між сусідніми станціями. При цьому 
відстань між ними може досягати десятків кілометрів, а швидкість обміну даними – 
120 Мбіт/c. 

Абонентські станції мереж WiMAX можуть мати як стаціонарне, так і мобільне 
виконання. Для зв'язку з базовою станцією наявність прямої видимості не є обов'язковою 
умовою. Радіоканал працює на частоті від 1,5 до 11 ГГц. Радіус зони впевненого прийому 
становить від 3 до 10 км в залежності від конструктивного виконання абонентської станції, 
умов її розміщення, а також навколишнього ландшафту. Швидкість обміну даними досягає 
45 Мбіт/c. 

6. Інформаційна безпека в Інтернеті. 
Працюючи в Інтернеті, слід розуміти, що наскільки ресурси Всесвітньої мережі 

відкриті її абонентам, настільки ж ресурси їх систем при певних умовах можуть бути 
доступні для тих, хто має засоби, необхідні для доступу до них. Тому робота в Інтернеті 
повинна супроводжуватися заходами, що спрямовані на забезпечення інформаційної 
безпеки. При цьому слід мати на увазі два аспекти проблеми: 

- запобігання несанкціонованого віддаленого адміністрування комп'ютерної системи; 
- забезпечення цілісності електронного документообігу. 
Захист від віддаленого адміністрування 
Під несанкціонованим віддаленим адмініструванням розуміється отримання 

незаконного доступу до охоронюваної інформації програмними засобами. 
У більшості випадків це досягається розміщенням на комп'ютері, що атакується, 

шкідливого коду. Доставка такого коду здійснюється або потайним встроюванням його в 
системне або прикладне програмне забезпечення (програмна закладка), або автоматизованим 
розповсюдженням за допомогою шкідливих програмних засобів (комп'ютерних вірусів), що 
використовують недосконалість ПЗ. 

Захист від програмних закладок здійснюється організаційно-технічними засобами. 
Перш за все, слід виключити експлуатацію програмних засобів, отриманих з неперевірених 
джерел. Це завдання вирішується забороною встановлення та запуску програмного 
забезпечення для всіх користувачів ПК, які не є адміністраторами. Сучасні операційні 
системи таку можливість надають. 

Захист від комп'ютерних вірусів 
Комп'ютерний вірус – це програмний або сценарний код, що вбудований в програму, 

повідомлення, документ або в певну область носія даних і призначений для виконання 
несанкціонованих дій на несучому комп'ютері. 

Основними типами комп'ютерних вірусів є: 
- програмні віруси; 
- завантажувальні віруси; 
- макровіруси; 
- поштові віруси. 
Профілактика програмних вірусів 
Програмні віруси – це блоки шкідливого програмного коду, що цілеспрямовано 

впроваджені в код звичайних програмних засобів. 
При запуску програми, що має вірус, відбувається запуск імплантованого в неї 

вірусного коду. Робота цього коду спричиняє приховані від користувача зміни файлової 
системи жорстких дисків і/або у тексті інших програм. 

Так, наприклад, вірусний код може відтворювати себе на фоні інших програм – цей 
процес називається розмноженням. Після певного часу, створивши достатню кількість копій, 
програмний вірус може перейти до руйнівних дій – порушення роботи програм і операційної 
системи, видалення інформації, що зберігається на жорсткому диску. Цей процес називається 
вірусною атакою. 

Найбільш руйнівні віруси можуть ініціювати форматування жорстких дисків. 
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Оскільки форматування диска – досить тривалий процес, який не може пройти 
непоміченим з боку користувача, у багатьох випадках програмні віруси обмежуються 
знищенням даних лише в системних секторах носія, що еквівалентно втраті таблиць 
файлової структури. 

У цьому випадку дані на жорсткому диску залишаються недоторканими, але 
скористатися ними не можна без застосування спеціальних засобів, оскільки не відомо, які 
сектори диска яким файлам належать. Теоретично відновити дані в цьому випадку можна, 
але трудомісткість цих робіт досить висока. 

Програмні віруси надходять на комп'ютер при запуску неперевірених програм, 
отриманих на зовнішньому носії або прийнятих з Інтернету. Особливу увагу слід звернути на 
слова «при запуску». При звичайному копіюванні даних зараження комп'ютера не 
відбувається. У зв'язку з цим ці дані не приймаються з Інтернету, повинні проходити 
обов'язкову перевірку на безпеку, а якщо отримані незатребувані дані з незнайомого 
джерела, їх слід знищувати, не розглядаючи. 

Профілактика завантажувальних вірусів 
Завантажувальні віруси відрізняються від програмних методом поширення. Вони 

вражають не файли програм, а певні системні області носіїв даних. Крім того, на 
включеному комп'ютері вони можуть тимчасово розташовуватися в оперативній пам'яті. 

Зазвичай зараження відбувається при спробі завантаження комп'ютера з носія, 
системна область якого містить завантажувальний вірус. При цьому спочатку відбувається 
проникнення вірусу в оперативну пам'ять, а потім в завантажувальний сектор жорсткого 
диска, після чого комп'ютер стає джерелом поширення завантажувального вірусу. 

Основна міра профілактики: обов'язкова перевірка носіїв даних перед застосуванням. 
Перевірка виконується за допомогою сканування за допомогою антивірусного програмного 
забезпечення. 

Профілактика макровірусів 
Цей особливий різновид вірусів уражає документи, що виконані в деяких прикладних 

програмах та мають засоби для виконання так званих макрокоманд. Зокрема, до таких 
документів відносяться документи текстового процесора Microsoft Word. Зараження 
відбувається при відкритті файлу документа у вікні програми, якщо в ній не відключена 
можливість виконання макрокоманд. 

Як і для інших типів вірусів, результат атаки може бути як безневинним, так і 
руйнівним. 

Основні заходи профілактики: контроль за налаштуваннями текстового процесора, 
відмова від використання стандартних шаблонів і обов'язкове сканування документів, що 
надходять за допомогою антивірусної програми. 

Профілактика поштових вірусів 
В даний час електронна пошта є найбільш популярним засобом для поширення 

комп'ютерних вірусів. Важливо, що зараження вірусами цієї категорії відбувається не в 
результаті надходження поштового повідомлення, а настає в результаті некоректних дій 
користувача при перегляді шкідливого повідомлення та пов'язане з наявністю помилок і 
вразливостей в поштових програмах і ОС. 

Відповідно, профілактичні заходи включають: 
- регулярне оновлення поштової програми й операційної системи; 
- коректне поводження з усіма поштовими вкладеннями, що прикріпленими до 

основного повідомленням (вкладення, отримані з невідомих джерел, слід видаляти, не 
відкриваючи); 

- адекватне налаштування поштової програми, що перешкоджає автоматичному 
відтворенню повідомлень і вкладень. 

Організація резервного копіювання даних 
Важливим засобом захисту інформації є резервне копіювання найцінніших даних. 

Наявність резервної копії дозволяє відновити дані в разі їх втрати. Відновлення комп'ютерної 
системи відбувається в наступному порядку. 

1) Жорсткі диски переформатують і готують до нової експлуатації. 
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2) На «чистий» відформатований диск встановлюють операційну систему з 

дистрибутивного компакт-диска. 
3) Далі під управлінням операційної системи встановлюють все необхідне програмне 

забезпечення, яке теж беруть з дистрибутивних носіїв. 
4) Відновлення комп'ютера завершується відновленням даних, взятих з резервних 

носіїв. 
При резервуванні даних слід також мати на увазі, що слід зберегти всі реєстраційні та 

парольні дані для доступу до мережних служб Інтернету. Їх не слід зберігати на комп'ютері. 
Звичайне місце їх зберігання – службовий щоденник в сейфі керівника підрозділу. 

Створюючи план заходів з резервного копіювання інформації, необхідно враховувати, 
що резервні копії повинні зберігатися окремо від ПК. 

Тобто, наприклад, резервування інформації на окремому жорсткому диску того ж 
комп'ютера лише створює ілюзію безпеки. Відносно новим і досить зручним засобом 
зберігання даних є веб-папки, що розміщені на віддалених серверах в Інтернеті. Існують 
служби, які безкоштовно надають простір для зберігання даних користувача. 

Резервні копії конфіденційних даних зберігають на зовнішніх носіях, які зберігають в 
сейфах, бажано в окремих приміщеннях. При розробці організаційного плану резервного 
копіювання враховують необхідність створення не менше двох резервних копій, що 
зберігаються в різних місцях. Між копіями здійснюють ротацію. Наприклад, протягом тижня 
щодня копіюють дані на носії резервного комплекту «А», а через тиждень їх замінюють 
комплектом «Б» і т. д. 

Антивірусний захист програмними засобами 
Допоміжними засобами захисту інформації є антивірусні програми та засоби 

апаратного захисту. Вони надають такі можливості: 
1) Створення «образу» жорсткого диска на зовнішніх носіях. Цей образ дозволяє 

відновити дані після пошкодження системної області жорсткого диска в результаті вірусної 
атаки та захистити дані від втрати під час апаратних збоїв або при недбалому форматуванні 
жорсткого диска. 

2) Регулярне сканування носіїв даних в пошуках комп'ютерних вірусів. Сканування 
звичайно виконують автоматично при кожному включенні ПК або при підключенні 
(розміщенні в пристрої, що читає) нового носія. 

Слід мати на увазі, що антивірусна програма ідентифікує віруси порівнянням коду 
програм з кодами відомих їй вірусів, що зберігаються в базі даних. Якщо база застаріла, а 
вірус є новим, сканер його не виявить. Для надійної роботи слід регулярно оновлювати 
антивірусну програму. Бажана періодичність – щоденна. У невідповідальних комп'ютерних 
системах допустимо щотижневе оновлення. 

3) Контроль за зміною розмірів та інших атрибутів файлів. Оскільки деякі 
комп'ютерні віруси на етапі розмноження змінюють параметри заражених файлів, 
контролююча програма може виявити їх діяльність і попередити користувача. 

4) Контроль за зверненнями до жорсткого диска. У зв'язку з тим, що найбільш 
небезпечні дії комп'ютерних вірусів звернені на модифікацію даних, антивірусні програми 
здатні ідентифікувати підозрілу активність і попередити користувача про наявність загрози. 

Інформаційна безпека в Інтернеті – режим інформаційного обміну, при якому 
забезпечуються конфіденційність, цілісність і доступність інформації. 

Конфіденційність інформації – умова інформаційного обміну, згідно з яким доступ 
до інформації забезпечується тільки для авторизованих користувачів. 

Доступність інформації – вимога до інформаційного обміну, згідно з яким доступ 
авторизованих користувачів до інформації та методам її адекватного відтворення повинен 
бути забезпечений у міру необхідності. 

Цілісність інформації – вимога достовірності та повноти інформації, а також методів 
її обробки в процесі інформаційного обміну. 

Оскільки в Інтернеті передача даних здійснюється через відкриті системи, виключити 
доступ до них сторонніх осіб неможливо навіть теоретично. 

Відповідно, забезпечення режиму інформаційної безпеки грунтується не на 
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обмеження доступу до даних, а на обмеження доступу до методів відтворення інформації, 
що міститься в них. Одним із прийомів такого обмеження є шифрування даних. 

Розглянемо два види шифрування даних: симетричне та несиметричне. 
Симетричне шифрування інформації 
Системам симетричного шифрування стільки ж років, скільки й письмовою обміну 

інформацією. Традиційний механізм шифрування полягає в тому, що до документа 
застосовується якийсь метод шифрування, заснований на використанні ключа, після чого 
документ стає недоступний для читання звичайними засобами. Його може прочитати тільки 
той, хто знає ключ, тобто володіє адекватним методом відтворення інформації. 

Аналогічним чином відбувається шифрування листа у відповідь. Якщо в процесі 
обміну інформацією для шифрування та читання використовується один і той же ключ, то 
такий криптографічний процес є симетричним. 

Основна перевага симетричного шифрування – висока швидкість роботи алгоритмів. 
Це дозволяє використовувати симетричну криптографію для шифрування не тільки для 
коротких повідомлень, але й об'ємних документів. 

Додаткові переваги симетричного шифрування: висока криптостойкость алгоритмів і 
їх хороша вивченість. Перший фактор дозволяє гарантувати, що ключ визначення розміру 
буде реконструйований в задані терміни, а другий – те, що в ці терміни не будуть створені 
нові методи криптоаналізу, що радикально впливають на стійкість алгоритму. 

При сучасному рівні розвитку обчислювальної техніки ключі довжиною 56 біт 
реконструюються на спеціалізованих робочих станціях протягом кількох тижнів. На 
реконструкцію ключів довжиною 60 біт необхідні роки. 

У свою чергу, тривалість реконструкції ключів розміром 128 біт в мільярди разів 
перевищує вік Всесвіту. 

Однак у симетричного шифрування є не тільки достоїнства, а й недоліки. 
По-перше, щоб два партнера могли почати захищений інформаційний обмін, їм 

необхідно передати ключ, а для цього знову-таки потрібен захищений канал зв'язку. Таким 
чином, проблема повторюється, хоча й на іншому рівні. 

По-друге, симетричне шифрування не дозволяє однозначно аутентифікувати 
(перевірити на справжність) автора змісту, тому що ключ шифрування мають кілька сторін. 

Несиметричне шифрування 
Недоліки симетричного шифрування успішно вирішуються несиметричними 

криптографічними системами, заснованими на використанні не одного, а двох 
взаємопов'язаних ключів. Такі системи знайшли широке застосування в Інтернеті. 

Ключі несиметричного шифрування утворюють нерозривний пару. Те, що 
зашифровано одним ключем, можна розшифрувати та прочитати тільки за допомогою 
другого ключа пари. Той, хто створює ключи, залишає один ключ собі: цей ключ називається 
закритим, або особистим. Другий ключ широко поширюється серед партнерів, тобто 
публікується. Його називають відкритим, або публічним ключем. Наприклад, публічний 
ключ компанії може бути розміщений на її сайті. 

Формуючи замовлення, клієнт зашифрує цим ключем дані про свою платіжну картку. 
Прочитати їх не зможе ніхто, крім власника закритого ключа. 

Навпаки, коли компанії потрібен зв'язок з клієнтом, вона зашифрує своє повідомлення 
закритим ключем. Клієнт прочитає послання, скориставшись наявними у нього відкритим 
ключем даної компанії. При цьому він буде абсолютно впевнений, від кого надійшло 
повідомлення, оскільки знає, кому належить закритий ключ. 

Основні переваги несиметричного шифрування відповідають основним недолікам 
шифрування симетричного. 

По-перше, відпадає потреба в закритому каналі зв'язку для передачі ключа, оскільки 
відкритий ключ не представляє секрету. 

По-друге, відкривається можливість для однозначної ідентифікації автора документа, 
тому що ніхто, крім власника закритого ключа, не може підготувати документ, здатний 
читатися відкритим ключем. 

Основний недолік несиметричного шифрування – незадовільна продуктивність 



 111 
програмних засобів, що реалізують цю технологію. 

Продуктивності засобів симетричного шифрування в сотні разів вище. Це пов'язано з 
великим розміром несиметричних ключів (він може досягати тисяч біт), а також з високою 
обчислювальною складністю алгоритму. Тому технології несиметричного шифрування 
прийнято використовувати тільки для обміну короткими повідомленнями. 

Принцип достатності захисту інформації 
Несиметричне шифрування істотно поступається симетричному за криптостійкістю, 

якщо порівнювати їх при однаковому розмірі ключів. Оскільки один з ключів пари широко 
доступний, а алгоритм шифрування не є секретом, в наявності теоретична можливість для 
реконструкції закритого ключа. 

Тонкість полягає в тому, що знання алгоритму та половинки ключа аж ніяк не 
означає, що реконструкція закритого ключа можлива в розумно прийнятні терміни з 
виправданими витратами коштів. Так, наприклад, правила гри в шахи добре відомі, і неважко 
створити алгоритм для перебору всіх можливих шахових партій, але він нікому не потрібен, 
оскільки навіть найшвидший сучасний суперкомп'ютер буде працювати над цим завданням 
довше, ніж існує життя на нашій планеті. 

Захист інформації методами несиметричного шифрування не є абсолютним і не 
вважається таким. Але про нього можна говорити як про достатній, якщо витрати на 
подолання захисту істотно перевищують її очікувану цінність. 

У цьому полягає принцип достатності захисту, яким керуються при використанні 
несиметричних засобів шифрування даних. Тобто, вибираючи рівень захисту інформації, 
слід співвідносити його з цінністю інформації, що захищається. 

Зрозуміло, не завжди реконструкцію закритого ключа виробляють методами простого 
перебору комбінацій. Для цього існують спеціальні методи, засновані на дослідженні 
особливостей взаємодії відкритого ключа з певними структурами даних. Сфера науки, що 
присвячена цим дослідженням, називається криптоаналізом, а середня тривалість часу, 
необхідного для реконструкції закритого ключа по його відкритому ключу, визначає 
криптостойкость алгоритму шифрування. 

Для багатьох методів несиметричного шифрування криптостійкість, що отримана в 
результаті криптоаналізу, істотно відрізняється від величин, що заявляються розробниками 
алгоритмів на підставі теоретичних оцінок. Тому в багатьох країнах питання застосування 
алгоритмів шифрування даних знаходиться в полі законодавчого регулювання. Зокрема, до 
використання в державних органах дозволені тільки програмні засоби шифрування даних, 
що пройшли державну сертифікацію. Більш того, діяльність з розробки та впровадження 
засобів шифрування є ліцензованою і повинна задовольняти досить суворим вимогам. 

Гібридні методи захисту 
Гібридні методи захисту інформації засновані на поєднанні двох основних технологій 

захисту. Вони дозволяють поєднувати достоїнства методів несиметричного шифрування з 
високою продуктивністю симетричних методів. Розглянемо особливості гібридних методів 
на прикладі створення захищеного каналу зв'язку за технологією SSL (Secure Sockets Layer). 

1) Захищене SSL-з'єднання встановлюється в два етапи. На першому етапі сторони 
обмінюються відкритими ключами та встановлюють початковий діалог на основі 
несиметричного шифрування. При цьому сторони отримують впевненість в тому, з ким 
мають справу, і в тому, що на лінії зв'язку не відбулася підміна партнера. 

2) В ході первинного діалогу сторони обмінюються повідомленнями, на підставі яких 
вони можуть спільно виробити загальний симетричний ключ. 

Важливо зауважити, що симетричний ключ нікуди не передається, оскільки у кожного 
з партнерів він виробляється безпосередньо «на місці». 

3) Отриманий симетричний ключ є сеансовим, тобто він дійсний тільки в одному 
сеансі зв'язку. Користуючись цим ключем, сторони можуть обмінюватися повідомленнями, 
документами і будь-якою іншою інформацією. Таким чином, між ними утворюється 
захищений канал зв'язку. На розглянутій раніше моделі ISO/OSI цей канал зв'язку 
відноситься до третього рівня системи зв'язку, до так званого сеансового рівня. 
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Підписання документа електронним цифровим підписом 
Якщо повідомлення (або його частина) зашифровано закритим ключем, то одержувач 

має можливість однозначно ідентифікувати його автора. 
Цей факт використовується для створення такого атрибута електронних документів, 

як електронний цифровий підпис (ЕЦП). При цьому додатково виникає можливість 
переконатися в цілісності (повноті та незмінності) змісту документа. Весь процес підписання 
документа за допомогою ЕЦП відбувається в кілька етапів. 

1) На першому етапі документ обробляється математично за допомогою деякої 
стандартної функції. Її називають хеш-функцією, а процедуру обробки документа називають 
хешем. В результаті хешування утворюється так званий зліпок документа. Це послідовність 
даних порівняно невеликого розміру (кілька десятків байтів). Іноді її також називають 
відбитком документа. Фактично ця послідовність виконує функції електронної печатки. Вона 
запевняє цілісність документа. Якщо в ході транспортування в документ будуть внесені 
будь-які зміни, то відбиток перестане відповідати змісту документа, і адресат легко 
встановить факт підробки. 

2) На другому етапі отриманий відбиток шифрується закритим ключем відправника. 
Оскільки несиметричне шифрування – процес трудомісткий, в цивільному 

документообігу немає сенсу шифрувати весь зміст документа, цілком можна обмежитися 
шифруванням одного тільки відбитка. 

3) Далі до документу додається відкритий ключ, що дозволяє прочитати повідомлення 
та упевнитися в ідентичності партнера й автентичності змісту. 

4) Щоб уникнути підміни відкритого ключа на маршруті руху документа, цей ключ 
теж шифрується, але тепер вже закритим ключем спеціальної уповноваженої організації, яка 
називається підтверджуючим центром. В обов'язки підтверджуючих центрів входить 
підтвердження відкритих ключів. 

5) На закінчення, до документа додається відкритий ключ підтверджуючого центру. 
При цьому утворюється зв'язка ключів. Цю зв'язку можна розглядати як сертифікат ключа 
підпису (СКП), виданий підтверджуючим центром. 

Сертифікат ключа підпису – електронний документ з електронним цифровим 
підписом уповноваженої особи підтверджуючого центру, який включає в себе відкритий 
ключ електронного цифрового підпису учасника інформаційної системи та видається йому 
підтверджуючим центром для підтвердження дійсності електронного цифрового підпису, 
ідентифікації власника сертифіката ключа підпису та визначення його повноважень. 

Читання документа, що підписаний електронним цифровим підписом 
Читання документів, що підписані ЕЦП, відбувається в порядку, зворотному їх 

підписанню. При цьому автоматично виконується перевірка всіх елементів ЕЦП. 
Відбувається це прозоро для користувача. Він отримує попередження тільки при 

виявленні будь-яких невідповідностей. 
1) Спочатку одержувач повідомлення перевіряє сертифікат ключа підпису ЕЦП і 

встановлює, ким він виданий, коли і на який термін. 
2) Якщо в сертифікаті вказані адекватні дані, відбувається читання відкритого ключа 

відправника. Нагадаємо, що він зашифрований закритим ключем підтверджуючого центру, 
але наявність в сертифікаті відповідного відкритого ключа дозволяє виконати читання. 

3) За допомогою відкритого ключа відправника виконується читання відбитка 
документа. Якщо відбиток читається нормально, значить, відкритий ключ відправника 
відповідає його закритого ключа, і особу відправника можна вважати встановленою. 

4) На останньому етапі перевіряється цілісність документа. За допомогою хеш-
функції обчислюється відбиток документа та порівнюється з відбитком, отриманим при 
читанні ЕЦП. Якщо обидва відбитка збігаються, значить, цілісність документа не порушена. 
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Тема 10. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРА 
1. Етапи рішення задач за допомогою комп'ютера. 
2. Математична модель. 
3. Основні етапи процесу розробки програм. 
4. Контроль тексту програми до виходу на комп'ютер. 
5. Відлагодження програм. 
6. Тестування програми. 
7. Помилки в програмах. 

 
1. Етапи рішення задач за допомогою комп'ютера. 
Рішення задач за допомогою комп'ютера включає в себе наступні основні етапи, 

частина з яких здійснюється без участі комп'ютера. 
1) Постановка завдання: 
- збір інформації про завдання; 
- формулювання умови задачі; 
- визначення кінцевих цілей рішення задачі; 
- визначення форми видачі результатів; 
- опис даних (їх типів, діапазонів величин, структури та ін.). 
2) Аналіз і дослідження задачі, моделі: 
- аналіз існуючих аналогів; 
- аналіз технічних і програмних засобів; 
- розробка математичної моделі; 
- розробка структур даних. 
3) Розробка алгоритму: 
- вибір методу проектування алгоритму; 
- вибір форми запису алгоритму (блок-схеми, псевдокод та ін.); 
- вибір тестів і методу тестування; 
- проектування алгоритму. 
4) Програмування: 
- вибір мови програмування; 
- уточнення способів організації даних; 
- запис алгоритму обраною мовою програмування. 
5) Тестування та налагодження: 
- синтаксичне налагодження; 
- налагодження семантики та логічної структури; 
- тестові розрахунки та аналіз результатів тестування; 
- вдосконалення програми. 
Аналіз результатів рішення задачі й уточнення в разі потреби математичної моделі з 

повторним виконанням етапів 2 – 5. 
6) Супровід програми: 
- доробка програми для вирішення конкретних завдань; 
- складання документації до вирішеної задачі, до математичної моделі, до алгоритму, 

до програми, до набору тестів, до використання. 
2. Математична модель. 
Математична модель – це система математичних співвідношень – формул, рівнянь, 

нерівностей та ін., що відображають істотні властивості об'єкта чи явища. 
Щоб описати явище, необхідно виявити найістотніші його властивості, 

закономірності, внутрішні зв'язки, роль окремих характеристик явища. Виділивши найбільш 
важливі фактори, можна знехтувати менш суттєвими. 

Найбільш ефективно математичну модель можна реалізувати на комп'ютері у вигляді 
алгоритмічної моделі – так званого «обчислювального експерименту». 

Звичайно, результати обчислювального експерименту можуть виявитися такими, що 



 114 
не відповідають дійсності, якщо в моделі не будуть враховані якісь важливі сторони 
дійсності. 

Отже, створюючи математичну модель для вирішення задачі, потрібно: 
1) виділити припущення, на яких буде ґрунтуватися математична модель; 
2) визначити, що вважати вихідними даними і результатами; 
3) записати математичні співвідношення, що зв'язують результати з вихідними 

даними. 
При побудові математичних моделей далеко не завжди вдається знайти формули, явно 

виражають шукані величини через дані. У таких випадках використовуються математичні 
методи, що дозволяють дати відповіді тією чи іншою мірою точності. 

Існує не тільки математичне моделювання будь-якого явища, а й візуально-натурне 
моделювання, яке забезпечується за рахунок відображення цих явищ засобами машинної 
графіки, тобто перед дослідником демонструється своєрідний «комп'ютерний мультфільм», 
що знімається в реальному масштабі часу. Наочність тут дуже висока. 

3. Основні етапи процесу розробки програм. 
На початковому етапі роботи аналізуються та формулюються вимоги до програми, 

розробляється точний опис того, що повинна робити програма і яких результатів необхідно 
досягти з її допомогою. 

Потім програма розробляється з використанням тієї чи іншої технології 
програмування (наприклад, структурного програмування). 

Отриманий варіант програми піддається систематичному тестуванню – адже 
наявність помилок у щойно розробленій програмі це цілком нормальне закономірне явище. 
Практично неможливо скласти реальну (досить складну) програму без помилок. Не можна 
робити висновок, що програма правильна, лише на тій підставі, що вона не відкинута 
машиною та видала результати. Все, що досягнуто в цьому випадку, це отримання якихось 
результатів, не обов'язково правильних. У програмі при цьому може залишатися велика 
кількість логічних помилок. Відповідальні ділянки програми перевіряються з використанням 
методів доведення правильності програм. 

Для кожної програми обов'язково проводяться роботи по забезпеченню якості й 
ефективності програмного забезпечення, аналізуються та поліпшуються часові 
характеристики. 

4. Контроль тексту програми до виходу на комп'ютер. 
Текст програми можна проконтролювати за столом за допомогою перегляду, 

перевірки та прокрутки. 
1) Перегляд. Текст програми проглядається на предмет виявлення описок і 

розбіжностей з алгоритмом. Потрібно переглянути організацію всіх циклів, щоб 
переконатися в правильності операторів, які задають кратності циклів. Корисно подивитися 
ще раз умови в умовних операторах, аргументи в зверненнях до підпрограм та ін. 

2) Перевірка. При перевірці програми програміст по тексту програми подумки 
намагається відновити той обчислювальний процес, який визначає програма, після чого 
звіряє його з необхідним процесом. На час перевірки потрібно «забути», що повинна робити 
програма, і «дізнаватися» про це по ходу її перевірки. Тільки після закінчення перевірки 
програми можна «згадати» про те, що вона повинна робити та порівняти реальні дії програми 
з необхідними. 

3) Прокрутка. Основою прокрутки є імітація програмістом за столом виконання 
програми на машині. Для виконання прокрутки доводиться задаватися якимись вихідними 
даними і щоб між ними чинити необхідні обчислення. Прокрутка – трудомісткий процес, 
тому її слід застосовувати лише для контролю логічно складних ділянок програм. Вихідні 
дані повинні вибиратися такими, щоб в прокрутку залучалося більшість гілок програми. 

5. Відлагодження програм. 
Налагодження програми – це процес виявлення й усунення несправностей в програмі, 

вироблений за результатами її прогону на комп'ютері. 
Тестування (англ. Test – випробування) – це випробування, перевірка правильності 

роботи програми в цілому, або її складових частин. 
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Налагодження та тестування – це два чітко помітних і несхожих один на одного 

етапів: 
- при налагодженні відбувається локалізація й усунення синтаксичних помилок і 

явних помилок кодування; 
- в процесі ж тестування перевіряється працездатність програми, яка не містить явних 

помилок. 
Тестування встановлює факт наявності помилок, а налагодження з'ясовує її причину. 
Англійський термін debugging («налагодження») буквально означає «виловлювання 

жучків». Термін з'явився в 1945 р., коли один з перших комп'ютерів – «Марк-1» припинив 
роботу через те, що в його електричні ланцюги потрапив метелик і заблокував своїми 
останками одне з тисяч реле машини. 

Суть налагодження 
В сучасних програмних системах налагодження здійснюється часто з використанням 

спеціальних програмних засобів, які називаються відлагоджувачами. Ці засоби дозволяють 
досліджувати внутрішню поведінку програми. 

Програма-відладчик зазвичай забезпечує наступні можливості: 
- покрокове виконання програми з зупинкою після кожної команди (оператора); 
- перегляд поточного значення будь-якої змінної або знаходження значення будь-

якого виразу, в тому числі, з використанням стандартних функцій; при необхідності можна 
встановити нове значення змінної; 

- встановлення в програмі «контрольних точок», тобто точок, в яких програма 
тимчасово припиняє своє виконання, тому можна оцінити проміжні результати, та ін. 

При налагодженні програм важливо пам'ятати наступне: 
- на початку процесу налагодження треба використовувати прості тестові дані; 
- труднощі, що виникають, слід чітко розділяти й усувати строго по черзі; 
- не потрібно вважати причиною помилок машину, оскільки сучасні машини та 

транслятори мають надзвичайно високу надійність. 
6. Тестування програми. 
Як би не була ретельно налагоджена програма, вирішальним етапом, що встановлює її 

придатність для роботи, є контроль програми за результатами її виконання на системі тестів. 
Програму умовно можна вважати правильною, якщо її запуск для обраної системи 

тестових вихідних даних у всіх випадках дає правильні результати. 
Але, як справедливо вказував відомий теоретик програмування Е. Дейкстра, 

тестування може показати лише наявність помилок, але не їх відсутність. Нерідкі випадки, 
коли нові вхідні дані викликають «відмову» або отримання невірних результатів роботи 
програми, яка вважалася повністю налагодженою. 

Для реалізації методу тестів повинні бути виготовлені або заздалегідь відомі еталонні 
результати. Обчислювати еталонні результати потрібно обов'язково до, а не після отримання 
машинних результатів. В іншому випадку є небезпека мимовільною підгонки обчислюваних 
значень під бажані, отримані раніше на машині. 

Тестові дані повинні забезпечити перевірку всіх можливих умов виникнення помилок: 
- повинна бути випробувана кожна гілка алгоритму; 
- черговий тестовий прогін повинен контролювати щось таке, що ще не було 

перевірено на попередніх прогонах; 
- перший тест повинен бути максимально простий, щоб перевірити, чи працює 

програма взагалі; 
- арифметичні операції в тестах повинні гранично спрощуватися для зменшення 

обсягу обчислень; 
- кількості елементів послідовностей, точність для ітераційних обчислень, кількість 

проходів циклу в тестових прикладах повинні задаватися з міркувань скорочення обсягу 
обчислень; 

- мінімізація обчислень не повинна знижувати надійності контролю; 
- тестування повинно бути цілеспрямованим і систематизованим, оскільки випадковий 

вибір вихідних даних привів би до труднощів у визначенні ручним способом очікуваних 
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результатів. Крім того, при випадковому виборі тестових даних можуть виявитися 
неперевіреними багато ситуацій; 

- ускладнення тестових даних має відбуватися поступово. 
Процес тестування можна розділити на три етапи. 
1) Перевірка в нормальних умовах. Передбачає тестування на основі даних, які 

характерні для реальних умов функціонування програми. 
2) Перевірка в екстремальних умовах. Тестові дані включають граничні значення 

області зміни вхідних змінних, які повинні сприйматися програмою як правильні дані. 
Типовими прикладами таких значень є дуже маленькі або дуже великі числа та відсутність 
даних. Ще один тип екстремальних умов – це граничні обсяги даних, коли масиви 
складаються з дуже малого або занадто великого числа елементів. 

3) Перевірка у виняткових ситуаціях. Проводиться з використанням даних, значення 
яких лежать за межами допустимої області змін. Відомо, що всі програми розробляються в 
розрахунку на обробку якогось обмеженого набору даних. Тому важливо отримати відповідь 
на наступні питання: 

- що станеться, якщо програмі, яка не розрахована на обробку негативних і нульових 
значень змінних, в результаті якої-небудь помилки доведеться мати справу саме з такими 
даними? 

- як буде вести себе програма, що працює з масивами, якщо кількість їх елементів 
перевищить величину, зазначену в оголошенні масиву? 

- що станеться, якщо числа будуть занадто малими або занадто великими? 
Найгірша ситуація складається тоді, коли програма сприймає невірні дані як 

правильні та видає невірний, але правдоподібний результат. 
Програма повинна сама відкидати будь-які дані, які вона не в змозі обробляти 

правильно. 
7. Помилки в програмах. 
Помилки можуть бути допущені на всіх етапах виконання завдання – від її постановки 

до оформлення. Різновиди помилок і відповідні приклади: 
- неправильна постановка задачі (правильне рішення невірно сформульованої задачі); 
- невірний алгоритм (вибір алгоритму, що приводить до неточного або неефективного 

вирішення завдання); 
- помилка аналізу (неповний облік ситуацій, які можуть виникнути; логічні помилки); 
- семантичні помилки (нерозуміння порядку виконання операторів); 
- синтаксичні помилки (порушення правил, що визначаються мовою програмування); 
- помилки при виконанні операцій (занадто велике число; ділення на нуль; добування 

квадратного кореня з негативного числа та ін.); 
- помилки в даних (невдале визначення можливого діапазону зміни даних); 
- помилки (переплутані близькі за написанням символи, – цифра 1 і букви I, l); 
- помилки введення-виведення (невірне зчитування вхідних даних; невірне завдання 

форматів даних). 
Синтаксичні помилки 
Зазвичай синтаксичні помилки виявляються на етапі трансляції. Багато ж інших 

помилок транслятору виявити неможливо, оскільки транслятору невідомі задуми 
програміста. 

Відсутність повідомлень машини про синтаксичні помилки є необхідною, але не 
достатньою умовою, щоб вважати програму правильною. 

Приклади синтаксичних помилок: 
- пропуск знака пунктуації; 
- неузгодженість дужок; 
- неправильне формування оператора; 
- невірне утворення імен змінних; 
- невірне написання службових слів; 
- відсутність умов закінчення циклу; 
- відсутність опису масиву та ін. 
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Помилки, що не виявлені транслятором 
Існує багато помилок, які транслятор виявити не в змозі, якщо використовувані в 

програмі оператори сформовані правильно. 
Приклади помилок. 
Логічні помилки: 
- неправильне зазначення гілки алгоритму після перевірки деякої умови; 
- неповний облік можливих умов; 
- пропуск в програмі одного або більше блоків алгоритму. 
Помилки в циклах: 
- неправильне зазначення початку циклу; 
- неправильне зазначення умов закінчення циклу; 
- неправильне зазначення числа повторень циклу; 
- безкінечний цикл. 
Помилки введення-виведення; помилки при роботі з даними: 
- неправильне завдання типу даних; 
- організація зчитування меншого або більшого обсягу даних, ніж потрібно; 
- неправильне редагування даних. 
Помилки у використанні змінних: 
- використання змінних без вказівки їх початкових значень; 
- помилкове зазначення однієї змінної замість іншого. 
Помилки при роботі з масивами: 
- масиви попередньо не обнулені; 
- масиви неправильно описані; 
- індекси слідують в неправильному порядку. 
Помилки в арифметичних операціях: 
- неправильне зазначення типу змінної (наприклад, целочисленного замість дійсного); 
- неправильне визначення порядку дій; 
- ділення на нуль; 
- добування квадратного кореня з негативного числа; 
- втрата значущих розрядів числа. 
Всі ці помилки виявляються за допомогою тестування. 
Супровід програми 
Супровід програм – це роботи, що пов'язані з обслуговуванням програм в процесі їх 

експлуатації. 
Багаторазове використання розробленої програми для вирішення різних завдань 

заданого класу вимагає проведення наступних додаткових робіт: 
- виправлення виявлених помилок; 
- модифікація програми для задоволення певних експлуатаційних вимог; 
- доробка програми для вирішення конкретних завдань; 
- проведення додаткових тестових прорахунків; 
- внесення виправлень в робочу документацію; 
- удосконалення програми та ін. 
Стосовно до багатьох програм роботи із супроводу поглинають більше половини 

витрат, що припадають на весь період часу існування програми (починаючи від вироблення 
початкової концепції та закінчуючи моральним її старінням) в вартісному вираженні. 

Програма, призначена для тривалої експлуатації, повинна мати відповідну 
документацію та інструкцію щодо її використання. 
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Тема 11. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ 

ТЕХНІКИ 
1. Системи автоматизованого проектування. 
2. Автоматизовані системи наукових досліджень. 
3. Бази знань та експертні системи. 
4. Використання комп'ютерів в адміністративному управлінні. 
5. Роль комп'ютерів у навчанні. 
6. Роль комп'ютерів в управлінні технологічними процесами. 
7. Використання комп'ютерів у торгівлі. 
8. Електронні гроші. 

 
Використання комп'ютерів в побуті 
Останнім часом комп'ютери проникають в житла людей і поступово стають 

предметами першої необхідності. Є два основних напрямки використання комп'ютерів 
вдома. 

1) Забезпечення нормальної життєдіяльності житла: 
- охоронна автоматика, протипожежна автоматика, газоаналізаторная автоматика; 
- керування освітленістю, витратою електроенергії, опалювальною системою, 

керування мікрокліматом; 
- електроплити, холодильники, пральні машини з вбудованими мікропроцесорами. 
2) Забезпечення інформаційних потреб людей, що знаходяться в домі: 
- замовлення на товари та послуги; 
- процеси навчання; 
- спілкування з базами даних і знань; 
- збір даних про стан здоров'я; 
- забезпечення дозвілля та розваг; 
- забезпечення довідковою інформацією; 
- електронна пошта, телеконференції; 
- Інтернет. 
1. Системи автоматизованого проектування. 
Системи автоматизованого проектування (САПР) – комплексні програмно-технічні 

системи, призначені для виконання проектних робіт із застосуванням математичних методів. 
Системи САПР широко використовуються в архітектурі, електроніці, енергетиці, 

механіці та ін. В процесі автоматизованого проектування в якості вхідної інформації 
використовуються технічні знання фахівців, які вводять проектні вимоги, уточнюють 
результати, перевіряють отриману конструкцію, змінюють її та ін. 

Крім того, в САПР накопичується інформація, що надходить з бібліотек стандартів 
(дані про типові елементи конструкцій, їх розмір, вартість та ін.). В процесі проектування 
розробник викликає певні програми та виконує їх. З САПР інформація видається у вигляді 
готових комплектів закінченою технічної та проектної документації. 

2. Автоматизовані системи наукових досліджень. 
Автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) призначені для автоматизації 

наукових експериментів, а також для здійснення моделювання досліджуваних об'єктів, явищ 
і процесів, вивчення яких традиційними засобами ускладнене або неможливе. 

В даний час наукові дослідження в багатьох областях знань проводять великі 
колективи вчених, інженерів і конструкторів за допомогою вельми складного та дорогого 
обладнання. 

Великі витрати ресурсів для проведення досліджень зумовили необхідність 
підвищення ефективності всієї роботи. 

Ефективність наукових досліджень значною мірою пов'язана з рівнем використання 
комп'ютерної техніки. 

Комп'ютери в АСНД використовуються в інформаційно-пошукових і експертних 
системах, а також вирішують наступні завдання: 
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- керування експериментом; 
- підготовка звітів та документації; 
- підтримання бази експериментальних даних та ін. 
В результаті застосування АСНД виникають такі позитивні моменти: 
- в кілька разів скорочується час проведення дослідження; 
- збільшується точність і достовірність результатів; 
- посилюється контроль за ходом експерименту; 
- скорочується кількість учасників експерименту; 
- підвищується якість та інформативність експерименту за рахунок збільшення числа 

контрольованих параметрів і більш ретельної обробки даних; 
- результати експериментів виводяться оперативно в найбільш зручній формі – 

графічній або символьній (наприклад, значення функції багатьох змінних виводяться 
засобами машинної графіки у вигляді так званих «гірських масивів»). На екрані одного 
графічного монітора можливе формування цілої системи приладових шкал (вольтметрів, 
амперметрів та ін.), які реєструють параметри експериментального об'єкта. 

Кожна з систем АСНД і САПР, звичайно, має свою специфіку та відрізняється 
поставленими цілями та методами їх досягнення. Однак дуже часто між обома типами 
систем виявляється тісний зв'язок, і їх ріднить не тільки те, що вони реалізуються на базі 
комп'ютерної техніки. 

Наприклад, в процесі проектування може знадобитися виконання того чи іншого 
дослідження, і, навпаки, в ході наукового дослідження може виникнути потреба і в 
конструюванні нового приладу і в проектуванні наукового експерименту. 

Такий взаємозв'язок призводить до того, що насправді «чистих» АСНД і САПР не 
буває: в кожній з них можна знайти загальні елементи. З підвищенням їх інтелектуальності 
вони зближуються. В кінцевому рахунку, і ті й інші повинні представляти собою експертну 
систему, що орієнтована на вирішення завдань конкретної області. 

3. Бази знань та експертні системи. 
База знань (knowledge base) – сукупність знань, що відносяться до деякої предметної 

області і формально представлених таким чином, щоб на їх основі можна було здійснювати 
міркування. 

Бази знань найчастіше використовуються в контексті експертних систем, де з їх 
допомогою представляються навички та досвід експертів, зайнятих практичною діяльністю у 
відповідній галузі (наприклад, в медицині або в математиці). Зазвичай база знань являє 
собою сукупність правил виводу. 

Експертна система – це комплекс комп'ютерного програмного забезпечення, що 
допомагає людині приймати обґрунтовані рішення. Експертні системи використовують 
інформацію, що отримана заздалегідь від експертів – людей, які в будь-якій сфері є кращими 
фахівцями. 

Експертні системи повинні: 
- зберігати знання про певну наочну область (факти, описи подій і закономірностей); 
- вміти спілкуватися з користувачем на обмеженій природній мові (тобто ставити 

запитання і розуміти відповіді); 
- володіти комплексом логічних засобів для виведення нових знань, виявлення 

закономірностей, виявлення суперечностей; 
- ставити завдання по запиту, уточнювати її постановку та знаходити рішення; 
- пояснювати користувачеві, яким чином отримано рішення. 
Бажано також, щоб експертна система могла: 
- повідомляти таку інформацію, яка підвищує довіру користувача до експертної 

системи; 
- «розповідати» про себе, про свою власну структуру. 
Експертні системи можуть використовуватися в різних сферах – медичній діагностиці, 

при пошуку несправностей, розвідці корисних копалин, виборі архітектури комп'ютерної 
системи та ін. 
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4. Використання комп'ютерів в адміністративному управлінні. 
Основні застосування комп'ютерів в адміністративному управлінні наступні. 
Електронний офіс – це система автоматизації роботи установи, що заснована на 

використанні комп'ютерної техніки. У неї зазвичай входять такі компоненти, як: 
- текстові редактори; 
- інтегровані пакети програм; 
- електронні таблиці; 
- системи керування базами даних; 
- графічні редактори та графічні бібліотеки (для отримання діаграм, схем, графіків та 

ін.); 
- електронні записники; 
- електронні календарі для ділових зустрічей, засідань та ін.; 
- електронні картотеки, що забезпечують каталогізацію та пошук документів (листів, 

звітів та ін.) за допомогою комп'ютера; 
- автоматичні телефонні довідники, які можна гортати на екрані, встановити курсором 

потрібний номер і з'єднатися. 
Автоматизація документообігу з використанням спеціальних електронних пристроїв: 
- адаптера (лат. Adaptare – пристосовувати) зв'язку з периферійними пристроями, що 

має вихід на телефонну лінію; 
- сканера (англ. Scan – поле зору) для введення в комп'ютер документів – текстів, 

креслень, графіків, рисунків, фотографій. 
Електронна пошта – це система пересилання повідомлень між користувачами 

обчислювальних систем, в якій комп'ютер бере на себе всі функції по зберіганню та 
пересиланню повідомлень. 

Для здійснення такого пересилання відправник і одержувач не обов'язково повинні 
одночасно перебувати у дисплеїв і не обов'язково повинні бути підключені до одного 
комп'ютера. 

Відправник повідомлення, перш за все, запускає програму відправки пошти і створює 
файл повідомлення. Потім це повідомлення передається в систему пересилання повідомлень, 
яка відповідає за його доставку адресатам. Через деякий час повідомлення доставляється 
адресату та поміщається в його «поштову скриньку», розміщену на магнітному диску. Потім 
одержувач запускає програму, яка витягує отримані повідомлення, заносить їх в архів і т. п. 

Система контролю виконання наказів і розпоряджень 
Система телеконференцій – це заснована на використанні компьютерної техніки 

система, що дозволяє користувачам, не дивлячись на їх взаємну віддаленість у просторі, а 
іноді, й у часі, брати участь у спільних заходах, таких, як організація та управління 
складними проектами. 

Користувачі забезпечуються терміналами (зазвичай це дисплеї і клавіатури), 
приєднаними до комп'ютера, які дозволяють їм зв'язуватися з іншими членами групи. Для 
передачі інформації між учасниками наради використовуються лінії зв'язку. 

Робота системи регулюється координатором, в функції якого входить організація 
роботи учасників наради, забезпечення їх присутності на нараді та передача інформації, що 
повідомляється, іншим учасникам наради. 

У деяких системах телеконференцзв'язку учасники мають можливість «бачити» один 
одного, що забезпечується приєднаними до систем телевізійними камерами та дисплеями. 

5. Роль комп'ютерів у навчанні. 
Процес підготовки кваліфікованих фахівців тривалий і складний. Навчання в середній 

школі і потім в інституті займає майже третину тривалості життя людини. До того ж в 
сучасному інформаційному суспільстві знання дуже швидко старіють. Щоб бути здатним 
виконувати ту чи іншу професійну діяльність, фахівцям необхідно безперервно поповнювати 
свою освіту. 

В інформаційному суспільстві знати «ЯК» важливіше, ніж знати «ЩО». 
Тому в наш час основне завдання етапів середньої та вищої освіти полягає не в тому, 

щоб повідомити якомога більший обсяг знань, а в тому, щоб навчити ці знання здобувати 
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самостійно і творчо застосовувати для отримання нового знання. Реально це можливо 
лише з введенням в освітній процес засобів нових інформаційних технологій (ЗНІТ), що 
орієнтовані на реалізацію цілей навчання та виховання. 

Засоби нових інформаційних технологій – це програмно-апаратні засоби та пристрої, 
що функціонують на базі комп'ютерної техніки, а також сучасні засоби і системи 
інформаційного обміну, що забезпечують операції зі збору, створення, накопичення, 
зберігання, обробки та передачі інформації. 

Розглянемо основні перспективні напрями використання засобів ІТ в освіті. 
1) Автоматизовані навчальні системи (АНС) – комплекси програмно-технічних та 

навчально-методичних засобів, що забезпечують активну навчальну діяльність. АНС 
забезпечують не тільки навчання конкретним знанням, але й перевірку відповідей студентів, 
можливість підказки, цікавість досліджуваного матеріалу та ін. 

АНС є складними людино-машинними системами, в яких об'єднується в одне ціле ряд 
дисциплін: 

- дидактика (науково обгрунтовуються цілі, зміст, закономірності та принципи 
навчання); 

- психологія (враховуються особливості характеру та душевний склад студента); 
- моделювання; 
- машинна графіка та ін. 
Основний засіб взаємодії студента з АНС – діалог. Діалогом з навчальною системою 

може керувати як сам студент, так і система. 
У першому випадку той, якого навчають, сам визначає режим своєї роботи з АНС, 

обираючи спосіб вивчення матеріалу, який відповідає його індивідуальним здібностям. 
У другому випадку методику та спосіб вивчення матеріалу вибирає система, 

пред'являючи тому, якого навчають, у відповідності зі сценарієм кадри навчального 
матеріалу та питання до них. Свої відповіді, той, кого навчають, вводить в систему, яка 
тлумачить для себе їх зміст і видає повідомлення про характер відповіді. 

В залежності від ступеня правильності відповіді, або від питань студента система 
організовує запуск тих чи інших шляхів сценарію навчання, вибираючи стратегію навчання 
та пристосовуючись до рівня знань студента. 

2) Експертні навчальні системи (ЕНС). Реалізують навчальні функції та містять 
знання з певної досить вузької предметної області. ЕНС мають у своєму розпорядженні 
можливості пояснення стратегії і тактики рішення задачі досліджуваної предметної області 
та забезпечують контроль рівня знань, умінь і навичок з діагностикою помилок за 
результатами навчання. 

3) Навчальні бази даних (НБД) і навчальні бази знань (НБЗ), орієнтовані на деяку 
предметну область. НБД дозволяють формувати набори даних для заданої навчальної 
завдання та здійснювати вибір, сортування, аналіз й обробку інформації, що міститься в цих 
наборах. У НБЗ, як правило, містяться опис основних понять предметної області, стратегія і 
тактика вирішення завдань; комплекс пропонованих вправ, прикладів і завдань предметної 
області, а також перелік можливих помилок студента та інформація для їх виправлення; база 
даних, що містить перелік методичних прийомів та організаційних форм навчання. 

4) Системи мультимедіа. Дозволяють реалізувати інтенсивні методи та форми 
навчання, підвищити мотивацію навчання за рахунок застосування сучасних засобів обробки 
аудіовізуальної інформації, підвищити рівень емоційного сприйняття інформації, 
сформувати вміння реалізовувати різноманітні форми самостійної діяльності по обробці 
інформації. 

Системи мультимедіа широко використовуються з метою вивчення процесів різної 
природи на основі їх моделювання. Тут можна зробити наочною невидиму простим оком 
життя елементарних частинок мікросвіту при вивченні фізики, образно та зрозуміло 
розповісти про абстрактні та n-мірні світи, дохідливо пояснити, як працює той чи інший 
алгоритм та ін. 

Можливість в кольорі та зі звуковим супроводом промоделювати реальний процес 
піднімає навчання на якісно новий рівень. 
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5) Системи. Застосовуються при вирішенні конструктивно-графічних, художніх і 

інших задач, де необхідно розвиток вміння створювати уявну просторову конструкцію 
деякого об'єкту за його графічним представленням; при вивченні стереометрії та креслення; 
в комп'ютеризованих тренажерах технологічних процесів, ядерних установок, авіаційного, 
морського та сухопутного транспорту, де без подібних пристроїв принципово неможливо 
відпрацювати навички взаємодії людини з сучасними надскладними та небезпечними 
механізмами і явищами. 

6) Освітні комп'ютерні телекомунікаційні мережі. 
Дозволяють забезпечити дистанційне навчання (ДН) – навчання на відстані, коли 

викладач і студент розділені просторово та (або) в часі, а навчальний процес здійснюється за 
допомогою телекомунікацій, головним чином, на основі засобів мережі Інтернет. Багато 
людей при цьому отримують можливість підвищувати освіту вдома (наприклад, дорослі 
люди, що обтяжені діловими та сімейними турботами, молодь, яка проживає в сільській 
місцевості або невеликих містах). Людина в будь-який період свого життя знаходить 
можливість дистанційно отримати нову професію, підвищити свою кваліфікацію та 
розширити світогляд, причому практично в будь-якому науковому або навчальному центрі 
світу. 

В освітній практиці знаходять застосування всі основні види комп'ютерних 
телекомунікацій: електронна пошта, електронні дошки оголошень, телеконференції та інші 
можливості Інтернету. ДН передбачає й автономне використання курсів, записаних на 
відеодиски, компакт-диски та ін. 

Комп'ютерні телекомунікації забезпечують: 
- можливість доступу до різних джерел інформації через систему Internet та роботи з 

цією інформацією; 
- можливість оперативного зворотного зв'язку в ході діалогу з викладачем або з 

іншими учасниками навчального курсу; 
- можливість організації спільних телекомунікаційних проектів, в тому числі 

міжнародних, телеконференцій, можливість обміну думками з будь-яким учасником даного 
курсу, викладачем, консультантами, можливість запиту інформації з будь-якого питання 
через телеконференції; 

- можливість реалізації методів дистанційної творчості, таких як участь у 
дистанційних конференціях, дистанційних мережевих творчих робіт, порівняльний аналіз 
інформації в WWW, дистантні дослідні роботи, колективні освітні проекти, ділові ігри, 
практикуми, віртуальні екскурсії та ін. 

Спільна робота стимулює студентів на ознайомлення з різними точками зору на 
досліджувану проблему, на пошук додаткової інформації, на оцінку одержуваних власних 
результатів. 

6. Роль комп'ютерів в управлінні технологічними процесами. 
Основних застосувань два: 
- в гнучких автоматизованих виробництвах (ГАВ); 
- в контрольно-вимірювальних комплексах. 
У гнучких автоматизованих виробництвах комп'ютери (або мікропроцесори) 

вирішують такі завдання: 
- керування механізмами; 
- керування технологічними режимами; 
- керування промисловими роботами. 
Застосування комп'ютерів в управлінні технологічними процесами виправдано тоді, 

коли існує потреба в частих змінах реалізованих функцій. Приклад гнучких автоматизованих 
виробництв – заводи-роботи в Японії. 

Однією з нових сфер є створення на основі персональних комп'ютерів контрольно-
вимірювальної апаратури, за допомогою якої можна перевіряти вироби прямо на виробничій 
лінії. 

У розвинених країнах налагоджений випуск програмного забезпечення та спеціальних 
змінних плат, що дозволяють перетворювати комп'ютер у високоякісну вимірювальну та 
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випробувальну систему. 

Комп'ютери, що оснащені подібним чином, можуть використовуватися в якості 
запам'ятовуючих цифрових осцилографів, пристроїв збору даних, багатоцільових 
вимірювальних приладів. 

Застосування комп'ютерів в якості контрольно-вимірювальних приладів більш 
ефективно, ніж випуск в обмежених кількостях спеціалізованих приладів з обчислювальними 
блоками. 

Автоматизоване робоче місце (АРМ, робоча станція) – місце оператора, яке обладнане 
всіма засобами, необхідними для виконання певних функцій. 

У системах обробки даних і установах зазвичай АРМ – це дисплей з клавіатурою, але 
може використовуватися також і принтер, зовнішні пристрій та ін. 

Роль комп'ютерів в медицині 
Лікарі використовують комп'ютери для багатьох важливих застосувань. Назвемо деякі 

з них. Комп'ютерна апаратура широко використовується при постановці діагнозу, проведенні 
обстежень і профілактичних оглядів. 

Приклади комп'ютерних пристроїв і методів лікування та діагностики: 
- комп'ютерна томографія та ядерна медична діагностика – дають точні пошарові 

зображення структур внутрішніх органів; 
- ультразвукова діагностика та зондування – використовуючи ефекти взаємодії 

падаючих і відбитих ультразвукових хвиль, відкриває безмежні можливості для отримання 
зображень внутрішніх органів і дослідження їх стану; 

- мікрокомп'ютерні технології рентгенівських досліджень – після успішної реєстрації 
в цифровій формі рентгенівські знімки можуть бути швидко й якісно оброблені, відтворені та 
занесені в архів для порівняння з наступними знімками цього пацієнта; 

- задатчик (водій) серцевого ритму; 
- пристрої дихання та наркозу; 
- променева терапія з мікропроцесорним управлінням – забезпечує можливість 

застосування більш надійних і безпечних методів опромінення; 
- пристрої діагностики та локалізації ниркових і жовчних каменів, а також контролю 

процесу їх руйнування за допомогою зовнішніх ударних хвиль (літотрипсія); 
- лікування зубів і протезування за допомогою комп'ютера; 
- системи з мікрокомп'ютерним керуванням для інтенсивного медичного контролю 

пацієнта. 
Комп'ютерні мережі використовуються для передачі повідомлення про донорські 

органи, в яких потребують хворі, які очікують операції трансплантації. 
Банки медичних даних дозволяють медикам бути в курсі останніх наукових і 

практичних досягнень. 
Комп'ютери дозволяють встановити, як впливає забрудненість повітря на 

захворюваність населення даного району. Крім того, з їх допомогою можна вивчати вплив 
ударів на різні частини тіла, зокрема, наслідки удару при автомобільній катастрофі для 
черепа і хребта людини. 

Комп'ютерна техніка використовується для навчання медичних працівників 
практичним навичкам. На цей раз комп'ютер виступає в ролі хворого, якому потрібна 
негайна допомога. На підставі симптомів, виданих комп'ютером, той, хто навчається, 
повинен визначити курс лікування. Якщо він помилився, комп'ютер відразу показує це. 

Комп'ютери використовуються для створення карт, що показують швидкість 
поширення епідемій. 

Комп'ютери зберігають у своїй пам'яті історії хвороб пацієнтів, що звільняє лікарів від 
паперової роботи, на яку йде багато часу, і дозволяє більше часу приділяти самим хворим. 

Застосування комп'ютерів переводить медицину на інший, більш високий якісний 
рівень і сприяє подальшому підвищенню рівня й якості життя. 

7. Використання комп'ютерів у торгівлі. 
В організації комп'ютерного обслуговування торгових підприємств великого 

поширення набув так званий штриховий код (бар-код). 
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Він являє собою серію широких і вузьких ліній, в яких зашифрований номер 

торгового виробу. 
Цей номер записаний на етикетці виробу двічі: в формі двох п'ятизначних чисел та у 

вигляді широких і вузьких ліній. Перші п'ять цифр вказують фірму-постачальника, а інші 
п'ять – номер виробу в номенклатурі товарів, що надані фірмою. 

Для друку штрихових кодів використовуються спеціальні приставки на звичайних 
принтерах. Отримані коди зчитуються за допомогою сканерів, перетворюються в електричні 
імпульси, переводяться в двійковий код і передаються в пам'ять комп'ютера. 

Використовуючи штриховий код, комп'ютер друкує на виданому покупцеві чеку назва 
товару і його ціну. 

Інформація про кожний наявний в магазині або на складі товар занесена до бази 
даних. За запитом комп'ютер аналізує: 

- кількість товару, що залишився; 
- правила його оподаткування; 
- юридичні обмеження на його продаж та ін. 
Одночасно з подачею відомостей про проданий товар на дисплей касового апарату 

комп'ютер виробляє відповідну корекцію (уточнення) товарної відомості. 
Зазвичай програмне забезпечення влаштовано так, що зведена інформація про 

наявність товарів видається керуючому магазину до кінця робочого дня. 
Разом з тим керівник має можливість оновлювати дані про зміну цін і надходження 

нових партій товарів. 
У перспективі торгівля, мабуть, перетвориться в комп'ютеризовану продаж товарів на 

замовлення. 
Те ж саме програмне забезпечення, яке застосовується для організації обліку в 

торгівлі, можна використовувати й для інших цілей, наприклад, для контролю за наявністю 
комплектуючих виробів на заводський складальній лінії, обліку колод, що сплавляються по 
річці, та ін. 

8. Електронні гроші. 
Однією з найважливіших складових інформатизації стає перехід грошово-кредитної та 

фінансової сфери до електронних грошей. 
Основні напрямки використання електронних грошей такі: 
Торгівля без готівки. Оплата здійснюється з використанням кредитних карток. Маючи 

замість готівки кредитну картку, покупець при будь-якій покупці розплачується не готівкою, 
а автоматично знімає зі свого рахунку в банку потрібну суму грошей і пересилає її на 
рахунок магазину. Система торгівлі без готівки POS (англ. Points of Sale System – система 
касових автоматів) виконує наступні функції: 

- верифікацію кредитних карток (тобто посвідчення їх автентичності); 
- зняття грошей з рахунку покупця; 
- перерахування їх на рахунок продавця. 
POS – найбільш масова і показова гілка системи електронних грошей. Вона здатна 

також виявляти найменші розкрадання готівки і товарів. Відомості на кредитну картку 
наносяться методом магнітного запису. У кожну кредитну картку вставлено магнітна карта – 
носій інформації. На магнітну карту заздалегідь записуються такі дані: 

- номер особового рахунку; 
- назва банку; 
- країна; 
- категорія платоспроможності клієнта; 
- розмір наданого кредиту та ін. 
Вважається, що самі по собі кредитні картки економлять 10% витрат на оплату 

товарів. 
Розмінні автомати. Вони встановлюються банками тільки для своїх клієнтів, яким 

попередньо видані кредитні картки. Клієнт вставляє в автомат кредитну картку та набирає 
особистий код і суму, яку він бажає мати готівкою. Автомат по банківській мережі перевіряє 
правильність коду, знімає зазначену суму з рахунку клієнта і видає її готівкою. 
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Часто кілька банків об'єднуються та створюють загальну мережу розмінних 

автоматів. 
Банківські операції на дому. За невелику місячну плату за наявності будинку 

персонального комп'ютера та модему вкладник може зв'язуватися через телефонну мережу з 
комп'ютеризованими банківськими організаціями та отримувати від них багатий набір 
послуг. 

Зустрічні заліки. По всьому світу активно впроваджуються електронні системи 
споживчого кредиту та взаємних розрахунків між банками по загальному підсумку. Такі 
системи реалізуються у вигляді автоматичних клірингових (англ. Clearing – очищення) 
обчислювальних мереж ACH (Automated Clearing House). За мережі йдуть не тільки 
банківські документи, а й інформація, що важлива для прийняття відповідальних фінансових 
рішень. 

Оплата усно. Вона полягає в оплаті рахунків по телефону з гарантованим 
впізнаванням кредитора за паролем та голосом. Інший спосіб полягає у використанні 
пристрою, що здатний передавати по телефону факсимільні зображення грошових чеків і 
рахунків (факсимільний – від лат. Facsimile, – точне відтворення підпису, документа та ін. 
графічними засобами). 

Поряд з очевидними та дуже великими перевагами з електронними грошима пов'язані 
й складні проблеми – від фінансових до правових («електронні пограбування», перелив 
електронних грошей з однієї країни в іншу та ін.). Електронні гроші є неминучим 
результатом науково-технічного прогресу в грошово-кредитній сфері. 

 


