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Вступ 

Вивчення технологій і робочих процесів функціонування машин, а 

також розробка нових машин, технічних ліній і складних комплексів та 

практичне використання методів їх оптимальної експлуатації вимагають від 

інженерних кадрів досконалого знання сучасних інформаційних технологій 

для аналізу і синтезу сучасних об’єктів, технологічних і виробничих 

процесів.   

Комплекс тісно пов’язаних організаційних, економічних, 

технологічних та інших засобів, їх глибоке вивчення в поєднанні з 

моделюванням процесів у машинобудуванні являє собою основу системного 

підходу до вирішення найбільш широких наукових і виробничих проблем 

шляхом опанування основ сучасних інформаційних технологій. 

Метою вивчення курсу “Сучасні інформаційні технології” є 

опанування основ знань сучасних комп’ютерних технологій, практичні 

навичок з розрахунку основних параметрів технологічних процесів із 

використанням комп’ютерних систем. 

Основні  завдання  полягають в тому, щоб у результаті її вивчення 

вміти оптимізувати параметри технічних систем на основі використання 

комп’ютерних технологій та самостійно працювати над розробкою і 

використанням інформаційних систем. 

Передбачено запитання для самоконтролю.  
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Тема № 1 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 

§1.1 Історія створення комп’ютерної техніки 

 

500 рокiв цифрова обчислювальна технiка зводилася до 

найпростiших пристроїв для виконання арифметичних операцiй над числами. 

Основою практично усiх винайдених за 5 столiть пристроїв було зубчате 

колесо, розраховане на фiксацiю 10 цифр десяткової системи числення. 

 Перший у свiтi ескiзний малюнок тринадцятирозрядного десяткового 

пiдсумовуючого пристрою на основi колiс iз десятьма зубцями належить 

Леонардо да Вiнчi (Leonardo de Vince, 1452-1519). Вiн був зроблений в 

одному з його щоденникiв.  

 

У 1623 р. через 100 iз лишком рокiв пiсля смертi 

Леонардо да Вiнчi нiмецький вчений Вiльгельм Шиккард 

(Wilhelm Schikkard, 1592-1636) запропонував своє 

рiшення тiєї ж задачi на базi шестирозрядного 

десяткового обчислювача, що складався також iз зубчатих 

колiс, розрахованого на виконання додавання, вiднiмання, 

а також табличного множення та дiлення. Обидва 

винаходи були виявленi тiльки в наш час i обидва 

залишилися тiльки на паперi. 

 

 

 

Першим реально здiйсненим i вiдомим 

механiчним цифровим обчислювальним 

пристроєм стала "паскалiна" великого 

французького вченого Блеза Паскаля (Blaise 

Pascal, 1623-1662) - 6-ти (або 8-ми) розрядний 

пристрiй на зубчатих колесах, розрахований на 

пiдсумовування та вiднiмання десяткових чисел 

(1642 р.). 

 

Рис.1.1. Леонардо да Вiнчi 

Рис.1.2. Блез Паскаль 

Рис.1.3. "Паскалiна" 
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Рис.1.4. Готфрiд Вiльгельм 

Лейбнiц 

Через 30 рокiв пiсля "паскалiни" у 1673 р. з'явився "арифметичний 

прилад" Готфрiда Вiльгельма Лейбнiца (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716) 

- дванадцятирозрядний десятковий пристрiй для виконання арифметичних 

операцiй, включаючи множення i дiлення, для чого, на додаток до зубчатих 

колiс використовувався схiдчастий валик. "Моя машина дає можливiсть 

чинити множення i дiлення над величезними числами миттєво" - iз гордiстю 

писав Лейбнiц своєму другу. 

 

Про машину Лейбнiца було вiдомо в 

бiльшостi країн Європи. У цифрових 

електронних обчислювальних машинах, якi 

з'явилися понад два столiття потому, пристрiй, 

що виконує арифметичнi операцiї (той же 

самий, що i "арифметичний прилад" 

Лейбнiца), одержав назву арифметичного. 

Пiзнiше, зi збiльшенням логiчних дiй, його 

стали називати арифметико-логiчним. 

Починаючи зi студентських рокiв i до 

кiнця життя вiн займався дослiдженням 

властивостей двiйкової системи числення, що 

стала надалi, основною при створеннi 

комп'ютерiв. Вiн надавав їй деяке мiстичне значення i вважав, що на її базi 

можна створити унiверсальну мову для поясненя явищ свiту i використання у 

всiх науках, у тому числi у фiлософiї. Збереглося зображення медалi, 

намальоване В.Лейбнiцем у 1697 р., що пояснює спiввiдношення мiж 

двiйковою i десятковою системами числення. 

 

 
 

 Рис.1.5. Формування двійкової системи числення 
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Пройшло ще понад сто років i лише наприкiнцi XYIII сторiччя у 

Францiї були здiйсненi кроки, що мають принципове значення для 

подальшого розвитку цифрової обчислювальної техніки - "програмне" за 

допомогою перфокарт керування ткацьким верстатом, створеним Жозефом 

Жакардом (Joseph Jacquard, 1752-1834) i технологiя обчислень при ручному 

рахунку, запропонована Гаспаром де Пронi (Gaspar de Prony, 1755-1838), 

котрий розподiлив числовi обчислення на три етапи:  

- розробка чисельного методу обчислень, який зводив рiшення задачi 

до послiдовностi арифметичних операцiй,  

- складання програми послiдовностi арифметичних дiй, 

- проведення власне обчислень шляхом арифметичних операцiй над 

числами вiдповiдно до складеної програми.  

 
Рис.1.6. «Програмований ткацький верстат» 

 

 
Рис.1.7. Пристрій для ручного обрахунку за Гаспаром де Пронi 

 

Цi два нововведення були використанi англiйцем Чарльзом 

Беббiджем (1791-1881), котрий здiйснив якiсно новий крок у розвитку 

обчислювальної технiки - перехiд вiд ручного до автоматичного виконання 

обчислень за складеною програмою. Ним був розроблений проект 

аналiтичної машини - механiчної унiверсальної цифрової обчислювальної 

машини з програмним керуванням (1830-1846 рр.). Машина включала п'ять 

пристроїв: арифметичний (АП), запам'ятовуючий (ЗП), керування, вводу, 

виводу. АП будувалося на основi зубчатих колiс. Для вводу даних i програми 

використовувалися перфокарти. Швидкiсть обчислень - додавання i 

вiднiмання за 1 сек, множення i дiлення - за 1 хв. 
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Рис.1.8. Аналітична 

машина Беббiджа 

Програми для розв'язку задач на машинi 

Беббiджа, а також опис принципiв її роботи були 

складенi Адою Августою Лавлейс - дочкою 

Байрона (Ada Augusta Lavelace, 1816-1852). 

 

 Були створенi окремi вузли машини. 

Всю машину через її громiздкiсть створити не 

вдалося. Тiльки зубчатих колiс для неї 

знадобилося б понад 50000. Змусити таку 

машину працювати можна було тiльки за 

допомогою парової машини, що i задумав 

Беббiдж. 

 

 

 Цiкаво зазначити, що у 

1870 р. (за рiк до смертi 

Беббiджа) англiйський 

математик Джевонс 

сконструював (мабуть, першу у 

свiтi) "логiчну машину", що 

дозволяла механiзувати 

найпростiшi логiчнi висновки. 

Генiальну iдею 

Беббiджа здiйснив Говард 

Айкен (Howard Aiken, 1900-

1973), американський учений, 

що створив у 1944 р. перший в 

США релейно-механiчний 

комп'ютер. Її основнi блоки - 

арифметики i пам'ятi були 

виконанi на зубчатих колесах. 

Ще на десять рокiв ранiше, у 1934 р. нiмецький студент Конрад Цузе 

(Konrad Zuse, 1910-1995), що працював над дипломним проектом, вирiшив 

зробити (у себе вдома) цифрову обчислювальну машину з програмним 

керуванням i з використанням - вперше у свiтi - двiйкової системи числення. 

У 1937 р. машина Z1 (Цузе 1) запрацювала Вона була двiйковою, 22-х 

розрядною, iз плаваючою комою, iз пам'яттю на 64 числа i чисто механiчною 

(ричажною). 

 У тому ж 1937 р., коли запрацювала перша у свiтi двiйкова машина 

Z1, Джон Атанасов (John Atanasoff, 1903-1963) болгарин за походженням, що 

Рис.1.9. Логічна машина Джевонса 
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жив у США, почав розробку спецiалiзованого комп'ютера вперше у свiтi 

застосувавши електроннi лампи (300 ламп). 

 
Рис.1.10. Машина Z1 (Цузе 1) 

 

Пiонерами електронiки виявилися й англiйцi - у 1942-43 роках в 

Англiї за участю Алана Тьюринга (Alan Turing, 1912-1954) була створена 

ОМ"Колоссус". У нiй було 2000 електронних ламп. Машина призначалася 

для розшифровування радiограм нiмецького вермахту. 

 Завершальну крапку в створеннi перших ЕОМ поставили, майже 

одночасно, у 1949-52 рр. вченi Англiї, Радянського Союзу i США, якi 

створили ЕОМ iз програмою, що зберiгалася у пам'ятi: Морiс Уiлкс - ЕДСАК 

(Electronic Delay Storage Automate Computer EDSAC), 1949 р.; Сергiй Лебедєв 

- Мала електронно лiчильна машина "МЭСМ", 1951 р.; Iсаак Брук - М1, 1952 

р.; Джон Мочлi i Преспер Еккерт, Джон фон Нейман - ЕДВАК (John von 

Neumann, 1903-1957, Electronic Discrete Variable Computer EDVAC) 1952 р. 

 

 
Рис.1.11. ЕОМ на основі електронних ламп 
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Принципи побудови комп'ютерiв, висловленi Еккертом i Нейманом 

(США, 1946 р.) i, незалежно, Лебедєвим (СРСР, 1948 р.) стали завершенням 

першого етапу розвитку науки про комп'ютери. 

 Цифрова обчислювальна технiка в цей час була ще недосконалою i 

багато в чому поступалася аналоговiй, що мала у своєму арсеналi механiчнi 

iнтегратори, машини для рiшення диференцiйних рiвнянь та iн. 

 Проте, на наступному етапi цифрова технiка зробила 

безпрецендентний ривок за рахунок iнтелектуалiзацiї ЕОМ, у той час як 

аналогова технiка не вийшла за рамки засобiв для автоматизацiї обчислень. 

Елементи пам'яті можуть бути механічними, пневматичними 

(гідравлічними), електричними на базі реле, електронними, віртуальними 

(програмованими). 

Принцип роботи електронного тригера демонструється на рис.1.12. 

 
 

Рис.1.12. Логічна схема роботи тригера 

 

Елементи комп’ютерної логіки можуть бути реалізовані не лише на основі 

електроніки. Існують гідравлічна та пневматичні логічні елементи (рис.1.13). 

 

 
Рис.1.13. Гідравлічна та пневматичні логічні елементи 

 

 

 

 

 

   1     0      0      1    1       0      1      0 
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§1.2 Інформаційні системи та інформаційні технології 

 

Людство накопичує інформацію й знання стрімкими темпами. Тому 

закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого 

розвитку як інформаційні технології.  

 За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого 

глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини 

без них. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє 

найсучаснішими комп’ютерними технологіями.  

 Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням 

відповідних інформаційних компю’ютерних технологій, які зможуть зробити 

процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно 

нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, 

спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо. 

 

 

 

 

Рис.1.14. Витрати на інформаційні та комунікаційні технології 

 

Можна навести ряд визначень поняття “Інформаційна технологія”: 

• Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології 

(Information and Communication Technologies, ICT) — Сукупність 

методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, 

інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, 

розповсюдження, відображення і використання інформації в 

інтересах її користувачів. 
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• Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної 

техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий 

пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел 

інформації незалежно від місця їх розташування. 

• Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих 

процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у 

технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних 

процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і 

зниження трудомісткості ходу використання інформаційного 

ресурсу. 

 

 

§1.3 Етапи розвитку інформаційних технологій  

 

Ознака поділу - вид задач і процесів опрацювання інформації:  

• 1-й етап (60 - 70-і рр.) - опрацювання даних в обчислювальних 

центрах у режимі колективного користування. Основним напрямком 

розвитку інформаційної технології була автоматизація операцій 

рутинних дій людини.  

• 2-й етап (з початку 80-х рр.) - створення інформаційних технологій, 

спрямованих на розв'язання стратегічних задач.  

Ознака поділу - проблеми, які стоять на шляху інформатизації: 

 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 

IВМ/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. Проблемами цього етапу є 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 зв'язків і 

інформаційних систем.  

Ознака поділу - перевага, яку надає комп'ютерна технологія:  

• 1-й етап (з початку 60-х рр.) характеризується досить ефективним 

опрацюванням інформації при виконанні рутинних операцій з 

орієнтацією на централізоване коллективне використання ресурсів 

обчислювальних центрів. Основним критерієм оцінки ефективності 
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інформаційних систем, які створювались, була різниця між 

витраченими на розробку і зекономленими в результаті 

впровадження коштами.  

• 2-й етап (з середини 70-х рр.) пов'язаний з появою персональних 

комп'ютерів. Змінився підхід до створення інформаційних систем -

орієнтація зміщається у бік індивідуального користувача для 

підтримки прийнятих            ним рішень.  

• 3-й етап (з початку 90-х рр.) пов'язаний з поняттям аналізу 

стратегічних переваг у бізнесі і заснований на досягненнях 

телекомунікаційної технології розподіленого опрацювання 

інформації. Інформаційні системи мають своєю метою не просто 

збільшення ефективності опрацювання даних і допомога керівнику.  

Визначення поняття «Інформація». 

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із 

навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє 

середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.  

Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, 

звуковиз в світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. 

Саме слово 'інформатика' походить від латинського information, що означає 

виклад, роз'яснення факту, події. 

Найбільш важливими властивостями інформації є:  

• об'єктивність та суб'єктивність;  

• повнота;  

• достовірність;  

• адекватність;  

• доступність;  

• актуальність. 

Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані 

сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду 

в інший за допомогою методів. Обробка даних містить в собі множину різних 

операцій. Основними операціями є:  

• збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення 

достатньої повноти для прийняття рішення;  

• формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних 

джерел до однакової форми;  

• фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для 

прийняття рішень;  

• сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з 

метою зручності використання;  

• архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі;  

• захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, 

відтворення та модифікації даних;  
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• транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими 

користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято 

називати сервером, а споживача - клієнтом;  

• перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або 

з однієї структури в іншу, або зміна типу носія. 

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і 

персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації 

з метою вирішення конкретного завдання.  

Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання 

комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, 

оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та 

інструментом інформаційної системи. 

 
 

Рис.1.15. Персональний комп’ютер – основний засіб інформаційної системи 

 

У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:  

• Зародження даних - формування первинних повідомлень, що 

фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів 

управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних 

актів тощо.  

• Накопичення і систематизація даних - організація такого їх 

розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних 

відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, 

втрати, деформування цілісності та ін.  

• Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше 

накопичених даних формуються нові види даних: узагалюючі, 

аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть 

зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої 

узагальненості і т.д.  
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• Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття 

людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення 

документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко 

використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів 

(графіків, діаграм) і формування звукових сигналів. 

Реалізація технологічного процесу матеріального виробництва здійснюється 

за допомогою різноманітних технічних засобі (інструментарій інформаційної 

технології) в, до яких відносяться: устаткування, верстати, інструменти, 

конвеєрні лінії і т.п. За аналогією і для інформаційної технології повинно 

бути щось подібне. Такими технічними засобами виробництва інформації 

будуть апаратне, програмне і математичне забезпечення цього процесу. З 

їхньою допомогою відбувається переробка первинної інформації в 

інформацію нової якості.  

   

Інструментарій інформаційної технології - один або декілька 

взаємозалежних програмних продуктів для певного типу комп'ютера, 

технологія роботи в яких дозволяє досягти поставленої користувачем мети.  

 У якості інструментарію можна використовувати такі поширені види 

програмних продуктів для персонального комп'ютера як текстовий процесор 

(редактор), настільні видавничі системи, електронні таблиці, системи 

керування базами даних, електронні записні книжки, електронні календарі, 

інформаційні системи функціонального призначення (фінансові, 

бухгалтерські, для маркетингу та ін.), експертні системи і т.д.  

Інформаційно комунікаційні технології або ІКТ — технології, 

пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням 

інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що 

використовуються для спілкування та роботи з інформацією. 

 
 

Рис.1.16. Засоби комунікації для спілкування та роботи з інформацією. 

 

• Концепція інформаційних технологій була додана до елементу 

комунікації і виникла у 1980-ті роки. Наразі ІКТ включають апаратні 

засоби (комп'ютери, сервери, тощо) та програмним забезпеченням 
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(операційні системи, мережеві протоколи, пошукові системи, тощо). 

ІКТ також використовується в переносному значенні. В українській 

освіті також почали поступово використовувати ІКТ. 

• У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології є 

важливою і невід'ємною частиною держави, бізнесу та приватного 

життя. 

Основою функціонування сучасних інформаційних технологій є 

інформаційні технології на основі баз даних. База даних (БД) - 

впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується 

спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб 

користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД. 

Головним завданням БД є гарантоване збереження значних обсягів 

інформації (т.зв. записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або 

ж прикладній програмі. Таким чином БД складається з двох частин  : 

збереженої інформації та системи управління нею. З метою забезпечення 

ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів 

(елемент даних). 

 

 

§1.4 Види сучасних інформаційних технологій 

 

Інформаційна технологія опрацювання даних використовується для 

розв’язання добре структурованих задач, стосовно яких є необхідні вхідні 

дані і відомі алгоритми та інші стандартні процедури їх опрацювання. Ця 

технологія застосовується з метою автоматизації деяких рутинних постійно 

повторюваних операцій управлінської праці.  

 На рівні операційної діяльності вирішуються такі задачі: 

• опрацювання даних про операції, які здійснює фірма; 

• створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі;  

• одержання відповідей на всілякі поточні запити й оформлення їх у 

вигляді паперових документів або звітів.  

Метою інформаційної технології керування є задоволення 

інформаційних потреб усіх без винятку співробітників фірми, що мають 

справу з прийняттям рішень. Вона може бути корисна на будь-якому рівні 

керування.  

 На цьому етапі розв’язуються такі задачі опрацювання даних:  

• оцінка планованого стану об'єкта керування; 

• оцінка відхилень від планованого стану;  

• виявлення причин відхилень;  

• аналіз можливих рішень і дій.  

 Інформаційна технологія керування спрямована на створення 

різноманітних видів звітів.  
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Ще один вид - інформаційна технологія підтримки прийняття 

рішень. Ефективність і гнучкість інформаційної технології багато в чому 

залежать від характеристик інтерфейсу системи підтримки прийняття рішень. 

Інтерфейс визначають: мова користувача; мова повідомлень комп'ютера, що 

організує діалог на екрані дисплея; знання користувача.  

Експертні системи дають можливість спеціалісту одержувати 

консультації експертів стосовно будь-яких проблем, про які ці системами 

накопичили знання.  

 Головна ідея використання технології експертних систем полягає в 

тому, щоб одержати від експерта його знання і, загрузивши їх у пам'ять 

комп'ютера, використовувати їх кожного разу, коли в цьому виникає 

необхідність. Все це надає можливість використовувати технологію 

експертних систем у якості систем, що дають поради.  

 

 

§1.5. Проблеми і перспективи використання  інформаційних технологій 

 

● Старіння інформаційної технології. 

 Для інформаційних технологій є цілком природним те, що вони 

застарівають і змінюються новими. Так, наприклад, на зміну технології 

пакетного опрацювання програм на великий ЕОМ в обчислювальному центрі 

прийшла технологія роботи на персональному комп'ютері на робочому місці 

користувача.  

При впровадженні нової інформаційної технології в організації 

необхідно оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її 

неминучого старіння, тому що інформаційні продукти, як ніякі інші види 

матеріальних товарів, мають надзвичайно високу швидкість змінюваності 

новими видами або версіями. Періоди змінюваності коливаються від 

декількох місяців до одного року. 

● Методологія використання  інформаційної технології.  
 Централізоване опрацювання інформації на ЕОМ обчислювальних 

центрів були першою історично сформованою технологією. Створювалися 

великі обчислювальні центри колективного користування, оснащені 

великими ЕОМ (60 - 70-і рр.).  

Переваги методології централізованої технології:  

• можливість звертання користувача до великих масивів інформації у вигляді 

баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури;  

• відносна легкість упровадження методологічних рішень по розвитку й 

удосконалюванню інформаційної технології завдяки їх централізованому 

прийняттю.  

Недоліки такої методології очевидні:  
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• обмежена відповідальність нижчого персоналу, що не сприяє оперативному 

одержанню інформації користувачем, тим самим перешкоджаючи 

правильності виробітку управлінських рішень; 

• обмеження можливостей користувача в процесі одержання і використання 

інформації. 

Децентралізоване опрацювання інформації пов'язане з появою в 80-х 

рр. персональних комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій. Вона 

дуже істотно потіснила попередню технологію, оскільки дає користувачу 

широкі можливості в роботі з інформацією і не обмежує його ініціатив.  

  Перевагами такої методології є:  

• гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача;  

• посилення відповідальності нижчої ланки співробітників;  

• зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і 

відповідно контролі з боку обчислювального центру;  

• більш повна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки 

використанню засобів комп'ютерного зв'язку.  

  Проте ця методологія має і свої недоліки:  

• складність стандартизації через велику кількість унікальних 

розробок; 

• психологічне неприйняття користувачами що рекомендуються 

обчислювальним центром стандартів у готових програмні продукти;  

• нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на 

локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем 

кваліфікації конкретного працівника.  

● Небезпека та труднощі використання інформаційних технологій. 
Складне програмне забезпечення має недоліки, якими можуть 

скористатися сторонні особи (хакери) і використати їх на свою користь. Для 

попередження несанкціонованого доступу використовуються дуже дорогі 

системи захисту, а також вдосконалюється програмне забезпечення. 

 При використанні програмного забезпечення існує можливість 

втрати інформації, спричинена дією вірусів, які використовують його 

недоліки. У зв’язку з тим, що вартість інформації росте, втрати можуть бути 

суттєвими.  

 Легкість тиражування інформаційних продуктів надає змогу з 

легкістю порушувати авторські права.  

Контрольні запитання  

1. Історія створення комп’ютерної техніки. 

2. В чому сутність інформаційної системи та інформаційної технології? 

3. Етапи розвитку інформаційних технологій. 

4. Які є види сучасних інформаційних технологій? 

5. Охарактеризувати проблеми і перспективи використання  

інформаційних технологій. 
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Тема № 2 

АРХІТЕКТУРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.  

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕОМ 

 

§2.1 Архітектура комп'ютера  

 

Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або 

автоматизованої обробки інформації називають обчислювальною технікою.  

Комп'ютер - це електронний пристрій, що виконує операції. За кожну з 

названих операцій відповідають спеціальні блоки комп'ютера:  

• пристрій введення,  

• центральний процесор,  

• запам'ятовуючий пристрій,  

• пристрій виведення.  

Всі ці блоки складаються з окремих дрібніших пристроїв.  

 
Рис.2.1. Загальний вигляд “материнської” плати персонального комп’ютера  

 

● Загальна структура комп'ютера  
 

 
Рис.2.2. Загальна структура ЕОМ 
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Рис.2.3. Джон фон Нейман 

 
 

Запам'ятовуючий пристрій - це блок ЕОМ, призначений для 

тимчасового (оперативна пам'ять) та тривалого (постійна пам'ять) зберігання 

програм, вхідних і результуючих даних та деяких проміжних результатів. 

Оперативна пам'ять має більшу швидкодію. Швидкість обміну даними між 

постійною пам'яттю та центральним процесором значно менша. 

Арифметико-логічний пристрій - це блок ЕОМ, в якому 

відбувається перетворення даних за командами програми: арифметичні дії 

над числами, перетворення кодів та ін.  

Керуючий пристрій координує роботу 

всіх блоків комп'ютера. У певній послідовності 

він вибирає з оперативної пам'яті команду за 

командою. АЛП настроюється на виконання дії, 

вказаної поточною командою (в цій дії можуть 

брати участь також пристрої введення-

виведення); дається команда на виконання цієї 

дії.  

Описаний принцип побудови ЕОМ 

носить назву архітектури фон Неймана- 

американського вченого угорського походження 

Джона фон Неймана, який її запропонував.  

Сучасну архітектуру комп'ютера визначають також такі принципи:  

• Принцип програмного керування. Забезпечує автоматизацію 

процесу обчислень на ЕОМ. Згідно з цим принципом, 

запропонованим англійським математиком Ч.Беббіджем у 1833 р., 

для розв'язання кожної задачі складається програма, що визначає 

послідовність дій комп'ютера. Ефективність програмного керування 

є високою тоді, коли задача розв'язується за тією самою програмою 

багато разів (хоч і за різних початкових даних).  

• Принцип програми, що зберігається в пам'яті. Згідно з цим 

принципом, сформульованим Дж. фон Нейманом, команди програми 

подаються, як і дані, у вигляді чисел й обробляються так само, як і 

числа, а сама програма перед виконання завантажується в 

оперативну пам'ять. Це прискорює процес її виконання.  

• Принцип довільного доступу до пам'яті. Згідно з цим принципом, 

елементи програм та даних можуть записуватися у довільне місце 

оперативної пам'яті. Довільне місце означає можливість звернутися 

до будь-якої заданої адреси (до конкретної ділянки пам'яті) без 

перегляду попередніх.  

На підставі цих принципів можна стверджувати, що сучасний 

комп'ютер - технічний пристрій, який після введення в пам'ять початкових 

даних у вигляді цифрових кодів і програми їх обробки, здатний автоматично 

здійснити обчислювальний процес, заданий програмою, і видати результати. 
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Реальна структура комп'ютера значно складніша (її можна назвати 

логічної структурою). У сучасних комп'ютерах, все частіше здійснюється 

відхід від традиційної архітектури фон Неймана, зумовлений прагненням 

розробників та користувачів до підвищення якості та продуктивності 

комп'ютерів. Якість ЕОМ характеризується багатьма показниками. Це і набір 

команд, які комп'ютер здатний розуміти, і швидкість роботи (швидкодія) 

центрального процесора, кількість периферійних пристроїв введення-

виведення, які можна приєднати до комп'ютера одночасно і т.д 

• Як результат, всі ці та інші фактори спричинили принципове і 

конструктивне вдосконалення елементної бази комп'ютерів. Проте, 

слід усвідомлювати, що швидкість роботи елементів неможливо 

збільшувати безмежно (існують сучасні технологічні обмеження та 

обмеження, зумовлені фізичними законами). Тому розробники 

комп'ютерної техніки шукають вирішення цієї проблеми 

вдосконаленням архітекутри ЕОМ.  

• Так, з'явилися комп'ютери з багатопроцесорною архітектурою, в 

яких кілька процесорів працюють одночасно. 

• Постійно ведуться пошуки елементів для оперативної пам'яті, які 

потребували б якомога менше часу на операції читання-запису. Але 

разом із швидкодією зростає вартість елементів пам'яті. Проблема 

вирішується побудовою багаторівневої пам'яті. Оперативна пам'ять 

складається з двох-трьох частин: основна частина великої ємності 

будується на відносно повільних (більш дешевих) елементах, а 

додаткова (так звана кеш-пам'ять) складається зі швидкодійних 

елементів. Дані, до яких процесор звертається найчастіше містяться в 

кеш-пам'яті, а більший обсяг оперативної інформації зберігається в 

основній пам'яті.  

• Раніше роботою пристроїв введення-виведення керував центральний 

процесор, що займало в нього чимало часу. Архітектура сучасних 

комп'ютерів передбачає наявність каналів прямого доступу до 

оперативної пам'яті для обміну даними з пристроями введення-

виведення без участі центрального процесора.  

 

§2.2 Методи класифікації комп'ютерів 

● Класифікація за призначенням:  

• великі електронно-обчислювальні машини (ЕОМ);  

• міні ЕОМ;  

• мікро ЕОМ;  

• персональні комп'ютери.  

Великі ЕОМ (Main Frame) 

Застосовують для обслуговування великих галузей народного 

господарства. Вони характеризуються паралельно працюючими процесорами 
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(кількість яких досягає до 100), інтегральною швидкодією до десятків 

мільярдів операцій за секунду, багатокористувацьким режимом роботи. 

Домінуюче положення у випуску комп'ютерів такого класу займає фірма IBM 

(США). Найбільш відомими моделями супер-ЕОМ є: IBM 360, IBM 370, IBM 

ES/9000, Cray 3, Cray 4, VAX-100, Hitachi, Fujitsu VP2000.  

На базі великих ЕОМ створюють обчислювальний центр, що містить 

декілька відділів або груп. Штат обслуговування - десятки людей. Великим 

ЕОМ притаманна висока вартість обладнання та обслуговування, тому 

робота організована у неперервний цикл.  

 

 
Рис.2.4. Структура обчислювального центру на базі великої ЕОМ 

 

• Центральний процесор - основний блок ЕОМ, у якому відбувається 

обробка даних і обчислення результатів. Уявляє собою декілька 

системних блоків в окремій кімнаті, де підтримується постійна 

температура та вологість повітря.  

• Група системного програмування - займається розробкою, 

відлагодженням і втіленням програмного забезпечення. Системні 

програми забезпечують взаємодію програм з обладнанням, тобто 

програмно-апаратний інтерфейс обчислювальної системи.  

• Група прикладного програмування - займається створенням програм 

для виконання конкретних дій з даними, тобто забезпечення 

користувацького інтерфейсу обчислювальної системи.  

• Група підготовки даних - займається підготовкою даних, які будуть 

опрацьовані на прикладних програмах, створених прикладними 

програмістами. Зокрема, це набір тексту, сканування зображень, 

заповнення баз даних.  
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• Група технічного забезпечення - займається технічним 

обслуговуванням всієї обчислювальної системи, ремонтом та 

відлагодженням апаратури, під'єднанням нових пристроїв.  

• Група інформаційного забезпечення - забезпечує технічною 

інформацією всі підрозділи обчислювального центру, створює і 

зберігає архіви розроблених програм (бібліотеки програм) та 

накопичених даних.  

• Відділ видачі даних - отримує дані від центрального процесора і 

перетворює їх у форму, зручну для замовника.  

Міні ЕОМ 

• Подібна до великих ЕОМ, але менших розмірів. Використовують у 

великих підприємствах, наукових закладах і установах. Часто 

використовують для керування виробничими процесами. 

Характеризуються мультипроцесорною архітектурою, підключенням 

до 200 терміналів, дисковими запам'ятовуючими пристроями, що 

нарощуються до сотень гігабайт, розгалуженою периферією. Для 

організації роботи з мініЕОМ, потрібен обчислювальний центр, але 

менший ніж для великих ЕОМ.  

МікроЕОМ 

• Доступні багатьом установам. Для обслуговування достатньо 

обчислювальної лабораторії у складі декількох чоловік, з наявністю 

прикладних програмістів. Необхідні системні програми купуються 

разом з мікроЕОМ, розробку прикладних програм замовляють у 

великих обчислювальних центрах або спеціалізованих організаціях.  

• Програмісти обчислювальної лабораторії займаються втіленням 

придбаного або замовленого програмного забезпечення, виконують 

його налаштування і узгоджують його роботу з іншими програмами 

та пристроями комп'ютера. Можуть вносити зміни в окремі 

фрагменти програмного та системного забезпечення.  

Персональні комп'ютери 

 Бурхливий розвиток набули в останні 20 років. Персональний 

комп'ютер (ПК) призначений для обслуговування одного робочого місця і 

спроможний задовольнити потреби малих підприємств та окремих осіб.  

 Персональні комп'ютери умовно можна поділити на професійні та 

побутові.  

• масовий персональний комп'ютер (Consumer PC)  

• діловий персональний комп'ютер (Office PC)  

• портативний персональний комп'ютер (Mobile PC)  

• робоча станція (WorkStation)  

• розважальний персональний комп'ютер (Entertaiment PC)  
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Рис.2.5. Персональний комп’ютер 

 

 Більшість персональних комп'ютерів на ринку підпадають до 

категорії масових ПК. Ділові ПК - мають мінімум засобів відтворення 

графіки та звуку. Портативні ПК відрізняються наявністю засобів з'єднання 

віддаленого доступу (комп'ютерний зв'язок). Робочі станції - збільшені 

вимоги до пристроїв збереження даних. Розважальні ПК - основний акцент 

до засобів відтворення графіки та звуку.  

 

● Класифікація за рівнем спеціалізації: 

• універсальні;  

• спеціалізовані.  

 На базі універсальних ПК можна створити будь-яку конфігурацію 

для роботи з графікою, текстом, музикою, відео тощо. Спеціалізовані ПК 

створені для рішення конкретних задач, зокрема, бортові комп'ютери у 

літаках та автомобілях. Спеціалізовані мініЕОМ для роботи з графікою (кіно- 

відеофільми, реклама) називаються графічними станціями. Спеціалізовані 

комп'ютери, що об'єднують комп'ютери у єдину мережу, називаються 

файловими серверами. Комп'ютери, що забезпечують передачу інформації 

через Інтернет, називаються мережними серверами.  

 
 

Рис.2.6. Спеціалізовані ЕОМ 

 

● Класифікація за розміром: 

• настільні (desktop);  

• портативні (notebook);  

• кишенькові (palmtop).  
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 Найбільш поширеними є настільні ПК, які дають змогу легко 

змінювати конфігурацію. Портативні зручні для користування, мають засоби 

комп'ютерного зв'язку. Кишенькові моделі можна назвати 'інтелектуальними' 

записниками, дозволяють зберігати оперативні дані і отримувати швидкий 

доступ.  

 
 

Рис.2.7. Класифікація ЕОМ за розміром 

 

 

● Класифікація за сумісністю 
Існує безліч видів і типів комп'ютерів, що збираються з деталей, які 

виготовлені різними виробниками. Важливим є сумісність забезпечення 

комп'ютера:  

• апаратна сумісність (платформа IBM PC та Apple Macintosh);  

• сумісність на рівні операційної системи;  

• програмна сумісність;  

• сумісність на рівні даних.  

 
 

Рис.2.8. Платформа IBM PC та Apple Macintosh 
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§2.3  Огляд засобів комунікації на основі міні-ЕОМ (на прикладі компанії 

Apple, Inc) 

 

Смартфони (з англ. smart — розумний, і англ. phone — телефон) — 

окрема категорія телефонів, які — на відміну від простих стільникових 

телефонів — мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для 

кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційними системами 

платформи Windows Mobile 5 або Palm OS, операційною 

системою iOS,Android, Bada. Завдяки таким даним підтримують багато 

програм написаних на C++ та java зокрема 3D-ігри. До смартфонів можливе 

підімкнення бездротової GPS-приставки. 

Смартфон,— мобільний телефон з розширеною функціональністю, порівняно 

з кишеньковим персональним комп'ютером (КПК). Також для позначення 

деяких пристроїв, які суміщають функціональність мобільного телефону і 

КПК часто використовується термін «комунікатор». 

Комунікатор (англ. Communicator, PDA Phone) — кишеньковий 

персональний комп'ютер доповнений функціональністю мобільного 

телефону. 

 

Рис.2.9. Загальний вигляд комунікаторів 

Смартфони і комунікатори відрізняються від звичайних мобільних 

телефонів наявністю досить розвиненої операційної системи, відкритої для 

розробки програмного забезпечення сторонніми розробниками (операційна 

система звичайних мобільних телефонів закрита для сторонніх розробників). 

Встановлення додаткових програм дозволяє значно поліпшити 

функціональність смартфонів і комунікаторів в порівнянні із звичайними 

мобільними телефонами. 

В даний час не існує чіткого розмежування між смартфонами і 

комунікаторами, оскільки функціональність обох класів пристроїв приблизно 

однакова. Різні експерти і виробники по різному трактують ці терміни. Часто 

застосовується так званий «історичний підхід», який полягає в наступному: 

якщо пристрій веде свій родовід від КПК - то це комунікатор, а якщо від 

мобільних телефонів - то це смартфон. У рамках цього підходу під 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://uk.wikipedia.org/wiki/Palm_OS
http://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
http://uk.wikipedia.org/wiki/Android
http://uk.wikipedia.org/wiki/Bada
http://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://uk.wikipedia.org/wiki/Java
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=3D-%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/GPS
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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комунікаторами зазвичай маються на увазі пристрої з сенсорним екраном 

(може бути доповнений клавіатурою) працюють під управлінням операційної 

системи Windows Mobile. 

 Окремо в даному аспекті вирізняється продукція компанії Apple Inc. 

iPod (укр. айПод) — це торговельна марка портативних медіаплеєрів 

компанії Apple Inc., яку було випущено у продаж 23 жовтня 2001 року. Іноді 

до серії iPod зараховують смартфон iPhone, але це суперечливе твердження. 

Усі плеєри як носій даних використовують флеш-пам'ять, що забезпечує 

їхній малий розмір. Вийнятком є iPod Classic, який зберігає інформацію 

на жорсткому диску. Як багато інших плеєрів, iPod (за вийнятком iPod Touch) 

можна використовувати як зовнішній USB-накопичувач. 

Для обміну даними між плеєром та комп'ютером під операційними 

системами Windows або MacOS використовується медіапрогравач iTunes. 

Для користувачів, які не використовують програмне забезпечення Apple, 

існує багато аналогів iTunes, деякі з них безкоштовні. Ці програми 

дозволяють синхронізувати музику, відео, фотографії, контакти, календарі, 

адреси електронної пошти, закладки Інтернет-сторінок та ігри для 

відповідних моделей плеєрів. 

Apple працює над унікальним зовнішнім дизайном та зручним 

інтерфейсом своїх плеєрів більше, аніж над їхніми технічними 

характеристиками. Станом на вересень 2007 року продано понад 150 млн. 

копій плеєрів по всьому світу, що робить iPod найуспішнішим медіаплеєром 

за всю історію. 

 
Рис. 2.10. Поточна серія плеєрів iPod (зліва направо): iPod Shuffle,  

iPod Nano, iPod Classic та iPod Touch 

 

Планшетний комп'ютер (планшетний персональний комп'ютер,  

англ. tablet РС) — клас ноутбуків, обладнаних планшетним пристроєм 

рукописного введення, об'єднаним з екраном. Планшетний комп'ютер 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/Windows
http://uk.wikipedia.org/wiki/MacOS
http://uk.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/IPod_Shuffle
http://uk.wikipedia.org/wiki/IPod_Nano
http://uk.wikipedia.org/wiki/IPod_Classic
http://uk.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
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дозволяє працювати за допомогою спеціального пера, стилуса, або пальців, 

без використання клавіатури і миші. 

Користувач може вводити текст, використовуючи вбудовану 

програму розпізнавання рукописного введення, екранну (віртуальну) 

клавіатуру, розпізнавання мови, або звичайну клавіатуру (якщо вона є у 

складі пристрою). 

Більшість планшетних ПК працюють під керуванням операційної 

системи Windows XP Tablet РС Edition. Планшетні ПК з'явилися в широкому 

продажі після виходу цієї редакції, восени 2002 року. Існують і планшетники 

під керуванням різних варіантів GNU/Linux. 

Конструктивно планшетні комп'ютери діляться на дві великі 

категорії: перша — «чисті» планшети, тобто корпуси невеликої товщини, в 

які вмонтовані сенсорні дисплеї; друга — клавіатурні планшетники або 

«трансформери», що є повноцінними клавіатурними ноутбуками, в яких 

дисплей може повертатися і закривати собою клавіатуру. 

  
Рис.2.11. Вигляд “чистого” планшета та “трансформера” 

 

Машини першої категорії набагато легші за комп'ютери другої 

категорії, і вони «заточені» саме під постійне носіння в одній руці і 

рукописне введення даних. «Трансформери» — важчі вироби, проте до їх 

безперечних переваг належить можливість роботи як в «планшетному» 

режимі, так і в режимі звичайного ноутбука. Зрозуміло, до «чистих» 

планшетникам теж можна підключити клавіатуру для стаціонарної роботи, 

проте у «трансформеров» вона завжди під руками, хоча це і приводить до 

збільшення ваги. 

Знову ж таки, особливою популярністю користується планшет від 

Apple.  

iPad (вимовляється «айпе д», хоча частіше назву неправильно 

вимовляють як «айпа д») - серія планшетних комп'ютерів від Apple Inc.  

Заявлені як проміжний варіант між ноутбуками MacBook і портативними 

медіаплеєрами iPod Touch, здатний виконувати певні операції, пов'язані з 

переглядом відео, прослуховуванням аудіозаписів, читанням електронних 

книг, а також використанням можливостей Інтернету краще за обидва 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_XP_Tablet_%D0%A0%D0%A1_Edition&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/2002
http://uk.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/MacBook
http://uk.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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вищевказані пристрої. iPad використовує ту ж саму операційну систему, що 

й iPhone та iPod Touch. Керування здійснюється пальцями через сенсорний 

дисплей Multi-touch, що не схоже на попередні планшетні комп'ютери, які 

використовували перо. Для перегляду інтернету використовується Wi-

Fi або 3G. USB кабель синхронізує iPad з комп'ютером через програму 

iTunes, так само як і iPhone. iPad був презентований 27 січня 2010 року на 

прес-конференції Apple у Сан-Франциско. 

   
Рис.2.12. iPad від Apple Inc 

 

Контрольні запитання  
 

1.Охарактеризувати поняття архітектури комп'ютера. 

2. Навести ознаки та класифікувати ЕОМ. 

3. Огляд засобів комунікації. 

 

Тема №3 

 ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ  

ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

§3.1. Операційні системи. Класифікація ОС 

 

Операційна система — це базовий комплекс програмного 

забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера 

або віртуальної машини, забезпечує керування обчислювальним процесом і 

організує взаємодію з користувачем. 

 Операційна система звичайно складається з ядра операційної 

системи та базового набору прикладного програмного забезпечення. 

 
Рис.3.1. Фрагмент екрану, який з’являється в режимі командної стрічки 

http://uk.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://uk.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
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http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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http://uk.wikipedia.org/wiki/Програмне_забезпечення
http://uk.wikipedia.org/wiki/Програмне_забезпечення
http://uk.wikipedia.org/wiki/Апаратне_забезпечення
http://uk.wikipedia.org/wiki/Апаратне_забезпечення
http://uk.wikipedia.org/wiki/Комп'ютер
http://uk.wikipedia.org/wiki/Віртуальна_машина
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ядро_операційної_системи
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ядро_операційної_системи
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ядро_операційної_системи
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Рис.3.2. Легендарний файловий менеджер Norton Commander 

 

 
Рис.3.3. Попередник Windows – граф.оболонка Visi On 

 

 
Рис.3.4. Графічна оболонка Windows1 
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● Класифікація ОС. 

За призначенням, операційні системи бувають: 

• універсальні (для загального використання);  

• спеціальні (для розв'язання спеціальних задач);  

• спеціалізовані (виконуються на спеціальному обладнанні);  

• однозадачні (в окремий момент часу можуть виконувати лише одну 

задачу);  

• багатозадачні (в окремий момент часу здатні виконувати більше 

однієї задачі);  

• однокористувацькі (в системі відсутні механізми обмеження доступу 

до файлів та ресурсів системи);  

• багатокористувацькі (система впроваджує механізми обмеження на 

використання ресурсів) (багатозадачними);  

• реального часу (система підтримує механізми виконання задач 

реального часу).  

● Функції операційної системи. 

Головні функції: 

• Виконання на вимогу програм користувача елементарних 

програмного (ввід і вивід даних, запуск і зупинка інших програм, 

виділення та вивільнення додаткової пам'яті тощо).  

• Стандартизований доступ до периферійних пристроїв.  

• Завантаження програм у оперативну пам'ять і їх виконання.  

• Керування оперативною пам'яттю (розподіл між процесами, 

організація віртуальної пам'яті).  

• Керування доступом до носіїв (твердий диск, оптичні диски тощо).  

• Забезпечення користувацького інтерфейсу.  

• Мережеві операції.  

Додаткові функції: 

• Розподіл ресурсів обчислювальної системи між процесами.  

• Організація обчислень 

• Взаємодія між процесами: обмін даними, синхронізація.  

• Багатокористувацький режим роботи та розділення прав доступу 

(авторизація).  

За способом встановлення (інсталяції) операційної системи, операційні 

системи бувають: 

• вбудовані (такі, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті 

обчислювальної машини або пристрою без можливості заміни в 

процесі експлуатації обладнання);  

• невбудовані (такі, що інсталюються на один з пристроїв зберігання 

інформації обчислювальної машини з можливістю подальшої заміни 

в процесі експлуатації).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Периферійні_пристрої
http://uk.wikipedia.org/wiki/Оперативна_пам'ять
http://uk.wikipedia.org/wiki/Процес_(інформатика)
http://uk.wikipedia.org/wiki/Віртуальна_пам'ять
http://uk.wikipedia.org/wiki/Твердий_диск
http://uk.wikipedia.org/wiki/Оптичний_диск
http://uk.wikipedia.org/wiki/Користувацький_інтерфейс
http://uk.wikipedia.org/wiki/Операційна_система#.D0.94.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D1.82.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D1.96.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.96.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D1.96.D0.B9.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/Синхронізація_процесів
http://uk.wikipedia.org/wiki/Авторизація
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За відповідністю стандартам операційні системи бувають: 

• стандартні (відповідають одному з загальноприйнятих відкритих 

стандартів);  

• нестандартні (в тому числі такі, що розробляються відповідно до 

корпоративних стандартів).  

За можливістю розширення операційні системи бувають: 

• закриті (не дозволяють розширення функціональності ОС);  

• відкриті (будуються за технологіями, що забезпечують можливості 

розширення функціональності ОС).  

За можливістю внесення змін до вихідного коду операційні системи бувають: 

• відкриті (англ. open source) - з відкритим програмним кодом;  

• власницькі (англ. proprietary) - комерційні з закритим кодом. 

Юнікс-подібні ОС. 

• Сама назва «Юнікс» є торговою маркою, що належить «The Open 

Group», котра власне й ліцензує кожну конкретну ОС на предмет 

того, чи відповідає вона стандарту.  

• Системи Юнікс запускаються на великій кількості процесорних 

архітектур. Вони широко використовуються як серверні системи у 

бізнесі. Тут популярні вільні варіанти Юнікс, такі як Лінукс та БСД-

системи. Окрім того, деякі з них останнім часом набувають 

широкого поширення в корпоративному середовищі, особливо це 

стосується орієнтованих на кінцевого користувача. 

 

Рис.3.5.  Перший графічний інтерфейс 

ОС фірми Xerox 

 

Рис.3.6.  Приклад тримірного графічного 

інтерфейсу Metisse на основі Linux 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://uk.wikipedia.org/wiki/Юнікс
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Родина Microsoft Windows.  
• Спочатку родина ОС Microsoft Windows проектувалась як графічна 

надбудова над старими середовищами DOS. Windows запускається 

процесорах Intel та AMD. Вона також використовується на малих та 

середніх серверах мереж та баз даних. Останнім часом Microsoft 

проводить ряд маркетингових досліджень, котрі мають на меті 

показати привабливість родини Windows на ринку корпоративних 

систем. 

• Станом на 2008 року ОС сімейства MS Windows займають 91 % долі 

світового ринку. 

• У листопаді 2006 року, корпорація Microsoft випустила ОС Windows 

Vista, що містить велику кількість нововведень та архітектурних 

змін.  

 Mac OS X . 
• Mac OS X — це ряд графічних ОС, що реалізуються та 

підтримуються компанією Apple. Mac OS X — це наступниця 

MacОС, що її розробляла Apple з 1984 року.  

• Остання версія, Mac OS X 10.5, випущена 15 листопада 2007 року. 

Випуски Mac OS X називаються іменами великих тварин з родини 

котячих. Остання версія (10.6) носить назву «Сніжний Леопард». 

• Серверна версія Mac OS X Server архітектурно ідентична версії для 

кінцевого користувача, але запускається на серверах виробництва 

Apple. Вона містить програми для керування робочими групами та 

адміністрування ключових мережевих служб, включаючи поштові 

служби. 

 

 
 

Рис. 3.7. Приклад тримірного графічного інтерфейсу Aqua Mac OS 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://uk.wikipedia.org/wiki/DOS
http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтел
http://uk.wikipedia.org/wiki/AMD
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_Classic
http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple
http://uk.wikipedia.org/wiki/1984
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_Leopard
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_листопада
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mac_OS_X_Server&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple
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§3.2 Огляд найбільш поширеного програмного забезпечення інформаційних 

систем.  

 

Під терміном програмне забезпечення (software) розуміють 

сукупність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються 

функціонування інформаційної системи (наприклад обробки даних). 

Склад програмного забезпечення обчислювальної системи 

називається програмною конфігурацією. Міжпрограмний інтерфейс - це 

розподіл програмного забезпечення на декілька пов'язаних між собою рівнів. 

Рівні програмного забезпечення являють собою піраміду, де кожен вищій 

рівень базується на програмному забезпеченні попередніх рівнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовий рівень  

• Відповідає за взаємодію з базовими апаратними засобами. Базове 

програмне забезпечення міститься у складі базового апаратного 

забезпечення і зберігається у спеціальних мікросхемах постійного 

запам'ятовуючого пристрою (ПЗП), утворюючи базову систему 

введення-виведення BIOS.  

Системний рівень  

• Системний рівень - є перехідним. Програми цього рівня 

забезпечують взаємодію інших програм комп'ютера з програмами 

базового рівня і безпосередньо з апаратним забезпеченням. При 

під'єднанні до комп'ютера нового обладнання, на системному рівні 

повинна бути встановлена програма (driver), що забезпечує для 

решти програм взаємозв'язок із цим пристроєм.  

Сукупність програмного забезпечення системного рівня утворює 

ядро операційної системи комп'ютера.  

Службовий рівень. 

Програми цього рівня взаємодіють як із програмами базового рівня, 

так і з програмами системного рівня. Призначення службових програм 

(утиліт) полягає у автоматизації робіт по перевірці та налаштуванню 

комп'ютерної системи, а також для покращення функцій системних програм.  

Рис.3.8. Структура ПЗ 

інформаційних систем 
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Деякі службові програми (програми обслуговування) відразу 

додають до складу операційної системи, доповнюючи її ядро, але більшість є 

зовнішніми програмами і розширюють функції операційної системи.  

 

●Класифікація службових програмних засобів 
1. Диспетчери файлів (файлові менеджери). За їх допомогою 

виконується більшість операцій по обслуговуванню файлової структури 

копіювання, переміщення, перейменування файлів, створення каталогів 

(папок), знищення об'єктів, пошук файлів та навігація у файловій структурі. 

Базові програмні засоби містяться у складі програм системного рівня і 

встановлюються разом з операційною системою. 

 

 
 

Рис.3.9. Загальний вигляд диспетчерів файлів 

 

2. Засоби стиснення даних (архіватори). Призначені для створення 

архівів. Архівні файли мають підвищену щільність запису інформації і 

відповідно, ефективніше використовуються носії інформації. 

 
 

Рис.3.10. Архіватори 
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3. Засоби діагностики. Призначені для автоматизації процесів 

діагностування програмного та апаратного забезпечення. Їх використовують 

для виправлення помилок і для оптимізації роботи.  

4. Програми інсталяції (встановлення). Призначені для контролю 

за додаванням у конфігурацію нового програмного забезпечення. Вони 

слідкують за станом і зміною оточуючого програмного середовища, 

відслідковують та протоколюють утворення нових зв'язків, загублені під час 

знищення певних програм. 

5. Засоби комунікації. Дозволяють встановлювати з'єднання з 

віддаленими комп'ютерами, передають повідомлення електронної пошти, 

пересилають факсимільні повідомлення тощо. 

 

 
 

Рис.3.11. Засоби комунікації 

 

 

6. Засоби перегляду та відтворення. Переважно для роботи з 

файлами, їх необхідно завантажити у "рідну" прикладну систему і внести 

необхідні виправлення. 

 Якщо редагування не потрібно, існують універсальні засоби для 

перегляду (у випадку тексту) або відтворення (у випадку звуку або відео) 

даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.12. Засоби перегляду і відтворення 
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Рис.3.14. Текстовий редактор 

7. Засоби комп'ютерної безпеки. До них відносяться засоби 

пасивного та активного захисту даних від пошкодження, несанкціонованого 

доступу, перегляду та зміни даних. Засоби пасивного захисту - це службові 

програми, призначені для резервного копіювання. Засоби активного захисту 

застосовують антивірусне програмне забезпечення. Для захисту даних від 

несанкціонованого доступу, їх перегляду та зміни використовують спеціальні 

системи, базовані на криптографії. 

 

 
 

Рис.3.13. Засоби комп'ютерної безпеки 

 

Прикладний рівень  

Програмне забезпечення цього рівня являє собою комплекс 

прикладних програм, за допомогою яких виконуються конкретні завдання.  

 

● Класифікація прикладного програмного забезпечення 

1. Текстові редактори. Основними функціями є введення та редагування 

текстових даних. З цього класу прикладних 

програм починають знайомство з 

програмним забезпеченням і на ньому 

набувають перші навички роботи з 

комп'ютером. 

2. Текстові процесори. Дозволяють 

форматувати, тобто оформлювати текст. 

Основними засобами текстових 

процесорів є засоби забезпечення 

взаємодії тексту, графіки, таблиць та 

інших об'єктів, що складають готовий документ, а також засоби 

автоматизації процесів редагування та форматування. 
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Рис.3.15. Adobe Photoshop 

 

3. Графічні редактори. Широкий клас 

програм, що призначені для створення та 

обробки графічних зображень. Розрізняють: 

растрові редактори; векторні редактори; 3-D 

редактори.  

У растрових редакторах 
графічний об'єкт представлений у вигляді 

комбінації точок (растрів), що мають свою 

яскравість та колір. Такий підхід 

ефективний, коли графічне зображення має багато кольорів і інформація про 

колір елементів набагато важливіша за інформацію про їх форму.  

 

Векторні редактори 
відрізняються способом представлення 

даних про зображення. Таке 

представлення компактніше за 

растрове, дані займають менше місця, 

побудова об'єкта супроводжується 

підрахунком параметрів у координати 

екранного зображення, і відповідно, 

потребує більш продуктивних 

обчислювальних систем. 

 

 

Редактори тривимірної 

графіки використовують для 

створення об'ємних композицій. 

Мають особливості: дозволяють 

керувати в залежності від 

властивостей освітлення, а також 

дозволяють створювати об'ємну 

анімацію. 

 

 

 

 

 

4. Системи управління базами даних (СУБД). Базою даних називають 

великі масиви даних організовані у табличні структури.  

Основні функції СУБД:  

створення структури бази даних;  

наявність засобів її заповнення або імпорту даних;  

Рис.3.16. Corel DRAW 

Рис.3.17. 3DS MAX 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
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можливість доступу до даних, наявність засобів пошуку й фільтрації.  

У зв'язку з поширенням мережевих технологій, від сучасних СУБД 

вимагається можливість роботи з віддаленими й розподіленими ресурсами, 

що знаходяться на серверах Інтернету. 

 
 

5. Електронні таблиці. Надають комплексні засоби для збереження 

різних типів даних та їх обробки. Основна особливість електронних таблиць 

полягає у автоматичній зміні вмісту всіх комірок при зміні відношень, 

заданих математичними або логічними формулами. Широке застосування 

знаходять у бухгалтерському обліку, аналізі фінансових та торгівельних 

ринків, засобах обробки 

результатів експериментів, тобто 

у автоматизації регулярно 

повторюваних обчислень великих 

об'ємів числових даних. 

 

 

 

6. Системи автоматизованого проектування (CAD-системи). 

Призначені для автоматизації проектно-конструкторських робіт. 

Застосовуються у машинобу-дуванні, приладобудуванні, архітектурі. Окрім 

графічних робіт дозволяють проводити прості розрахунки та вибір готових 

конструктивних елементів з існуючої бази даних. Особливість CAD-систем 

полягає у автоматичному забезпеченні на всіх етапах проектування технічних 

умов, норм та правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.18. СУБД Access 

Рис.3.20. САПР-системи 

Рис.3.19. Електронні таблиці Excel 
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     Рис.3.21. Adobe - Pagemaker  

 

7. Настільні видавничі системи. 

Автоматизують процес верстання 

поліграфічних видань. Займає 

проміжний стан між текстовими 

процесами та САПР. Видавничі 

системи відрізняються розширеними 

засобами управління взаємодії тексту з 

параметрами сторінки і графічними 

об'єктами, але мають слабші 

можливості по автоматизації вводу та 

редагування тексту. Їх доцільно 

застосовувати до документів, що 

попередньо оброблені у текстових процесорах та графічних редакторах. 

 

8. Редактори HTML (Web-редактори). Особливий клас редакторів, 

що об'єднують у собі можливості текстових та графічних редакторів. 

Призначені для створення і редагування Web-сторінок Інтернету. Програми 

цього класу можна також використовувати при підготовці електронних 

документів та мультимедійних видань. 

 
 

Рис.3.22. Редактори HTML (Web-редактори) 

 

9. Браузери (засоби перегляду Web-документів). Програмні засоби 

призначені для перегляду електронних документів, створених у форматі 

HTML. Відтворюють окрім тексту та графіки, також музику, людську мову, 

радіопередачі, відеоконференції і дозволяють працювати з електронною 

поштою. 

10. Системи автоматизованого перекладу. Розрізняють електронні 

словники та програми перекладу мови. Електронні словники - це засоби для 

перекладу окремих слів у документі. Потрібні для професійних перекладачів, 

які самостійно перекладають текст. Програми автоматичного перекладу 

отримують текст на одній мові і видають текст на іншій, тобто 

автоматизують переклад. Програми автоматичного перекладу доцільно 

використовувати:  

http://www.adobe.com/products/pagemaker/
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• при абсолютному незнанні іноземної мови;  

• при необхідності швидкого ознайомлення з документом;  

• для створення чернетки, що потім буде підправлено повноцінним 

перекладом. 

 
Рис.3.23. Системи автоматизованого перекладу 

 

11. Інтегровані системи діловодства. Засоби для автоматизації 

робочого місця керівника. Зокрема, це функції створення, редагування і 

форматування документів, централізація функцій електронної пошти, 

факсимільного та телефонного зв'язку, диспетчеризація та моніторинг 

документообігу підприємства, координація дій підрозділів, оптимізація 

адміністративно-господарської діяльності й поставка оперативної та 

довідкової інформації. 

12. Бухгалтерські системи. Містять у собі функції текстових, 

табличних редакторів та СУБД. Призначені для автоматизації підготовки 

початкових бухгалтерських документів підприємства та їх обліку, регулярних 

звітів по підсумках виробничої, господарської та фінансової діяльності у 

формі прийнятної для податкових органів, позабюджетних фондів та органів 

статистичного обліку.  

13. Фінансові аналітичні системи. Використовують у банківських 

та біржових структурах. Дозволяють контролювати та прогнозувати ситуацію 

на фінансових, торгівельних та ринків сировини, виконувати аналіз поточних 

подій, готувати звіти. 

14. Експертні системи. Призначені для аналізу даних, що містяться 

у базах знань і видачі результатів, при запиті користувача. Такі системи 

використовуються, коли для прийняття рішення потрібні широкі спеціальні 

знання. Використовуються у медицині, фармакології, хімії, юриспруденції.  

 З використанням експертних систем пов'язана область науки, що 

зветься інженерією знань. Інженери знань - це фахівці, які є проміжною 

ланкою між розробниками експертних систем (програмістами) та провідними 

фахівцями у конкретних областях науки й техніки (експертами). 

15. Геоінформаційні системи (ГІС). Призначені для автоматизації 

картографічних та геодезичних робіт на основі інформації, отриманої 

топографічним або аерографічними методами.  
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Рис.3.25. Системи відеомонтажу 

 
 

Рис.3.24. Геоінформаційні системи 

 

16. Системи відеомонтажу. 

Призначені для цифрової обробки 

відеоматеріалів, монтажу, створення 

відеоефектів, виправлення дефектів, 

додавання звуку, титрів та субтитрів. 

Окремі категорії представляють 

навчальні, довідкові та розважальні 

системи й програми. Характерною 

особливістю є підвищені вимоги до 

мультимедійної складової. 

 

17. Інструментальні мови та системи програмування. Ці засоби 

служать для розробки нових програм. Писати програми машинною мовою 

дуже незручно, а їх надійність низка. Тому програми розробляють мовою, 

зрозумілою людині (інструментальна мова або алгоритмічна мова 

програмування), після чого спеціальною програмою, яка називається 

транслятором, текст програми перекладається (транслюється) на машинний 

код. Транслятори бувають двох типів: інтерпретатори та компілятори. 

 
 

Рис.3.26. Системи програмування 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке операційна система? 
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2. Які основні і допоміжні функції операційних систем? 

3. Навести класифікацію ОС. 

4.Охарактеризувати найбільш поширену програмне забезпечення 

інформаційних систем. 

 

 

Тема №4 

 МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

§ 4.1 Стадії та етапи життєвого циклу інформаційної системи 

Життєвий цикл ІС розпочинається із задуму про її створення, потім 

вона проходить етапи проектування, впровадження, випробовувань і 

використання. Закінчується життєвий цикл виводом системи з використання 

через моральне або фізичне старіння. Відповідно до ГОСТу 34.601-90 для 

інформаційних систем передбачено вісім стадій робіт її створення:  

• формування вимог до автоматизованої системи; 

• розробка концепції системи; 

• розробка технічного завдання для проектування; 

• ескізне проектування; 

• технічне проектування; 

• виготовлення робочої документації; 

• введення в експлуатацію; 

• супровід системи. 

Формування вимог до автоматизованої ІС включає наступні етапи:  

• обстеження об’єкта і обґрунтування необхідності створення системи; 

• формування вимог користувачів до системи; 

• оформлення звіту про обстеження об’єкта управління і 

обґрунтування вимог до системи. 

Найважливішим із названих етапів є допроектне обстеження. При 

обстеженні об’єкта використовують три методи: 

горизонтальний,вертикальний, комбінований. 

Обстеження предметної сфери складається із:  

1) вивчення початкових даних та їхніх інформаційних потоків;  

2) вивчення і аналіз даних кінцевих документів (звітів) об’єкта 

дослідження;  

3) вивчення умов, яким повинні відповідати дані;  

4) вивчення обмежень. 

Документація на систему - це сукупність взаємнопов’язаних 

документів, що описують вимоги, можливості, обмеження, проектування, 

режими роботи і супровід системи.  
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Технічне завдання виконується в одну стадію і полягає у 

формулюванні конкретних завдань щодо проектування інформаційної 

системи. 

  Ескізний проект виконується в два етапи:  

• розробка попередніх проектних рішень на систему; 

• розробка документації на систему та її складові. 

 

Технічний проект висвітлює остаточні рішення для системи в 

цілому і може складатись з чотирьох частин:  

• розробка проектних рішень на систему і її складові; 

• розробка документації на систему і її складові; 

• розробка і оформлення документації на постачання виробів для 

комплектації системи або завдань на їх розробку; 

• розробка завдань на проектування суміжних частин об’єкта 

управління. 

Розробка документації. Тут розробляються і налагоджуються 

програмні засоби, генерується база даних на конкретній конфігураціїї 

технічних засобів.Стадія розробки документації включає два етапи:  

• розробку робочої документації на систему або її частини; 

• розробку або адаптацію програм. 

Введення в експлуатацію. Проводиться підготовка і введення 

інформаційної системи в дію. Стадія виконується етапами:  

• підготовка до впровадження системи; 

• підготовка персоналу; 

• комплектація системи; 

• будівельно-монтажні роботи; 

• пусконалагоджувальні роботи; 

• проведення попередніх випробовувань; 

• експериментальна експлуатація; 

• проведення приймальних випробовувань. 

Супровід системи передбачає контроль за функціонуванням 

системи, усунення виявлених недоліків, внесення змін у документацію і 

виконання інших робіт, передбачених гарантійними зобов’язуваннями.  

Тут реалізується два етапи:  

• роботи відповідно до гарантійних зобов’язань; 

• післягарантійне обслуговування. 
 

§ 4.2. Поняття проектування системи 

 

Проектування системи - це дії, що виконуються з моменту 

визначення вимог до системи до моменту створення системи, яка 

задовольняє ці вимоги. Це процес створення технічної документації на 
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організацію системи збирання, реєстрації, передачі і обробки потоків 

інформації з використанням технічних засобів.  

 При проектуванні формуються iнформаційне, математичне, 

організаційно-технічне забезпечення системи і вибираються технічні засоби 

для забезпечення її оптимальної роботи. 

Одним із раціональних шляхів проектування інформаційної системи 

та інформаційної технології є використання типових проектних рішень, 

реалізованих у стандартних проектах.  

Можливість такого підходу пов'язана з наявністю у будь-якій 

організації загальних рис. Це дозволяє прив'язати готові рішення до умов 

конкретного користувача.  

Наприклад, більшість організацій вирішує типові завдання в 

бухгалтерському обліку, фінансах, організації управлінської праці, 

автоматизації документообігу і т.д. У рамках таких завдань використання 

типових рішень буде виправданим і ефективним.  

Для створення інформаційної системи рекомендується застосовувати 

стандартні пакети програм:  

• інформаційні технології "клієнт - сервер" у корпоративному 

документообігу і ділових операціях;  

• управління, електронними документами;  

• проектування, моделювання та аналіз складних інформаційних 

систем;  

• фінансово-економічний аналіз діяльності;  

• розробка систем підтримки прийняття рішень. 

Вимоги до розробника інформаційної системи. Велике значення 

має рівень і якість обслуговування, що надається розробником та спектр 

послуг:  

обстеження підприємства з питань документообігу;  

поставка і впровадження системи;  

супровід системи (гарантійне та післягарантійне обслуговування, проведення 

тематичних семінарів як з проблем методології та організації обліку, так і з 

питань використання інформаційної системи).  

Вибір фірми-розробника. 

Основні критерії вибору:  

• час роботи на ринку програмного забезпечення;  

• ліцензійна чистота програмного продукту;  

• ліцензійна чистота засобів розробки;  

• рівень реалізованих проектів;  

• позиції фірми в рейтингах. 
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§4.3 Електронний документообіг 

 Електронний документообіг (обіг електронних документів) — 

сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, 

які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності 

з підтвердженням факту одержання таких документів. 

Основні принципи електронного документообігу: 

- однократна реєстрація документа; 

- паралельне виконання різних операцій з метою скорочення часу руху 

документів і підвищення оперативності їх виконання; 

- безперервність руху документа; 

- єдина база документарної інформації для централізованого зберігання 

документів і що виключає дублювання документів; 

- ефективно організована система пошуку документа. 

 

 

Підготовка 

документа в 

електронному 

вигляді 

Реєстрація та друк 

документа Узгодження  

документа в 

паперовому вигляді 

Розсилання 

виконавцям в 

електронному вигляді 

 
Рис.4.1. Структура роботи із документами в системі електронного 

документообігу 
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Рис.4.1. Локальна мережа 

Основні поняття електронного документообігу. 

• Електронний документообіг (ЕДО) — єдиний механізм по роботі з 

документами, представленими в електронному вигляді, з реалізацією 

концепції «безпаперового діловодства». 

 

• Електронний документ (ЕД) — документ, створений за допомогою 

засобів комп'ютерної обробки інформації, підписаний електронним 

цифровим підписом (ЕЦП) і збережений на машинному носієві у 

вигляді файлу відповідного формату. 

• Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — аналог власноручного 

підпису, що є засобом захисту інформації, що забезпечує можливість 

контролю цілісності і підтвердження достовірності електронних 

документів. 

Найпотужніші системи електронного документообігу в Україні: 

 Система електронного документообігу "MasterDoc" (www.bkc.com.ua). 

 Система електронного документообігу "ДІЛО" (www.eos.com.ua). 

 Програмно-методичний комплекс класу управління документами 

(Enterprise Content Management) і бізнес-процесами (Business Process & 

Workflow Management).  

 Система електронного документообігу ru:FossDoc (www.fossdoc.com.ua). 

 

§ 4.4 Локальні мережі 
 

Локальна комп'ютерна мережа (англ. Local Area Network(LAN)) 

являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів (іноді досить великого) на 

відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею(WAN), 

локальна мережа зазвичай має більшу швидкість обміну даними, менше 

географічне покриття та відсутність необхідності використовувати 

запозиченої телекомунікаційної 

лінії зв'язку. 

До складу локальної мережі 

входять: 

1.Комп'ютери. 

2.Мережеві адаптери. 

3.Периферійні пристрої. 

4.Передавальне середовище. 

5.Мережеві пристрої. 

Використання комп'ютерних 

мереж дає можливість розподілу 

ресурсів великої вартості, 

покращання доступу до 

інформації.  
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Рис.4.2. Топологія повного з'єднання 

Сучасні локальні мережі будуються на основі використанням 

концентраторів (хабів), комутаторів (світчів) та кабелю (вита пара).  

 Дана технологія, що носить назву Fast Ethernet дозволяє проводити 

обмін інформацією на швидкостях 100Мбіт/с, 1Гбіт/с, 10Гбіт/с та навіть 

100Гбіт/с. 

 Перевагами об'єднання комп'ютерів у локальну мережу є: 

•розподіл даних (Data Sharing). Дані в мережі зберігаються і можуть бути 

доступні для будь-якого РС. 

•розподіл ресурсів (Resource Sharing). Периферійні пристрої можуть бути 

доступні для всіх користувачів мережі (факс або лазерний принтер). 

•розподіл програм (Software Sharing). Усі користувачі мережі можуть мати 

доступ до програм, які були один раз централізовано встановлені.  

•електронна пошта (Electronic Mail). Усі користувачі мережі можуть 

передавати або приймати повідомлення. 

Локальні мережі вирішують такі задачі: 

• радіус дії обмежується невеликими географічними відстанями. 

• надає множинний доступ до спільного передавального середовища. 

• права користувача надаються локальним адміністратором. 

• надає постійний доступ до сервісів локальної мережі. 

• фізично з'єднує пристрої на невеликій відстані. 

Існують такі поширені реалізації локальних мереж: 

•Ethernet — локальна мережа з шинною топологією і випадковим 

методом доступу. 

•Token Ring — кільцева мережа з маркерним методом доступу. 

•FDDI — технологія побудови комп'ютерних мереж, що використовує 

для передачі сигналу оптоволоконний кабель. 

«Тополоогія», або «топологія мережі», характеризує фізичне 

розташування комп'ютерів, кабелів й інших компонентів мережі. 

Топологія мережі формується її характеристиками. Зокрема, вибір 

тієї або іншої топології впливає на: 

- склад необхідного мережного встаткування; 

- характеристики мережного встаткування; 

- можливості розширення мережі; 

- спосіб керування мережею. 

Найпоширеніші прості топології: 

Топологія повного з'єднання 
 Відповідає мережі, в якій кожний комп’ютер 

мережі пов’язаний з усіма іншими комп’ютерами. В 

цьому випадку для кожної пари комп’ютерів повинна 

бути виділена окрема електрична лінія зв’язку. Даний 

вид топології застосовується досить рідко, так як 

кожен комп’ютер у мережі повинен мати 
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Рис.4.3. Шинна топологія 

Рис.4.4. Зіркова топологія 

 

Рис.4.5. Кільцева топологія 

 

таку кількість комунікаційних портів, яка є достатньою для з’єднання з 

кожним іншим комп’ютером мережі. 

· Топологія шини 

В цьому випадку комп’ютери 

з’єднуються один з одним 

коаксіальним кабелем. Інформація, 

що передається від одного 

комп’ютера мережі іншому, 

розповсюджується, як правило, в обидві сторони. Основними перевагами 

такої схеми є дешевизна й простота розводки кабелю приміщеннями.  

 Головний недолік спільної шини полягає в її низькій надійності: 

будь-який дефект кабелю чи якого-небудь із численних роз’ємів повністю 

паралізує всю мережу. Іншим недоліком спільної шини є її невисока 

продуктивність, так як при такому способі з’єднання в кожний момент часу 

тільки один комп’ютер може передавати дані в мережу.  

 

• Зіркова топологія. 

 В цьому випадку кожний комп’ютер 

під’єднується окремим кабелем до спільного 

пристрою, що знаходиться у центрі 

мережі(концентратор). У функції концентратора 

входить направлення інформації у мережі.  

 Головна перевага– вища надійність. 

Крім того, концентратор може відігравати роль 

фільтра інформації, що поступає від різних 

станцій у мережу, і при необхідності блокувати 

заборонені адміністратором передачі.  

 До недоліків топології типу зірка 

відноситься вища вартість мережевого обладнання. Крім того, можливості з 

нарощення кількості станцій у мережі обмежуються кількістю портів 

концентратора. 

• Кільцева топологія 

 В мережах із кільцевою конфігурацією 

дані передаються по кільцю від одного 

комп’ютера до іншого, як правило, в одному 

напрямку. Це мережева топологія, в якій кожна 

станція має два зв'язки з іншими станціями. 

Якщо комп’ютер розпізнає дані як “свої”, то він 

копіює їх у свій внутрішній буфер.  

 Оскільки у випадку виходу з ладу 

мережевого адаптера будь-якої станції 

переривається канал зв’язку між іншими 
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Рис.4.6. 

Деревовидна 

топологія 

 

станціями мережі, даний вид топології використовується в якості логічної 

топології. 

 

• Топологія дерева. 

 Ця мережева топологія схожа на зіркову, в 

якій окремі периферійні мережеві пристрої можуть 

передавати до або приймати від тільки одного іншого 

мережевого пристрою в напрямку до центрального 

мережевого пристрою. Як і в класичній зірковій 

топології, окремі мережеві пристрої можуть бути 

ізольовані від мережі внаслідок ліквідації одного 

зв'язку (гілки), наприклад, внаслідок аварії на лінії. У 

мережі з топологією дерева існує один виділений 

мережевий пристрій, який є коренем дерева. 

• Топологія сітки. 

 Даний вид топології дістають із топології 

повного з'єднання шляхом видалення деяких можливих зв’язків.  

• Змішана (гібридна) топологія. 

 Це поєднання двох або більшої кількості мережевих топологій . 

Гібридна топологія мережі виникає також при сполученні мереж із різними 

видами топологій. 

 
• Топологія подвійного кільця 

 Вони відрізняються вбудованою надлишковістю, яка забезпечує 

захист від системних відмов: основне кільце служить для передавання даних, 

а допоміжне кільце – для передавання управляючих сигналів. Існує 

можливість передавання даних по обох кільцях у протилежних напрямках у 

випадку відсутності обривів кабелю. Якщо ж трапляється обрив кабелю або 

одна зі станцій виходить із ладу основне кільце об’єднується з допоміжним, 

знову утворюючи єдине кільце. 

Контрольні запитання 

1.Стадії та етапи життєвого циклу інформаційної системи. 

2. В чому сутність поняття проектування інформаційної системи? 

3. Охарактеризувати можливості використання електронного документообігу. 

4. Локальні мережі. 

5. Топологія локальних мереж. Переваги і недоліки. 

Рис.4.7. Гібридна топологія 
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Тема №5 

 КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 

 

§ 5.1 Загальні положення. Історія 

 

• Перші обчислювальні машини не мали окремих засобів для роботи з 

графікою, проте вже використовувалися для отримання і обробки 

зображень.  

• У 1961 році програміст С. Рассел очолив проект по створенню 

першої комп'ютерної гри з графікою. Створення гри («Космічні 

війни») зайняло близько 200 людино-годин. Гра була створена на 

машині PDP-1.  

 

 
Рис.5.1. Вигляд гри «Космічні війни» створеній на машині PDP-1 

 

У 1963 році американський вчений Айвен Сазерленд створив 

програмно-апаратний комплекс Sketchpad, який дозволяв малювати крапки, 

лінії і кола на трубці цифровим пером. Підтримувалися базові дії з 

примітивами: переміщення, копіювання і ін По суті, це був перший 

векторний редактор, реалізований на комп'ютері.  

 
Рис.5.2. Вигляд програмно-апаратного комплексу Sketchpad 
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У середині 1960-х рр.. з'явилися розробки в промислових додатках 

комп'ютерної графіки. Так, під керівництвом Т. Мофетта і Н. Тейлора фірма 

Itek розробила цифрову електронну креслярську машину. У 1964 році General 

Motors представила систему автоматизованого проектування DAC-1, 

розроблену спільно з IBM.  

 
Рис.5.3. САПР DAC-1 

 

У 1968 році групою під керівництвом Н. Н. Константинова була 

створена комп'ютерна математична модель руху кішки. Машина БЕСМ-4, 

виконуючи написану програму вирішення диференціальних рівнянь, 

малювала мультфільм «Кішечка». Для візуалізації використовувався 

алфавітно-цифровий принтер.  

 

 
 

Рис.5.4. Комп'ютерна математична модель руху кішки та загальний вигляд 

машини БЕСМ-4 
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 Основні галузі застосування комп’ютерної графіки: 

• розробки в сфері комп'ютерної графіки спочатку розвивались в 

наукових установах. До основних сфер застосування технологій 

комп'ютерної графіки відносяться; 

• графічний інтерфейс користувача; 

• спецефекти, Візуальні ефекти (VFX), цифрова кінематографія; 

• цифрове телебачення, всесвітня павутина, відеоконференції; 

• цифрова фотографія та можливості обробки фотографій; 

• візуалізація наукових та ділових даних; 

• комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності (наприклад, 

тренажери управління літаком); 

• системи автоматизованого проектування; 

• комп'ютерна томографія; 

• комп'ютерна графіка для кіно і телебачення. 

Комп'ютерна графіка, це спеціальна ділянка інформатики, що вивчає 

методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-

апаратних обчислювальних комплексів.  

Комп'ютерна графіка охоплює всі види та форми представлення 

зображень, як на екрані монітора, так і на зовнішньому носії (папір, плівка, 

тощо). 

Структура та методи комп'ютерної графіки засновані на досягненнях 

фундаментальних та прикладних наук: математики, фізики, хімії, біології, 

статистики, програмування тощо. Це стосується, як програмних, так і 

апаратних засобів створення та обробки зображень. Тому комп'ютерна 

графіка є однією з найважливіших ділянок інформатики та стимулює 

розвиток комп'ютерної індустрії. 

 Можна запропонувати наступну класифікацію комп’ютерної 

графіки. 

Залежно від способу формування зображень, комп'ютерну графіку 

можна поділити на:  

• растрову;  

• векторну;  

• фрактальну;  

• тривимірну.  

 За способами представлення кольорів комп'ютерна графіка 

поділяється на:  

• чорно-білу;  

• кольорову.  

 За спеціалізацією в різних галузях комп'ютерна графіка є:  

• інженерною;  

• науковою;  

• web-графікою;  
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• комп'ютерною поліграфією. 

 

 

§5.2  Растрова графіка 

 

Застосовується у випадках, коли графічний об'єкт представлено у 

вигляді комбінації точок (пікселів), яким притаманні свій колір та яскравість 

і які певним чином розташовані у координатній сітці. Такий підхід є 

ефективним у випадку, коли інформація про колір важливіша за інформацію 

про форму (фотографії та поліграфічні зображення).  

 
Рис.5.5. Растрова графіка 

 

Характеристики: 

Роздільна здатність. Вимірюється у точках на дюйм (dpi - dots per 

inch) і залежить від вимог до якості зображення та розміру файлу, способу 

оцифрування або методу створення готового зображення, вибраного формату 

файлу та інших параметрів. Зрештою, чим вище вимоги до якості, тим більша 

має бути роздільчість. 

 Глибина кольору. Характеризує максимальне число кольорів, які 

використані у зображенні. Існує декілька типів зображень із різною 

глибиною кольору:  

• чорно-білі;  

• у відтінках сірого;  

• з індексованими кольорами;  

• повноколірні; 

• Чорно-білі зображення. На один піксел зображення відводиться 1 біт 

інформації - чорний та білий. Глибина кольору - 1 біт.  

• Зображення у відтінках сірого. Піксел сірого зображення кодується 8 

бітами (1 байт). Глибина кольору - 8 біт, піксел може приймати 256 

різних значень - від білого (255) до чорного (0 яскравості).  
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• Зображення з індексованими кольорами. Перші кольорові монітори 

працювали з обмеженою колірною гамою (16, згодом 256 кольорів). 

Такі кольори називаються індексованими і кодуються 4 або 8 бітами 

у вигляді колірних таблиць. В такій таблиці всі кольори вже 

визначені і можна використовувати лише їх.  

• Повноколірні зображення. Глибина кольору не менше як 24 біти, що 

дає можливість відтворити понад 16 мільйонів відтінків. 

Повноколірні зображення називаються True Color (правдивий колір). 

Бітовий об'єм кожного піксела розподіляється по основних кольорах 

обраної колірної моделі, по 8 бітів на колір. Колірні складові 

організуються у вигляді каналів, спільне зображення каналів 

визначає колір зображення. Повноколірні зображення на відміну від 

вище розглянутих є багатоканальними і залежать від колірної моделі 

(RGB, CMY, CMYK, Lab, HBS), які різняться за глибиною кольорів і 

способом математичного опису кольорів. 

Інтенсивність тону (світлота). Поділяється на 256 рівнів. Більше 

число градацій не сприймається людським оком і є надлишковим. Менша 

кількість погіршує сприйняття інформації (мінімальним є 150 рівнів). Для 

відтворення 256 рівнів тону достатньо мати розмір комірки растра 16х16 

точок.  

Розмір файлу. Засобами растрової графіки створюють та обробляють 

зображення, що потребують високої точності у передачі кольорів та 

напівтонів. Розміри файлів напряму зв'язані зі збільшенням роздільчості і 

можуть сягати десятки мегабайтів. 

Масштабування растрових зображень. При збільшенні растрового 

зображення, можна спостерігати пікселізацію, тобто при масштабуванні 

збільшується розмір точок і стають помітними елементи растра. Для 

усунення цього, потрібно заздалегідь оцифрувати оригінал із роздільчістю, 

достатньої для якісного відтворення при масштабуванні. Або, при 

масштабуванні застосовують метод інтерполяції, коли при збільшенні 

зображення, додається необхідне число проміжкових точок. 

Прикладні програми растрової графіки призначені для створення 

книжкових та журнальних ілюстрацій, обробки оцифрованих фотографій, 

слайдів, відеокадрів, кадрів мультиплікаційних фільмів. Найпопулярнішими 

прикладними програмами є продукти фірм:  

• Adobe - PhotoShop,  

• Corel - PhotoPaint,  

• Macromedia - FireWorks,  

• Fractal Design - Painter,  

• стандартний додаток у Windows - PaintBrush. 
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Рис.5.6. Програмні продукти для растрової графіки 
 

Переваги растрової графіки:  

• простота автоматизованого вводу (оцифрування) зображень, 

фотографій, слайдів, рисунків за допомогою сканерів, відеокамер, 

цифрових фотоапаратів;  

• фотореалістичність. Можна отримувати різні ефекти, такі як туман, 

розмитість, тонко регулювати кольори, створювати глибину 

предметів. 

 Недоліки растрової графіки:  

• складність управління окремими фрагментами зображення. Потрібно 

самостійно виділяти ділянку, що є складним процесом;  

• растрове зображення має певну роздільчість і глибину представлення 

кольорів. Ці параметри можна змінювати лише у визначених межах і, 

як правило, із втратою якості;  

• розмір файлу є пропорційним до площі зображення, роздільчості і 

типу зображення, і, переважно, при хорошій якості є великим. 

 

 

§5.3 Векторна і фрактальна графіка 

 

На відміну від растрової графіки, у векторній графіці базовим 

елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Таке 

представлення даних компактніше, але побудова об'єктів супроводжується 

неперервним перерахунком координат об’єкта. Лінія є елементарним 

об'єктом, якому притаманні певні особливості: форма, товщина, колір, тощо. 

Любий об'єкт (прямокутник, еліпс, текст і навіть пряма лінія) сприймається 

як криві лінії.  

 

 Векторні об'єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Всі 

шляхи містять дві компоненти: сегменти та вузли.  

• Шлях являє собою маршрут, що з'єднує початкову та кінцеву точку.  
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• Сегмент - окрема частина шляху, може бути як прямою, так і кривою 

лінією.  

• Вузол - початкова або кінцева точка сегмента.  

 Кожен елемент векторної графіки містить ці три основні елементи і 

дозволяє їх редагування. 

Математичні основи векторної графіки. Різні об'єкти мають різні 

способи представлення.  

• Точка. Об'єкт на площині представляється двома числами (х, у) 

відносно початку координат.  

• Пряма лінія. Їй відповідає рівняння у=kx+b. Вказавши параметри k та 

b можна створити пряму лінію у відомій системі координат.  

• Сегмент прямої. Для опису потрібно додатково вказати параметри х1 

та х2, відповідно початку та кінця відрізку.  

• Крива лінія ІІ порядку. До них відносяться еліпси, круги, параболи, 

гіперболи тощо. Пряма лінія є також випадком кривої ІІ порядку. 

Крива ІІ порядку не має точок перегину і описується рівнянням 

а0х2+а1у2+а2ху+а3х+а4у+,а5=0. Для побудови відрізка кривої 

додатково потрібні ще два параметри початку та кінця відрізку.  

• Крива лінія ІІІ порядку. Важлива наявність точки перегину, що 

дозволяє відобразити різноманітні об'єкти. Рівняння кривої ІІІ 

порядку а0х3+а1у3+а2х2у+а3ху2+а4х2+а5у2+а6ху+а7х+а8у+а9=0. 

Для опису відрізка потрібні ще два параметри початку та кінця 

відрізку. Зауважимо, що пряма та криві ІІ порядку є частковим 

випадком кривих ІІІ порядку. 

 
Рис.5.7. Математична побудова графічного об’єкту 

 

За допомогою кривих створюється контур об'єкта, всередині якого 

може бути заповнення (любий колір, штрихування або зображення).  

 Заповнення можна розбити на 4 категорії:  

• однорідне заповнення одним кольором або штрихуванням;  

• градієнтне, при якому кольори або тіні поступово змінюються 

(лінійна, радіальна, конічна, прямокутна тощо);  
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• візерункове, при якому об'єкт заповнюється повторювальними 

зображеннями (двоколірними або повноколірними);  

• текстурне заповнення (художні зображення).  

 Слід відмітити наявність засобів обробки тексту, до яких можна 

застосувати всі прийоми редагування об'єктів, керувати розмірами тексту і 

повертати в любий бік. 

Переваги векторної графіки: 

невеликі за розміром файли, оскільки зберігається не зображення, а 

лише його основні дані;  

• розмір об'єктів та опис колірних характеристик не збільшує розміри 

файлу;  

• об'єкти легко трансформуються, ними легко маніпулювати.;  

• векторні об'єкти відтворюють на пристроях з різною роздільчістю 

без втрати якості зображення.  

• векторна графіка може містити в собі фрагменти растрової графіки, 

які перетворюються в об'єкти, але мають обмеження у їх обробці;  

• у програмах векторної графіки є розвинуті засоби інтеграції 

зображення та тексту.  

 Векторні програми незамінні там, де принципове значення має 

збереження чітких контурів, а саме:  

• повноколірні ілюстрації;  

• складні креслення;  

• логотипи та емблеми;  

• графічні зображення для Web;  

• мультиплікація;  

• рисунки на основі оригіналів.  

Найпопулярнішими прикладними програмами є продукти фірм: 

• Corel - CorelDraw,  

• Adobe - Illustrator,  

• Macromedia - FreeHand,  

• стандартний додаток у MS Office - Word Editor. 

 
 

Рис.5.8. Програмні продукти для векторної графіки 
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Фрактальна графіка, як і векторна, заснована на математичних 

обчисленнях. Однак, базовим елементом є математична формула. Ніяких 

об'єктів у пам'яті комп'ютера не зберігається і зображення будується 

виключно по рівняннях. Фрактальна графіка міститься у пакетах для наукової 

візуалізації, для побудови, як найпростіших структур так і складних 

ілюстрацій, що імітують природні процеси та тривимірні об'єкти.  

Серед програмних засобів можна виділити продукти фірми Golden 

SoftWare:  

• Surfer - створення тривимірних поверхонь;  

• Grapher - створення двовимірних графіків;  

• Map Viewer - побудова кольорових карт. 

Surfer дозволяє обробити та візуалізувати двовимірні набори даних, 

що описані функцією z=f (x,y). Можна побудувати цифрову модель поверхні, 

застосувати допоміжні операції і візуалізувати результат.  

Grapher призначений для обробки та виводу графіків, що описані 

функціями y=f(x).  

Map Viewer дозволяє вводити та корегувати карти - змінювати 

масштаб, перетворювати координати, обробляти й виводити у графічному 

вигляді числову інформацію, пов'язану з картами.  

Пакет Earth Watch (фірма Earth Watch) призначений для 

моделювання та демонстрації тривимірного зображення метеоумов над 

Землею, будувати топологічні поверхні по космічних знімках і прогнозувати 

погоду на тиждень вперед.  

Модуль Chart у стандартному пакеті MS Office дозволяє легко й 

наочно створити графіки на основі даних, що знаходяться у таблиці. 

 

 

§ 5.4 Тривимірна графіка 

 

Тривимірна графіка призначена для імітації фотографування або 

відеозйомки тривимірних образів об'єктів, які можуть бути попередньо 

підготовані у пам'яті комп'ютера.  

При використанні засобів тривимірної графіки синтез зображень 

виконується за алгоритмом, що містить:  

1. попередня підготовка;  

2. створення геометричної моделі сцени;  

3. налаштування освітлення та зйомочних камер;  

4. підготовка та призначення матеріалів;  

5. візуалізація сцени. 
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Рис.5.9. 3-D вигляд сільськогосподарської техніки 

 

• Попередня підготовка. На цьому етапі складається вміст сцени. 

Треба передбачити всі об'єкти та їх деталі, тому бажано мати 

намальований ескіз.  

• Створення геометричної моделі сцени. Будуються тривимірні 

геометричні моделі об'єктів, що мають ширину, довжину та висоту. 

Об'єкти розташовуються у тривимірному просторі, причому їх 

можна вкладати у середину інших об'єктів. Набір інструментів по 

створенню геометричних моделей називається геометричним 

конструктором сцен. Після створення геометричної моделі, сцену 

можна розглядати з любого ракурсу.  

• Робота над композицією: світло та камери. Відбувається 

налаштування моделей джерел освітлення та розставляння 

зйомочних камер. Правильний підбір джерел освітлення дозволяє 

виконати імітацію фотографування сцени в любих умовах 

освітлення. Освітлення всіх об'єктів, їхні тіні та відблиски світла 

розраховуються програмою автоматично.  

• Підготовка та призначення матеріалів. Виконується робота, що 

забезпечує візуальну правдивість сцени та наближує якість 

зображення до реальної фотографії. В наш час є великі можливості 

по створенню нових матеріалів або вибору готових матеріалів із 

бібліотек, що розповсюджуються на CD- дисках або Інтернеті.  

• Працюючи з матеріалами, можна налаштовувати їх властивості, 

зокрема, силу відблискування, прозорість, самовипромінювання, 

дзеркальність, рельєфність. У склад матеріалів можна вміщувати 

фотографії реальних об'єктів навколишнього світу. Окрім того, 

фотографії можна використовувати у якості фону сцени.  

• Візуалізація сцени, тобто формування сцени, яке займає досить 

довгий час, що залежить від складності сцени та швидкодії 

комп'ютера. 
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Області застосування тривимірної графіки. 

Комп'ютерне проектування:  

• тривимірна графіка звільнює від необхідності створення макета і 

забезпечує гнучкі можливості синтезу зображення;  

• вбудовування зображення реального об'єкта у тривимірну сцену як 

складової;  

Автоматизоване проектування:  

• синтез зовнішнього вигляду складних деталей, що виготовляються, 

візуальний вигляд автомобілів, літаків, пароплавів.  

• cтворення тривимірних образів деталей та конструкцій.  

Комп'ютерні ігри:  

• по мірі удосконалення програмних засобів моделювання, зросту 

продуктивності та збільшення ресурсів пам'яті комп'ютерів 

віртуальні світи стають більш складними й подібними до реальності.  

Комбіновані зйомки:  

• тривимірну графіку застосовують там, де зробити реальні фотографії 

неможливо, або потребує великих витрат. 

Комп'ютерна мультиплікація:  

• спрощує роботу розробників у сотні та тисячі разів. 

Недоліки тривимірної графіки: 

• підвищені вимоги до апаратної частини комп'ютера (об'єм 

оперативної пам'яті, наявність вільного місця на твердому диску, 

швидкодія комп'ютера);  

• велика підготовча робота по створенню моделей всіх об'єктів сцени 

та призначенню їм матеріалів;  

• обмежена свобода у формуванні зображення (потрібно враховувати 

об'єм об'єктів);  

• жорсткий контроль за взаємним розташуванням відносно базису 

(об'єкт може втілюватись у інший об'єкт); необхідність додаткових 

зусиль для надання синтезованому зображенню реалістичності.  

• часто результати візуалізації виглядають дуже правильно, чітко, що 

позбавляє сцену життєвості. У складі програм тривимірної графіки 

міститься набір фільтрів, що дозволяють імітувати глибину різкості 

зображень, зернистість віртуальної фотоплівки, змазування контуру 

при русі у момент зйомки. 

 

Контрольні запитання 

 

1.Історія виникнення комп’ютерної графіки. 

2.Що таке растрова графіка? 

3. Що таке векторна графіка? 

4. Тривімірна та фрактальна графіка. 
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Тема №6 

 САПР–СИСТЕМИ. БАЗИ ДАНИХ 

 

§6.1 Історія та мета створення САПР 

 

  У 60-их роках фірма ІВМ розпочала 

виробництво ЕОМ серії ІВМ-360. Майже 

одночасно фірма DEC випустила свій перший 

комп’ютер PDP-1. Обидві фірми у ці роки 

розпочали дослідження в області машинної 

графіки, тому цей період слід вважати початком 

зародження індустрії САПР.  

 

Рис.6.1. “Дженерал Моторс” 

 

Першими зосередили зусилля над 

створенням САПР фірми: “Дженерал Моторс”, 

“Локхідщ”, “Макдонел -Дуглас”. Як правило, 

більша частина створених програмних продуктів 

була призначена для створення ескізів, креслень 

і не виходила за межі цих фірм. 

 

 

Рис.6.2. Комп’ютер PDP-1 

 

На початку 70-х років фірма “Аплікон” створює САПР на основі 

ЕОМ PDP-11. Першими на ринку в цей період з’явились САПР фірми 

“Комп’ютервіжн” під комп’ютер NOVA фірми “Дельта дженерал”. В цей же 

період на ринку з’являються перші персональні комп’ютери. котрі 

користувались великим попитом, тому ряд фірм почали застосовувати 

елементи САПР саме для них.  

 
Рис.6.3. Вигляд перших САПР-систем 
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Рис.6.4. Розробка моделі 

автомобіля за допомогою 

САПР-ситеми «Компас» 

Система автоматизованого проектування, САПР — 

автоматизована система, що реалізовує інформаційну технологію виконання 

функцій проектування, є організаційно-технічною системою для 

автоматизації процесу проектування, складається із комплексу технічних, 

програмних і інших засобів. 

САПР — програмний засіб для автоматизації проектування. В даний 

час, загальновживаним є розуміння САПР як прикладного програмного 

засобу для здійснення проектної діяльності. Слід зазначити, що у вітчизняній 

літературі і державних стандартах САПР визначається як більш ємке 

поняття, що охоплює широке коло питань, включає не лише програмні 

засоби. 

Для перекладу САПР на англійську мову використовується термін 

CAD (англ. computer-aided design), що має на увазі використання 

комп'ютерних технологій в проектуванні.  

У ГОСТ 15971-90 термін «Computer-aided design» приводиться як 

стандартизований англомовний еквівалент терміну «автоматизоване 

проектування». 

Поняття CAD може позначати як програмні і апаратні засоби, так і 

апаратно-програмні комплекси автоматизації проектування. Поняття CAD не 

є повним еквівалентом САПР, як організаційно-технічної системи. Термін 

САПР на англійську мову може також переводиться як CAD system, 

automated design system, CAE system. 

Мета автоматизації проектування - підвищити якість проектних 

рішень, знизити матеріальні затрати на проектування і скоротити його 

терміни, ліквідувати ріст числа інженерно-технічних працівників, зайнятих 

проектуванням і конструюванням.  

САПР забезпечує :  

- автоматизацію оформлення 

документації; 

- інформаційну підтримку і 

автоматизацію ухвалення рішень;  

- використання технологій паралельного 

проектування; 

- уніфікацію проектних рішень і 

процесів проектування;  

- використання проектних рішень, даних 

і напрацювань; 

- заміну натурних випробувань 

математичним моделюванням; 

- використання методів проектування і 

оптимізації. 
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§ 6.2 Склад САПР  

 

• САПР — це комплекс засобів автоматизації проектування, 

взаємопов'язаних з необхідними підрозділами проектної організації 

колективом спеціалістів (користувачів САПР), що виконую її 

автоматизоване проектування. 

• Складовими структурними частинами САПР є підсистеми. За 

призначенням підсистеми САПР розділяють на 2 види: проектуючі і 

обслуговуючі. 

Кожна підсистема складається з компонентів САПР, які об'єднані 

загальною для даної підсистеми цільовою функцією і забезпечують 

функціонування підсистеми. Компонент представляє собою елемент 

забезпечення, який виконує певну функцію в підсистемі. Розрізняють 

наступні компоненти: 

• методичний — документи, в яких відображені склад, правила 

відбору і експлуатації засобів автоматизації проектування; 

• лінгвістичний — мови програмування, термінологія; 

• математичний   —   методи,    математичні   моделі, алгоритми; 

• програмний — документи з текстами програм, програми на 

машинних носіях і експлуатаційні документи; 

• технічний      —      пристрої      обчислювальної і організаційної   

техніки,   засоби   передачі   даних, вимірювальні або інші пристрої; 

• інформаційний   —   документи,   що   містять   опис стандартних 

процедур,  типових  рішень,  типових елементів, комплектуючих 

виробів, матеріалів і інші дані, а також файли і блоки даних на 

машинних носіях з записом даних документів; 

• організаційний -    положення,  інструкції,  накази, штатні  розклади,  

кваліфікаційні вимоги  та  інші документи,     які     регламентують  

організаційну структуру підрозділів та їх взаємодію з комплексом 

засобів автоматизації проектування. 

 

Вимоги до САПР-ситем : 

• необхідна продуктивність — кількість проектованих виробів за 

одиницю часу; 

• різноманітність форм взаємодії проектувальника і ЕОМ,  включаючи 

інтерактивну,   графічну,   мовну та ін; 

• інваріантність структури до проектованих об'єктів, методів і засобів 

проектування; 

• можливість накопичення досвіду в системі;  

• можливість    одночасного    проектування    кількох виробів; 

• незалежність введення в дію і експлуатації окремих підсистем; 
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• висока надійність з точки зору як використання, так і вірогідності 

результатів, які отримуються; 

• прийнятна вартість. 

Процес створення та роботи із САПР-системами включає в себе такі 

етапи: передпроектне дослідження, технічне завдання, технічна пропозиція,  

ескізний проект,  технічний проект,  робочий проект,  виготовлення,  

випробування,  введення в дію.  

 

Класифікація САПР за галузевим призначенням:  

• MCAD (англ. mechanical computer-aided design) - автоматизоване 

проектування механічних пристроїв, машинобудівні САПР, 

застосовуються в автомобілебудування, суднобудуванні, 

авіакосмічній промисловості, виробництві товарів народного 

споживання, включають в себе розробку деталей і зборок 

(механізмів) з використанням параметричного проектування на 

основі конструктивних елементів, технологій поверхневого та 

об'ємного моделювання (SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA);  

 

• EDA (англ. electronic design automation) або ECAD (англ. electronic 

computer-aided design) - САПР електронних пристроїв, 

радіоелектронних засобів, ІС, друкованих плат і т. п., (Altium 

Designer, OrCAD);  

 

• AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-

aided design) або CAAD (англ. computer-aided architectural design) - 

САПР в області архітектури і будівництва, використовуються для 

проектування будівель, промислових об'єктів, доріг, мостів та ін. 

(Autodesk Architectural Desktop, Piranesi, ArchiCAD).  

•  

Класифікація САПР за цільовим призначенням: 

• CAD (англ. computer-aided design / drafting) - засоби 

автоматизованого проектування, в контексті зазначеної класифікації 

термін позначає засоби САПР призначені для автоматизації 

двовимірного та / або тривимірного геометричного проектування, 

створення конструкторської та / або технологічної документації, 

САПР загального призначення. Для позначення даного класу засобів 

САПР використовується також термін CADD (англ. computer-aided 

design and drafting) - автоматизоване проектування і створення 

креслень. Системи геометричного моделювання позначають як 

CAGD (англ. computer-aided geometric design).  

• CAE (англ. computer-aided engineering) - засоби автоматизації 

інженерних розрахунків, аналізу та симуляції фізичних процесів, 
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здійснюють динамічне моделювання, перевірку та оптимізацію 

виробів. Підклас коштів CAE, використовуваних для комп'ютерного 

аналізу, позначається терміном CAA (англ. computer-aided analysis).  

• CAM (англ. computer-aided manufacturing) - кошти технологічної 

підготовки виробництва виробів, забезпечують автоматизацію 

програмування та управління обладнання з ЧПУ або ГАПС (Гнучких 

автоматизованих виробничих систем)). Російським аналогом терміна 

є АСТПП - автоматизована система технологічної підготовки 

виробництва.  

• CAPP (англ. computer-aided process planning) - засоби автоматизації 

планування технологічних процесів застосовуються на стику систем 

CAD і CAM.  

Багато систем автоматизованого проектування поєднують в собі 

вирішення завдань відносяться до різних аспектів проектування CAD / CAM, 

CAD / CAE, CAD / CAE / CAM. Такі системи називають комплексними або 

інтегрованими.  

За допомогою CAD-засобів створюється геометрична модель виробу, 

яка використовується в якості вхідних даних у системах CAM, і на основі 

якої, в системах CAE формується необхідна для інженерного аналізу модель 

досліджуваного процесу.  

 

 

§ 6.3 Огляд найпоширенішого ПЗ САПР 

 

Програмне забезпечення САПР являє собою сукупність усіх програм  

і експлуатаційної документації до них, що необхідна для виконання 

автоматизованого проектування.  

Всі програми, про яки піде мова, поділяються на два види: програми 

загального призначення і програми спеціального призначення. Усім 

програмам для своєї роботи необхідне графічне ядро.  

Програма Autodesk Mechanical Desktop  призначена для 

конструкторів, що створюють тривимірні конструкції у звичному середовищі 

AutoCad, містить бібліотеку стандартних деталей: гвинти, шайби, гайки і ін. 

(600 000 одиниць); дає можливість автоматизовано розраховувати і 

проектувати пружини, вали, шківи, зірочки  і інші типові деталі і передачі.  
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Рис.6.5. Вигляд системи “Autodesk Mechanical Desktop” 

 

Autodesk Inventor – програма орієнтована на ринок 

машинобудування і побудована на принципово новому графічному ядрі, 

незалежному від AutoCad. Призначена для розв’язку складних задач при 

роботі над великими проектами. Ця програма орієнтована на роботу з 

великими складальними кресленнями, має бібліотеку конструктивних 

елементів, де можна вибрати необхідний типорозмір з таблиць. 

 

 
 

Рис.6.6. Вигляд системи “Autodesk Inventor” 

 

Autodesk QuickCAD 8 дозволяє переводити технічну інформацію у 

креслення, будувати складні з великою кількістю даних креслення навіть 

якщо користувач не має досвіду комп’ютерної розробки креслень. Autodesk 

QuickCAD 8 дозволяє працювати швидко пропонуючи для цього простий і 

зручний інтерфейс.  
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Рис.6.7. Вигляд системи “Autodesk QuickCAD 8” 

 

 

DisignSpace (фірма виробник ANSYS) – програма-додаток до 

Autodesk Mechanical Desktop. Призначена для аналізу і розрахунку на 

міцність, оптимізації конструкцій деталей.  DisignSpace дозволяє 

досліджувати основні характеристики міцності матеріалу, такі як 

напруження, деформації і переміщення, що виникають під дією сил і 

моментів. Програма враховує також робочу температуру конструкції, що 

розраховується.  

Dynamic Designer Motion (фірма виробник Design Technologies Inc.) 

програма-додаток до Autodesk Mechanical Desktop для розрахунку кінематики 

і динаміки, інерційно-масових характеристик і розподілення навантажень 

стержневих конструкцій і механізмів, що складаються з 3D- об’єктів.  

 

 
 

Рис.6.8. Вигляд системи “Dynamic Designer Motion” 

 

MICROSTATION V8 – лідер у створенні професійного програмного 

забезпечення для інженерних проектів. Це хороший засіб для розробки 

візуального представлення і керування базами даних, володіє хорошими 

здібностями в галузі 3D-моделювання. Пропонує простий і легкий у вивченні 
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інтерфейс для різних операційних систем. MICROSTATION V8 

рекомендується для групи проектувальників. 

 
 

Рис.6.9. Вигляд системи “MICROSTATION V8” 

 

 

Програмні продукти НВП Інтермех.  (http://www.intermech.ru) 

• Пакети CadMECH, CadMECH Desktop, CadMECH LT – це 

системи, які значно розширюють можливості AutoCad, Autodesk 

Mechanical Desktop  в області проектування машинобудівних 

креслень.  

• Система AVS призначена для розробки в діалоговому і 

автоматичному режимі комплексу текстової конструкторської 

документації.  

• Система проектування зубчатих коліс Gear (розробка НВП Інтермех) 

являє собою комплекс програмних і інформаційних засобів, що 

забезпечує проектування циліндричних зубчатих коліс зовнішнього і 

внутрішнього щеплення. 

• Система ведення конструкторських баз даних IMBASE (НВП 

Інтермех), призначена для зберігання і використання інформації про 

все, що використовується на підприємстві і  може знадобитися 

інженеру-механіку. Основні і допоміжні матеріали і багато іншого 

можна легко ввести в базу даних IMBASE, що буде доступно для 

різноманітних програм. 

• Система проектування деталей типу тіл обертання ROTATION 

(НВП Інтермех) являє собою комплекс програмних продуктів і 

інформаційних засобів, що забезпечують процес проектування 

деталей типу вал, втулка, фланець, зубчате колесо і ін.  

• Системи Search (НВП Інтермех) призначена для організації 

технічного документообігу і створення архіву технічної документації 

підприємства.  

http://www.intermech.ru/
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Серед існуючих САПР-систем найбільшої популярності на даний час 

досягли: 

1) Система проектування ”КОМПАС” (Компанія АСКОН) 

призначена для комплексної автоматизації проектно-конструкторських і 

технологічних робіт. 

 
 

Рис.6.10. Вигляд системи “КОМПАС” 

 

 

2) AutoCad, компанія Autodesk. 

 

 
 

Рис.6.11. Вигляд системи “AutoCad” 

 

3) Система автоматизованого проектування Pro/ENGINEER 

(Корпорація PTC, США 1985р.).  

Основні переваги Pro/ENGINEER: 

 об’єктно орієнтоване параметричне моделювання; 

 усі дані в Pro/ENGINEER доступні в любий момент для зміни і 

змінюючи їх можна генерувати різні варіанти виробів; 

 паралельна робота над проектом кількох інженерних груп. 
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Рис.6.14. Структура БД 

 
 

Рис.6.12. Вигляд системи “Pro/ENGINEER” 

 

5) SolidWorks – основна задача надати користувачеві потужність 

тривимірної САПР. 

  
 

Рис.6.13. Вигляд системи “SolidWorks” 

 

 

§ 6.4 База даних 

 

База даних (БД) — впорядкований 

набір логічно взаємопов'язаних даних, що 

використовується спільно, та призначений 

для задоволення інформаційних потреб 

користувачів. У технічному розумінні 

включно й система керування БД. 

Головним завданням БД є 

гарантоване збереження значних обсягів 

інформації (т.зв. записи даних) та надання 

доступу до неї користувачеві або ж 

прикладній програмі.  
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Таким чином БД складається з двох частин: збережена інформації та 

системи управління нею. 

 

Історія розвитку БД. 
• 1960-ті рр. розробка перших БД. Мережева модель даних та 

одночасно незалежна розробка ієрархічної БД фірмою North 

American Rockwell, яка пізніше взята за основу IMS — власної 

розробки IBM. 

• 1970-ті рр. наукове обґрунтування Едгаром Ф. Коддом основ 

реляційної моделі, котра на початку зацікавила лише наукові кола. 

Вперше цю модель було використано у БД Ingres (Берклі) та System 

R (IBM), що були лише дослідними прототипами, анонсованими 

протягом 1976 року. 

• 1980-ті рр. поява перших комерційних версій реляційних БД Oracle 

та DB2. Реляційні БД починають успішно витісняти мережеві та 

ієрархічні. Дослідження децентралізованих (розподілених) систем 

БД, проте вони не відіграють особливої ролі на ринку БД. 

• 1990-ті рр. увага науковців спрямовується у сторону об'єктно-

орієнтованих БД, які знайшли застосування у першу чергу в тих 

областях, де використовуються комплексні дані: інженерні, 

мультимедійні БД. 

• 2000-ні рр. Розробники комерційних БД, які панували на ринку у 

1990-их рр., отримують все більшу конкуренцію зі сторони руху 

відкритого програмного забезпечення. Реакцією на це стає поява 

безкоштовних версій комерційних БД. 

Структуровані та неструктуровані БД 
• Структуровані БД використовують структури даних, тобто 

структурований опис типу фактів за допомогою схеми даних, більш 

відомої як модель даних. Модель даних описує об'єкти та 

взаємовідносини між ними. Існує декілька моделей (чи типів) баз 

даних, основні: плоска, ієрархічна, мережна та реляційна.  

• До неструктурованих БД відносяться повнотекстові бази даних, які 

містять неструктуровані тексти статей чи книг у формі, що дозволяє 

здійснювати швидкий пошук (як наприклад вікіпедія). 

Характеристика БД. 
Часто зустрічається характеристика БД на основі певних параметрів 

або необхідних вимог, наприклад: 

• значна кількість даних; 

• незалежність даних; 

• відкритий доступ до даних; 

• підтримка транзакцій з гарантією відповідних властивостей; 

• гарантована відсутність збоїв; 
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• одночасна робота з багатьма користувачами. 

 З подальшим розвитком БД змінюються й ці вимоги та додаються 

нові, тому одностайності щодо повноти цієї характеристики немає. 

 

Реляційна база даних. 
• Реляційна база даних — база даних, основана на реляційній моделі 

даних. Слово «реляційний» походить від англ. Relation. Для роботи з 

реляційними БД застосовують реляційні СКБД.  

• Використання реляційних БД було запропоноване Едгаром Коддом в 

1970 році. 

 
Рис.6.15. Термінологія реляційної бази даних 

 

Нормалізація бази даних. 

• Метою нормалізації є усунення недоліків структури БД, які 

призводять до шкідливої надмірності в даних, яка в свою чергу 

потенційно призводить до різних аномалій і порушень цілісності 

даних. 

• Теоретики реляційних баз даних в процесі розвитку теорії виявили 

та описали типові приклади надмірності і способи їх усунення. 

• Нормальная форма — формальна властивість відношення, яка 

характеризує ступінь надмірності збережуваних даних і можливі 

проблеми. Кожна наступна нормальна форма в дяеякому сенсі є 

більш досконалою, ніж попередня, з точки зору усунення 

надмірності. 

Класифікація БД по моделі даних:  

• ієрархічні,  

• мережеві,  

• реляційні,  

• об'єктні,  

• об'єктно-орієнтовані,  

• об'єктно-реляційні.  

Класифікація БД по вмісту:  
• географічні;  
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• історичні;  

• наукові;  

• мультимедійні. 

Класифікація БД за ступенем розподіленості : 
• централізовані (зосереджені);  

• розподілені.  

Класифікація БД за зберіганням:  

- БД у вторинній пам'яті (традиційні): як правило - жорсткий диск.  

В оперативну пам'ять СУБД поміщає лише кеш і дані для поточної 

обробки.  

- БД в оперативній пам'яті (in-memory databases): всі дані знаходяться в 

оперативній пам'яті.  

- БД третинної пам'яті (tertiary databases): середовище зберігання 

від'єднуються від сервера (третинна пам'ять), як правило на основі 

магнітних стрічок або оптичних дисків.  

 

Реалізації баз даних 

 

 
 

Рис.6.16. Комерційні БД 

 

 
 

Рис.6.17. БД з відкритим кодом 

 

 

Комерційні 

• DB2 

• Informix 

• Oracle 

• SQL Server 

 

З відкритим кодом 

• MySQL 

• Firebird 

• PostgreSQL 
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Контрольні запитання  

1.Передумови та історія та мета створення САПР. 

2. Склад та структура САПР. 

3. Навести огляд найпоширенішого програмного забезпечення САПР. 

4. Бази даних і банки даних. 

5. Реляційні бази даних. 

 

Тема №7 

 МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА  

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

§ 7.1 Методи збереження та захисту інформації 

 

Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки 

даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові 

частини утворюють внутрішню інформаційну основу: 

• засоби фіксації і збору інформації; 

• засоби передачі відповідних даних та повідомлень; 

• засоби збереження інформації; 

• засоби аналізу, обробки і представлення інформації. 

Захист інформації (англ. Data protection) — сукупність методів і 

засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність 

інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, 

реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам 

інформації. 

 Термін вживається в Україні для опису комплексу заходів по 

забезпеченню інформаційної безпеки. 

• Інформаційна безпека (англ. Information Security) — стан інформації, 

в якому забезпечується збереження визначених політикою безпеки 

властивостей інформації. 

• Інформаційна безпека — стан захищеності життєво важливих 

інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається 

нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність 

інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; 

негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 

несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення 

цілісності, конфіденційності та доступності інформації. 

 

Аспекти захисту інформації. 

• Конфіденційність — захист від несанкціонованого ознайомлення з 

інформацією. 

• Цілісність — захист інформації від несанкціонованої модифікації. 
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• Доступність — захист (забезпечення) доступу до інформації, а також 

можливості її використання. Доступність забезпечується як 

підтриманням систем в робочому стані так і завдяки способам, які 

дозволяють швидко відновити втрачену чи пошкоджену інформацію. 

  

• Конфіденційність адміністративна [mandatory confidentiality] — 

послуга безпеки, що забезпечує конфіденційність інформації 

відповідно до принципів керування доступом адміністративного. 

• Конфіденційність довірча [discretionary confidentiality] — послуга 

безпеки, що забезпечує конфіденційність інформації відповідно до 

принципів керування доступом довірчого. 

• Конфіденційність інформації [information confidentiality] — 

властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може 

бути отримана неавторизованим користувачем і (або) процесом. 

Інформація зберігає конфіденційність, якщо дотримуються 

встановлені правила ознайомлення з нею. 

 

Цілісність даних [data integrity] — в інформаційній системі — стан 

при якому дані, що зберігаються в системі, в точності відповідають 

даним у вихідних документах; властивість, що має відношення до набору 

даних і означає, що дані не можуть бути змінені або зруйновані без 

санкції на доступ. Цілісність даних вважається збереженою, якщо дані не 

спотворені і не зруйновані (стерті). 

• Цілісність інформації [information integrity] — властивість 

інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути 

модифікована неавторизованим користувачем і (або процесом). 

Інформація зберігає цілісність, якщо дотримуються встановлені 

правила її модифікації (видалення). 

• Цілісність бази даних [database integrity] — стан бази даних, коли 

всі значення даних правильні в тому сенсі, що відображають стан 

реального світу (в межах заданих обмежень по точності та часовій 

узгодженості) і підпорядковуються правилам взаємної не 

суперечливості. Підтримка цілісності бази даних включає перевірку 

цілісності і відновлення з будь-якого неправильного стану, яке може 

бути виявлено; це входить у функції адміністратора бази даних. 

• Цілісність системи [system integrity] — властивість системи, яка 

полягає в тому, що жоден її компонент не може бути усунений, 

модифікований або доданий з порушенням політики безпеки. 

Доступність (англ. Availability) — властивість інформаційного 

ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє 

відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно 
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до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого 

(прийнятного) інтервалу часу. 

Суть властивості полягає в тому, що потрібний інформаційний 

ресурс знаходиться у вигляді, необхідному користувачеві, в місці, 

необхідному користувачеві, і в той час, коли він йому необхідний. 

Організаційно-технічні і режимні заходи і методи захисту. 
• Для опису технології захисту інформації конкретної інформаційної 

системи зазвичай будується так звана Політика інформаційної 

безпеки або Політика безпеки розглянутої інформаційної системи.  

• Політика безпеки (інформації в організації) (англ. Organizational 

security policy) - сукупність документованих правил, процедур, 

практичних прийомів або керівних принципів у галузі безпеки 

інформації, якими керується організація у своїй діяльності.  

• Політика безпеки інформаційно-телекомунікаційних технологій 

(англ. ІСТ security policy) - правила, директиви, що визначають, як у 

межах організації та її інформаційно-телекомунікаційних технологій 

управляти, захищати і розподіляти активи, в тому числі критичну 

інформацію. 

Для побудови Політики інформаційної безпеки рекомендується 

окремо розглядати наступні напрямки захисту інформаційної системи:  

• Захист об'єктів інформаційної системи;  

• Захист процесів, процедур і програм обробки інформації;  

• Захист каналів зв'язку;  

• Придушення побічних електромагнітних випромінювань;  

• Управління системою захисту. 

При цьому, по кожному з перерахованих вище напрямків Політика 

інформаційної безпеки повинна описувати наступні етапи створення засобів 

захисту інформації:  

• Визначення інформаційних і технічних ресурсів, що підлягають 

захисту;  

• Виявлення повного безлічі потенційно можливих загроз і каналів 

витоку інформації;  

• Проведення оцінки уразливості і ризиків інформації при наявному 

безлічі загроз та каналів витоку;  

• Визначення вимог до системи захисту;  

• Здійснення вибору засобів захисту інформації та їх характеристик;  

• Впровадження та організація використання обраних заходів, 

способів і засобів захисту;  

• Здійснення контролю цілісності і керування системою захисту. 
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§ 7.2 Архівування, резервне копіювання 

 

• З одного боку стискати дані необхідно для зменшення простору на 

зовнішніх носіях інформації для їх збереження та прискорення 

передавання повідомлень та програм з одного комп’ютера до іншого. 

З іншого боку – ушкодження пристроїв комп’ютера може привести 

до втрати даних. Їх відновлення може зайняти багато часу і зусиль. 

Саме для уникнення таких ситуацій доцільно завжди виконувати 

резервне копіювання важливої інформації, яку при необхідності 

можна швидко поновити. 

• Тому всі програми стиснення інформації можна поділити на дві 

групи – програми резервного копіювання та програми-архіватори. 

• Основне призначення програм резервного копіювання – створення 

копій вихідної інформації на резервних носіях: стримерах, жорстких 

або гнучких дисках. 

Призначення програм-архіваторів – зекономити місце на диску за 

рахунок стиснення одного або кількох файлів даних. Програми-архіватори 

використовуються у випадках: наявності на дисках великих обсягів 

інформації, яка буде необхідною для використання в майбутньому; 

збереження та передавання інформації за допомогою дискет чи комп’ютерної 

мережі; створення резервних копій в стислому вигляді. В результаті роботи 

програм-архіваторів створюються архівні файли (архіви). Вміст архівного 

файлу не можна переглянути без спеціальної програми-архіватора, за 

допомогою якої він був створений. Під стисненням розуміють таке кодування 

інформації, при якому закодований варіант займає менше дискової пам'яті, 

ніж вихідний (якщо це можливо). Процес стиснення з наступним 

записуванням на зовнішні носії називають архівуванням, а результат – 

архівом (чи архівним файлом).  
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Рис.7.1. Результати роботи архіватора 

Типовими функціями програм-архіваторів є: створення нового 

архіву, відкривання раніше створеного архіву, занесення файлів до архіву, 

переписування файлів із архіву, вилучення файлів з архіву, перегляд вмісту 

архіву, перевірка виконання процесу архівування, поновлення вмісту архіву, 

перегляд вмісту окремих файлів архіву, розгортання архіву. 

Стиснення даних — це процедура перекодування даних, яка 

проводиться з метою зменшення їхнього обсягу, розміру, об'єму. 

Стиснення буває без втрат (коли можливо відновлення вихідних 

даних без спотворень) або з втратами (відновлення можливе з незначними 

спотвореннями). Стиснення без втрат використовується при обробці та 

збереженні комп'ютерних програм і даних. Стиснення з втратами зазвичай 

застосовується для зменшення обсягу звукової-, фото-, та відеоінформації. І, 

як показує практика, стиснення з втратами для такого роду інформації є 

набагато вигіднішим. 

Характеристики архіваторів:  

• За ступенем стиснення  

• За швидкістю стиснення  

• Характеристики архіваторів - назад залежні величини. Тобто, чим 

більше швидкість стиснення, тим менше ступінь стиснення, і 

навпаки.  

• Перебування для будь-якого вхідного файлу програми найменшого 

можливого розміру, що друкує цей файл, є алгоритмічно 

нерозв'язною завданням, тому "ідеальний" архіватор неможливий. 

Резервне копіювання. 

• Резервне копіювання (англ. backup) — процес створення копії даних 

на носії (жорсткому диску, дискеті тощо), призначеному для 

відновлення даних в оригінальному місці їх розташування в разі їх 

пошкодження або руйнування. 

• Резервне копіювання необхідно для можливості швидкого і 

недорогого відновлення інформації (документів, програм, настройок 

і т. д.) у випадку втрати робочої копії інформації з будь-якої 

причини. 

Крім цього вирішуються суміжні проблеми: 

• Дублювання даних 

• Передача даних і робота з загальними документами. 

Вимоги до систем резервного копіювання 

• Надійність зберігання інформації. Забезпечується застосуванням 

відмовостійкого обладнання систем зберігання, дублюванням 

інформації і заміною втраченої копії іншою у разі знищення однієї з 

копій (в тому числі як частина відмовостійкості) . 
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• Простота в експлуатації — автоматизація (по можливості 

мінімізувати участь людини: як користувача, так і адміністратора). 

 

• Швидке впровадження (просте встановлення та налаштування 

програм, швидке навчання користувачів). 

Види резервного копіювання: 

• повний резервування Full Backup; 

• диференціальне резервування Differential Backup; 

• додаткове резервування Incremental Backup; 

• пофайловий метод; 

• блочне інкрементальне копіювання Block Level Incremental. 

 

Зберігання резервної копії. 

• Стрічка стримера — запис резервних даних на магнітну стрічку 

стримера. 

• «Хмарний» бекап — запис резервних даних через онлайн-служби 

спеціальних провайдерів. 

• DVD чи CD — запис резервних даних на компактні диски. 

• HDD — запис резервних даних на жорсткий диск комп'ютера. 

• LAN — запис резервних даних на будь-яку машину всередині 

локальної мережі. 

• FTP — запис резервних даних на FTP-сервери. 

• USB — запис резервних даних на будь-який USB-сумісний пристрій 

(таке, як флеш-карта або зовнішній жорсткий диск) 

• ZIP, JAZ, MO — резервне копіювання на дискети ZIP, JAZ, MO. 

 

 
§ 7.3 Антивірусний захист 

 

Комп'ютерний вірус (англ. computer virus) — комп'ютерна програма, 

яка має здатність до прихованого саморозмноження. Одночасно зі 

створенням власних копій віруси можуть завдавати шкоди: знищувати, 

пошкоджувати, викрадати дані, знижувати або й зовсім унеможливлювати 

подальшу працездатність операційної системи комп'ютера. Розрізняють 

файлові, завантажувальні та макро-віруси. Можливі також комбінації цих 

типів. Нині відомі десятки тисяч комп'ютерних вірусів, які поширюються 

через мережу Інтернет по всьому світу. 

Малообізнані користувачі ПК помилково відносять до комп'ютерних 

вірусів також інші види шкідливих програм — програми-шпигуни чи навіть 

спам. 

За створення та поширення шкідливих програм (в тому числі вірусів) 

у багатьох країнах передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, в 
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Україні створення і поширення комп'ютерних вірусів переслідується і 

карається згідно Кримінального кодексу(статті 361, 362, 363). 

Класифікація. Всі віруси можна поділити на групи : 

• Завантажувальні віруси — Заражають завантажувальні сектори 

жорстких дисків (вінчестерів) і дискет. 

• Файлові віруси — Заражають файли. Ця група в свою чергу 

поділяється на віруси, які заражають виконувальні файли (сом-, ехе-

віруси); файли даних (макровіруси); віруси — супутники, які 

використовують імена інших програм; віруси сімейства dir, які 

використовують інформацію про файлову структуру. Причому два 

останніх типи зовсім не модифікують файли на диску. 

• Завантажувально-файлові віруси — спроможні вражати, як код 

завантажувальних секторів, так і код файла. Віруси поділяються на 

резидентні та нерезидентні. Перші при отриманні керування, 

завантажуються в пам'ять і можуть діяти на відміну від 

нерезидентних не тільки під час роботи зараженого файла. 

• Stealth-віруси — фальсифікують інформацію, читаючи з диску так, 

що активна програма отримує невірні дані. Вірус перехоплює вектор 

призупинення INT 13h і поставляє зчитувальній програмі іншу 

інформацію, яка показує, що на диску «все в нормі». Ця технологія 

використовується як в файлових, так і в завантажувальних вірусах. 

• Ретровіруси — звичайні файлові віруси, котрі заражають антивірусні 

програми, знищують їх або роблять їх непрацездатними. Тому 

практично всі антивіруси, в першу чергу перевіряють свій розмір і 

контрольну суму файлів. 

• Multipartition—віруси — можуть вражати одночасно exe, com, boot-

сектор, mother boot record, FAT і директорії. Якщо вони до того ж 

володіють поліморфними властивостями і елементами невидимості, 

то стає зрозуміло, що такі віруси — одні з найнебезпечніших. 

• Троянські програми (англ. Trojans) — проводять шкідливі дії замість 

оголошених легальних функцій або наряду з ними. Вони не 

спроможні на самовідтворення і передаються тільки при копіюванні 

користувачем. 

Ознаки зараження вірусом: 

• зменшення вільної пам'яті; 

• уповільнення роботи комп'ютера; 

• затримки при виконанні програм; 

• незрозумілі зміни в файлах; 

• зміна дати модифікації файлів без причини; 

• незрозумілі помилки write-protection; 

• помилки при інсталяції і запуску windows; 

• відключення 32-розрядного допуску до диску; 
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• неспроможність зберігати документи Word в інші каталоги, крім 

Template; 

• погана робота дисків; 

• файли невідомого походження. 

Ранні ознаки зараження дуже тяжко виявити, але коли вірус 

переходить в активну фазу, тоді легко помітити такі зміни: 

• зникнення файлів; 

• форматування HDD; 

• неспроможність завантажити комп'ютер; 

• неспроможність завантажити файли; 

• незрозумілі системні повідомлення, звукові ефекти і т. д. 

 Здебільшого, все це в минулому. Зараз основні ознаки — самовільне 

відкривання браузером деяких сайтів (рекламного характеру), підозріло 

підвищений інтернет-трафік та повідомлення від друзів, що ваші листи 

електронної пошти до них містили вірус. 

 

Шпигунський програмний продукт 

Шпигунський програмний продукт — це програмний продукт 

особого виду, що встановлений і вживається без належного сповіщення 

користувача, його згоди і контролю з боку користувача, тобто 

несанкціоновано встановлений. Саме у цьому вузькому сенсі термін 

шпигунський програмний продукт є дослівним перекладом англійсього 

терміну Spyware (англ. Spy — шпигун і англ. (Soft)ware — програмне 

забезпечення). 

Але слід зазначити, що термін Spyware має як вузьке, так і широке 

тлумачення. 

Застосування шпигунських програмних продуктів дозволяє 

зловмисникові дістати практично повний доступ до комп'ютера користувача 

та до інформації, що на ньому що зберігається. 

Класифікація 

- за видом шпигунські програмні продукти підрозділяються на декілька 

основних видів: 

• несанкціоновано вживані моніторингові програмні продукти (англ. 

Tracking Software); 

• несанкціоновано вживані програмні продукти, призначені для 

контролю натискань клавіш на клавіатурі комп'ютера (англ. 

Keyloggers); 

• несанкціоновано вживані програмні продукти, призначені для 

контролю скриншотів екрану монітора комп'ютера (англ. Screen 

Scraper). 

- за метою розробки: 
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• програмні продукти або модулі, які спочатку розроблялися 

спеціально для несанкціонованого проникнення в комп'ютерну 

систему і спочатку призначалися для крадіжки інформації 

користувача розробником даного програмного продукту; 

• програмні продукти або модулі, які спочатку не розроблялися 

спеціально для несанкціонованого проникнення в комп'ютерну 

систему і спочатку не призначалися для крадіжки інформації 

користувача розробником даного програмного продукту; 

Моніторингові програмні продукти- це програмні продукти (модулі), 

призначені для забезпечення спостереження обчислювальних систем, а 

також такі, що дозволяють фіксувати діяльність користувачів і процесів, 

використання пасивних об’єктів, а також однозначно встановлювати 

ідентифікатори причетних до певних подій користувачів і процесів — з 

метою запобігання порушення політики безпеки і/або забезпечення 

відповідальності за певні дії. 

 

 
Рис.7.2. Вигляд системи відеоспостереження 

 

Санкціоноване застосування моніторингових програмних продуктів 

дозволяє власникові (адміністраторові безпеки) автоматизованої системи: 

• визначити (локалізувати) всі випадки спроб несанкціонованого 

доступу до конфіденційної інформації з точним визначенням часу і 

мережевого робочого місця, з якого така спроба здійснювалася; 

• локалізувати всі випадки спотворення (знищення) інформації; 

• визначити факти несанкціонованого встановлення програмного 

забезпечення; 

• визначити всі випадки несанкціонованого використання модемів в 

локальній мережі шляхом аналізу фактів запуску несанкціоновано 

встановлених спеціалізованих прикладних програм; 

• визначити факти нецільового використання персональних 

комп'ютерів: 

• контролювати доступ до серверів та персональних комп'ютерів; 
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Рис.8.1. Команда розробників 

ARPANET (1969р) 

• проводити інформаційний аудит, проводити дослідження 

комп'ютерних інцидентів; 

• визначити завантаження комп'ютерних робочих місць; 

• визначити завантаження персоналу підприємства; 

• відновити критичну інформацію після збоїв комп'ютерних систем; 

• забезпечити спостережуваність обчислювальної системи. Саме ця 

властивість, залежно від якості її реалізації, дозволяє в тій або іншій 

мірі контролювати дотримання співробітниками підприємства 

встановлених правил безпечної роботи на комп'ютерах і політики 

безпеки. 
 

Контрольні запитання 
 

1.Які є методи збереження та захисту інформації? 

2. Архівування, резервне копіювання. 

3. Антивірусний захист. Методи і засоби використання. 

 

Тема №8 

 МЕРЕЖА INTERNET. ПРОТОКОЛИ ТА СЛУЖБИ 
 

§ 8.1 Історія створення Internet 
 

У 1962 році Джозеф Ліклайдер (1915-1990), керівник Агентства 

передових оборонних дослідницьких проектів США висловив ідею 

Всесвітньої комп'ютерної мережі.  

У 1969 році Міністерство оборони США започаткувало розробку 

проекту, котрий мав на меті створення надійної системи передачі інформації 

на випадок війни. Агентство запропонувало розробити для цього 

комп'ютерну мережу. Розробка була доручена ряду університетів США. Ця 

мережа була названа ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency 

Network — Мережа Агентства передових досліджень). В рамках проекту 

мережа об'єднала названі заклади.  

ARPANET почала активно рости й розвиватись, її дедалі ширше 

почали використовувати вчені із різних галузей науки. 

Перший сервер ARPANET було 

встановлено 1 вересня 1969 року у 

Каліфорнійському університеті в Лос-

Анжелесі. Комп'ютер «Honeywell 516» 

мав 12 кілобайт оперативної пам'яті. 

До 1971 року була розроблена 

перша програма для відправки 

електронної пошти мережею, котра 

відразу стала дуже популярною. 
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Рис.8.2. Комп'ютер «Honeywell 516» 

 

У 1973 році до мережі через трансатлантичний кабель були 

підключені перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії — 

мережа стала міжнародною. 

До кінця 1970-х років почали активно розвиватись протоколи 

передачі даних, що були стандартизовані у 1982—1983 роках. 

1 січня 1983 року мережа ARPANET перейшла з протоколу NCP на 

протокол TCP/IP, який досі успішно використовується для об'єднання мереж. 

Саме у 1983 році за мережею ARPANET закріпився термін «Інтернет». 

У 1984 році була розроблена система доменних назв (англ.DNS). 

Тоді ж у мережі ARPANET з’явився серйозний суперник — Національний 

науковий фонд США (NSF) заснував міжуніверситетську мережу NSFNet 

(англ.National Science Foundation Network), котра була сформована з 

дрібніших мереж, і мала значно більшу пропускну здатність. Звання 

«Інтернет» почало плавно переходити до NSFNet. 

У 1988 році було винайдено протокол (IRC), завдяки якому в 

Інтернеті стало можливим спілкування в реальному часі (чат). 

У 1989 році в Європі, в стінах Європейського центру ядерних 

досліджень народилась концепція тенет. Тім Бернерс-Лі розробив протокол 

HTTP, мову гіпертекстової розмітки HTML. 

У 1990 році мережа ARPANET припинила своє існування, 

програвши конкуренцію NSFNet. Тоді ж було зафіксовано перше 

підключення до Інтернету телефонною лінією (так зване «дозвонювання» 

англ. Dial-up access). 
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У 1995 році NSFNet повернулась до ролі дослідницької мережі; 

маршрутизацією всього трафіку Інтернету тепер займались мережеві 

провайдери (постачальники послуг. 

Протягом 1990-х років Інтернет об'єднав у собі більшість існуючих 

на той час мереж (хоча деякі, як, наприклад, “Фідонет”, залишились 

відособленими). Завдяки відсутності єдиного керуючого центру, а також 

завдяки відкритості технічних стандартів Інтернету, що автоматично робило 

мережі незалежними від бізнесу чи уряду, об'єднання виглядало неймовірно 

привабливим.  

На даний момент Інтернет став доступним не лише через 

комп'ютерні мережі, але й через супутники зв'язку, радіосигнали, кабельне 

телебачення, телефонні лінії, мережі стільникового зв'язку, спеціальні 

оптико-волоконні лінії і електропроводи. 

5 січня 2011 року кількість Інтернет користувачів у світі сягнула 2 

мільярдів. 

 

§ 8.2 Технічне забезпечення. Протоколи Internet 

 

Усі комп’ютери у мережі користуються мережевими протоколами 

(протоколами управління передаванням) з назвою TCP/IP, який 

підтримується такими операційними системами: Windows усіх версій, UNIX, 

Macintosh тощо. Протокол ТСР відповідає за організацію зв’язку між двома 

комп’ютерами, а протокол ІР — за маршрутизацію. 

Кожний комп’ютер, що підключений до Internet, має унікальну 

адресу (IP). Адреса — це число, яке поділене на 4 групи цифр до трьох цифр 

у кожній. Адреси Internet поставлені відповідно до назви. За правильним 

перекладом чисел у назви та навпаки, стежать спеціальні комп’ютери — 

сервери доменних назв. Назва домену верхнього рівня вказує на домен 

конкретного комп’ютера, а саме — відображує тип організації. У табл. 1 

наведені типи, що застосовуються у США. 

В інших країнах замість типа організації назва домена верхнього 

рівня означає країну. Тип організації задається у секції ліворуч від назви 

верхнього рівня. Наприклад, RU - Росія, UK - Велика Британія, UA - Україна. 

Таблиця 8.1 

Назва доменів організацій 
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Прикладний рівень 

Прикладні програми, HTTP,FTP 

Транспортний рівень 

TCP 

Міжмережевий рівень 

IP 

Рівень мереженого інтерфейсу 

Драйвери, мережеві адаптери 

Фізичне з’єднання 

Драйвери, мережеві адаптери 

Інформаційна 

система, що 

передає 

повідомлення 

Інформаційна 

система, що 

приймає 

повідомлення 

 
 

Рис.8.3. Схема моделі взаємодії протоколів на апаратному рівні 

 

TCP/IP – це не один протокол і не пара протоколів. TCP/IP є 

сукупністю (стеком) протоколів, які працюють разом. Стек протоколів 

TCP/IP відповідає стандартам багаторівневої моделі взаємодії відкритих 

систем, створеної Міжнародним інститутом стандартизації. Дещо спрощену 

схему з чотирма рівнями подано на рис.8.3. 

За допомогою прикладного рівня моделі TCP/IP програми і служби 

отримують доступ до мережі. Це їх “вікно” у світ. На цьому рівні користувач 

створює документ. Протоколи цього рівня (наприклад, HTTP- протокол 

передавання гіпертексту, FTP- протокол передавання файлів) перевіряють 

права користувача на “вхід в ефір”, здійснюють відповідний захист 

інформації та перекидають документ протоколам транспортного рівня. 

Транспортний рівень моделі TCP/IP відповідає за встановлення і 

підтримку з’єднання між двома вузлами. Його основними завданнями є 

перетворення документа в ту форму, в якій можлива  передача даних у 

мережі (наприклад, дані нарізаються на невеликі пакети стандартного 

розміру), управління потоком даних, підтвердження отримання даних, 

впорядкування і ретрансляція пакетів. 

Окремі пакети, створені на транспортному рівні, передаються на 

нижчий рівень – міжмережевий, який відповідає за маршрутизацію даних 

всередині мережі та між різними мережами. Кожен вузол мережі повинен 

мати свою унікальну адресу (IP-адресу). Ця адреса складається з чотирьох 

байтів, наприклад: 192.112.36.5. На міжмережевому рівні, згідно з 
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протоколами IP (Internet Protocol, міжмережевий протокол), до кожного 

пакета, створеного на транспортному рівні, дописується заголовок, що 

містить адресу вузла-відправника і вузла-одержувача. Такі пакети називають 

IP-пакетами. Різні частини мережі Internet зв’язуються між собою за 

допомогою апаратно-програмних засобів, які називаються 

маршрутизаторами.  

 
 

Рис.8.4. Схема руху пакетів с даними в мережі Internet 

 

Оскільки числова адресація (192.5.6.111) незручна для використання 

її людиною, в мережі Internet числовим адресам ставлять у відповідність 

імена. І’мя складається з декількох частин, розділених крапкою. Наприклад, 

web-сервер компанії Microsoft  має ім’я  www.microsoft.com, а сервер каналу 

“1+1” – www.1plus1.kiev.ua. Імена, записані у такій формі, називають 

доменами. 

Перед тим як два комп’ютери почнуть взаємодію, повинна існувати 

можливість визначення за доменним ім’ям  відповідної IP-адреси. Цим 

займаються спеціалізовані комп’ютери в мережі, які називають DNS- сервери 

(Domain Name Server, доменна служба імен). Коли необхідно перетворити 

доменне ім’я в IP- адресу, комп’ютер, що ініціює з’єднання, звертається із 

запитом до DNS- сервера. Сервер DNS приймає ім’я, наприклад 

http://someserver.com, а повертає IP- адресу (192.5.6.111). 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.1plus1.kiev.ua/
http://someserver.com/
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Рис.8.5. Приклад роботи DNS-сервера 

 

 

Комп'ютери, підключені до Internet, мають різну архітектуру, на них 

встановлено різне програмне забезпечення. При роботі в мережі сумісність 

даних досягається за рахунок використання комунікаційних протоколів - 

правил передачі інформації по мережах:  

• транспортний протокол TCP управляє процесом передачі даних між 

комп'ютерами; 

• протоколи маршрутизації IP, ICMP (Internet Control Message 

Protocol), RIP (Routing Information Protocol) обробляють адресацію 

даних, забезпечують їх фізичну передачу і відповідають за вибір 

найкращого маршруту до адресата; 

• протоколи підтримки мережевої адреси DNS (Domain Name System), 

ARP (Address Resolution Protocol) забезпечують ідентифікацію 

комп'ютера за її унікальному адресою; 

• шлюзові протоколи EGP (Exterior Gateway Protocol), GCP (Gateway-

to-gateway protocol), IGP (Interior Gateway Protocol) відповідають за 

передачу інформації про маршрутизації даних і стан мережі, а також 

обробляють дані для взаємодії з локальними мережами; 

• протоколи прикладних сервісів FTP (File Transmission Protocol), 

Telnet та ін - мережеві програми, що забезпечують доступ до різних 

послуг і службам мережі; 

• протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) відповідає за 

передачу повідомлень електронної пошти. 
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Рис.8.6. Протоколи Internet на різних рівнях 

 

 

§ 8.3 Служби (сервіси) Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.7. Структура служб мереді Internet 

 

Практично всі послуги мережі Internet побудовані на принципі 

"клієнт-сервер".  

 Сервер (у мережі Internet) - це комп'ютер або програма, здатні 

надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) деякі мережні 

послуги.  

 Клієнт - прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, 

яка забезпечує передачу запитів до сервера й одержання відповідей від нього.  
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Клієнт 
Запит 

Відповідь 

 

Рис. 8.8. Схема принципу "клієнт-сервер" 
 

Різні сервіси мають різні прикладні протоколи. У міру розвитку 

мережі з'являються нові протоколи (сервіси), змінюючи її вигляд і стрімко 

розширюючи коло користувачів. Таким чином, щоб скористатися якоюсь із 

служб мережі Internet, необхідно встановити на комп'ютері клієнтську 

програму, здатну працювати за протоколом цієї служби. 

Сервіс FTP (File Transfer Protocol). Це протокол передачі файлів, 

один із перших сервісів Internet. Цей сервіс дає можливість абоненту 

обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером 

мережі. Встановивши зв'язок із віддаленим комп'ютером, користувач може 

скопіювати файл із нього на свій комп'ютер або скопіювати файл із свого на 

віддалений комп'ютер.  

Для вузлів FTP характерною є наявність процедури входу (login). 

Для зручності роботи з цим сервісом розроблено цілий ряд прикладних 

програма, що забезпечують зручний Windows-подібний інтерфейс для FTP-

сервісу.  

Даний сервіс може бути використаний для комерційного поширення 

програмних продуктів, баз даних, моделей, рекламних презентацій, великих 

за обсягом документів (книг) тощо. 

Електронна пошта (E-mail). Вона є одним із перших і, мабуть, 

найпоширенішим сервісом Internet. Цей сервіс забезпечує обмін поштовими 

повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Internet. Можна навести такі 

переваги електронної пошти в організації ділової діяльності:  

• реалізується дешеве і майже моментальне розсилання;  

• не витрачається час на візити до посадових осіб із дрібних питань;  

• не треба переписувати (передруковувати) копії для розсилання;  

• дуже просто використати цитати, відповідаючи на повідомлення;  

• архів листування зберігається в комп'ютері в зручному вигляді;  

• можна задавати списки розсипки, псевдоніми (alias), вести адресні 

записники;  
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• можна передавати двійкові файли (схеми, ілюстрації, програми, 

архіви тощо).  

 Поштові сервери одержують повідомлення від клієнтів і 

пересилають їх по ланцюжку до поштових серверів адресатів, де ці 

повідомлення накопичуються. Серед клієнтських поштових програм можна 

виділити The Bat, Microsoft Outlook та інші. 

• Сервіс Мail Lists (списки розсилки). Його створено на підставі 

протоколу електронної пошти. Підписавшись (безкоштовно) на 

списки розсилки, можна регулярно одержувати електронною 

поштою повідомлення про певні теми (науково-технічні й економічні 

огляди, презентація нових програмних та апаратних засобів і т. д.).  

• Сервіс Usenet (групи новини або телеконференції). Він забезпечує 

обмін інформацією (повідомлення, статті) між усіма, хто 

користується ним. Це щось на зразок електронної дошки оголошень, 

на яку будь-який бажаючий може помістити своє повідомлення, і 

воно стає доступним для всіх інших. Новини поділяються за темами 

на групи, що якоюсь мірою їх упорядковує. На певні групи можна 

оформити підписку і періодично, як і електронною поштою, 

одержувати всі повідомлення, що проходять за темою групи. Для 

реалізації цього сервісу існують клієнтські програми, наприклад, 

Microsoft Internet News. 

Сервіс WWW (World Wide Web - всесвітня павутина). WWW - це 

єдиний інформаційний простір, який складається із сотень мільйонів 

взаємозв'язаних гіпертекстових електронних документів, що зберігаються на 

Web-серверах. Окремі документи всесвітньої павутини називаються Web-

сторінками. Групи тематично об'єднаних Web-сторінок утворюють Web-

вузол (жаргонний термін - Web-сайт, або просто сайт).  

Найважливішою рисою Web-сторінок є гіпертекстові посилання. З 

будь-яким фрагментом тексту або, наприклад, із малюнком, можна пов'язати 

інший Web-документ, тобто встановити гіперпосилання.  

Для передачі інформації у WWW використовується протокол HTTP 

(HyperText Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту). Перегляд Web-

сторінок і переміщення через посилання користувачі здійснюють за 

допомогою програм браузерів (від слова "to browse" - переглядати).  

Сервіс IRC (Internet Relay Chat). Він забезпечує проведення 

телеконференцій у режимі реального часу. Переваги: можна анонімно 

поговорити на цікаву тему або швидко одержати консультацію. Іноді службу 

IRC називають чат-конференціями, або просто чатом. Існує кілька 

популярних клієнтських програм для роботи з серверами і мережами, що 

підтримують сервіс IRC, наприклад, програми mIRC і mIRC32 для Windows. 

Ці, а також подібні до них програми застосовуються для ділового й особисто-
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го спілкування персоналу фірм у реальному часі, для проведення групових 

консультацій і нарад. 

Служба ICQ. Вона призначена для пошуку мережної IP-адреси 

людини, комп'ютер якої приєднано в даний момент до мережі Internet. Назва 

служби є акронімом виразу І seek you - я тебе шукаю. Необхідність у подібній 

послузі пов'язана з тим, що більшість користувачів не мають постійної IP-

адреси. Їм видається динамічна ІР-адреса, що діє тільки протягом цього 

сеансу. При кожному приєднанні до мережі Internet програма ICQ, 

встановлена на комп'ютері користувача, визначає поточну IP-адресу і 

повідомляє його центральній службі, яка, в свою чергу, оповіщає партнерів 

користувача. Після встановлення контакту зв'язок відбувається в режимі, 

аналогічному сервісу IRC. 

Сервіс Telnet (віддалений доступ). Він дає можливість абоненту, 

працювати на будь-якому комп'ютері мережі Internet, як на своїй власній. У 

минулому цей сервіс також широко використовувався для проведення 

складних математичних розрахунків на віддалених суперкомп'ютерах. У наші 

дні у зв'язку зі швидким збільшенням обчислювальної потужності ПК 

необхідність у подібній послузі скоротилася, але служби Telnet у мережі 

Internet продовжують існувати. Часто протоколи Telnet застосовують для 

дистанційного керування технічними об'єктами, наприклад, телескопами, 

відеокамерами, промисловими роботами. Прикладом програми, що реалізує 

доступ до Telnet-сервісу, може бути програма Net Term. 

Для роботи в мережі необхідно:  

• фізично приєднати комп'ютер до одного з вузлів мережі Internet;  

• одержати IP-адресу на постійній або тимчасовій основі;  

• встановити і настроїти програмне забезпечення - програми-клієнти 

тих сервісів, послугами яких мається намір скористатися.  

Організаційно, доступ до мережі користувачі дістають через 

провайдерf.  

 Провайдер - це організація (юридична особа), що надає послуги у 

приєднанні користувачів до мережі Internet.  

 Як правило, провайдер має постійно ввімкнений досить 

продуктивний сервер, сполучений з іншими вузлами каналами з відповідною 

пропускною здатністю, і засоби для одночасного підключення кількох 

користувачів (багатоканальний телефон, багатопортова плата тощо). 
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§8.4. Програмне забезпечення для роботи в Internet 

 

Програмне забезпечення  Інтернету умовно можна розбити на кілька 

більших груп. 

1. Браузери (browsers). Це програми, що дозволяють знаходити й 

переглядати гіпертекстові документи, опубліковані в Мережі: 

Mіcrosoft Іnternet Explorer, Netscape Navіgator, Opera.  

2. Поштові програми ( e-maіl) - спеціальні програми для прийняття, 

відправлення, сортування й перегляду електронної пошти:The Bat!, 

MS Outlook, Pegasus.       

3. FTP- Клієнти - програми для обміну файлами: CuteFTP, WS_FTP. 

4. Менеджери завантаження (download manager) - програми для 

перекачування файлів з Мережі: Go!Zіlla, ReGet, GetRіght. 

5. Програми спілкування (chat programmes) - програми, що надають 

можливість переговори в Мережі як у текстовому режимі, так і в 

режимі аудио й відео обміну: MіcroіRC, ІCQ, ІPhone, EasyTalk, 

NetMeetіng. 

6. Програми дозвона (dіaler programmes) - програми для з'єднання із 

провайдером по одному або декількох номерах телефонів: E- Type 

Dіaler, Advanced Dіaler. 

7. HTML- Редактори - програми для підготовки Web- Документів: 

FrontPage 2000, DreamWeaver.  

8. Додаткові програми - для доступу до аудио й відео інформації 

(RealPlayer), для онлайнового перекладу (Web TranSіte). 

 

Контрольні запитання 

1. Історія створення Internet. 

2.Технічне забезпечення. Протоколи Internet. 

3. Охарактеризувати служби (сервіси) Internet. 

4. Дати характеристику програмному забезпеченню для роботи в Internet. 

 

 

Тема №9 

 СТВОРЕННЯ І ПІДТРИМКА WEB-СТОРІНОК. 

 МОВА РОЗМІТКИ ГІПЕРТЕКСТУ HTML  
 

§9.1. Розробка та підтримка web-сайтів 

 

Розробка будь-якого web- документа або сайта починається з 

визначення вимог до нього для конкретного набору користувачів і 

закінчується експлуатацією системи цими користувачами. Iснують різні 

підходи і технології розробки.  
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 Процес створеннясайта можна поділити на такі етапи: 

• визначення цілей та функцій web - сайта; 

• створення структури (схеми) сайта; 

• добір апаратних і програмних засобів, необхідних для реалізації web- 

сайта; 

• створення окремих сторінок; 

• тестування; 

• публікація сторінок на сервері; 

• реклама web- сайта; 

• експлуатація (підтримка web- сайта). 

Етап визначення цілей та функцій web-сайта. 
На початковому етапі створення web-сайту виконуються такі дії: 

• визначається мета створення (забезпечення інформацією про 

навчальний заклад, підприємство чи приватну фірму; електронна 

бібліотека; електронний бізнес; дискусійний форум, дистанційне 

навчання тощо); 

• визначається аудиторія потенційних користувачів («відвідувачів»); 

• визначаються функції web-сайта (пошукова система, дискусійний 

форум, система тестування, розміщення замовлень та ін.). 

Етап створення структури (схеми) сайта. 
 Сайт — це сукупність web-документів (web-сторінок), між якими 

встановлено певні зв'язки. Множина зв'язків між елементами системи 

визначає певну структуру. Загальна структура сайта визначається, в першу 

чергу, його призначенням, функціями та змістом. 

 Найпростішою структурою є лінійна структура. У цьому випадку 

кожна сторінка (крім останньої) має посилання тільки на одну наступну 

сторінку. 

Документи, які входять до лінійної структури, можна переглядати 

послідовно і тільки в одному напрямі — від початкової ланки до останньої.  

 

 
Рис.9.1. Лінійна структура web-сайта 

 

 

Найчастіше сайт має нелінійну структуру. Важливим випадком 

нелінійних структур є ієрархічні (деревовидні) структури, які вважаються 

одними з найпоширеніших типів класифікаційних структур. У цьому випадку 

елементи сторінки впорядковані так, що існує лише один елемент (коренева 
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Рис.9.2. Нелінійна структура 

web-сайта 

сторінка), який не має попереднього, а всі інші елементи мають тільки один 

попередній.  

 

Загальна структура сайта може 

бути комбінацією як лінійних, так і 

нелінійних структур. Наприклад, 

енциклопедія, про яку згадувалося вище, 

може мати нелінійну структуру, але 

кожному окремому питанню можна 

присвятити декілька послідовних 

сторінок. І ці сторінки можуть 

розглядатися тільки одна за одною.  

 

 

Можливий ще й інший варіант: енциклопедія може складатися з 

послідовних розділів, кожен з яких має нелінійну структуру.  

Етап добору апаратних і програмних засобів, необхідних для 

реалізації web-сайта. 
• Встановлюються види необхідного матеріального забезпечення 

(сервер) і прикладних програм для web-сайта (пошукові системи, 

інтерфейс, системи для реєстрації та ідентифікації користувачів та 

ін.). Web-сайт може розміщуватися на власному сервері (за умови 

наявності надійного виділеного каналу). Альтернативним варіантом, 

і найчастіше — найзручнішим є укладання угоди на послуги 

хостинга з компанією, що спеціалізується на наданні таких послуг. 

  Під хостингом мається на увазі надання оператором деяких 

ресурсів- дискового простору, оперативної пам'яті, процесорного часу, 

каналу доступу в Інтернет тощо — для розміщення і підтримки цілодобової 

працездатності інтернет-проектів. 

• Реєстрація доменного імені. 

• Якщо планується використання бази даних, необхідно вибрати тип 

системи управління базами даних. Також на цьому етапі необхідно 

вибрати технологію доступу до бази даних 

• Вибір інструменту написання НТМL-коду: текстовий редактор, 

спеціалізований редактор НТМL-коду, візуальний web-редактор. 

• Вибір інструментів створення графіки й анімації. 

Етап створення окремих сторінок. 
• Розробка загального дизайну або макета кожної сторінки, колірної 

схеми, малюнків. Створення анімацій.  

• Розробка коду окремих сторінок. 
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• Розробка коду для прикладних програм web-сайта (механізм пошуку, 

форум, доступ до бази даних, система динамічного оновлення новин, 

система обробки замовлень, поштові програми та ін.). 

• Складання всіх елементів в одну структуру web-сайта. 

Етап тестування. 
• Випробовування роботи гіперпосилань. 

• Випробування прикладних програм для web-сайтів (наприклад, 

тестування у граничних режимах). 

Етап публікації сторінок на сервері. 
• Перенесення html-файлів, файлів графіки, анімації, прикладних 

програм на сервер. 

• Створення структури бази даних на сервері, заповнення бази даних 

початковими даними. 

• Тестування роботи web-сайта на сервері. 

• Оцінювання швидкості завантаження з різних точок доступу до 

мережі 

• Іnternet (виділена лінія, модем). 

Етап реклами web-сайта.  
• Реєстрація сайта в пошукових системах.  

• Реєстрація в банерних системах обміну. Для комерційних ресурсів 

купівля банерної реклами. 

Етап експлуатації. 
• Період експлуатації web-сайта починається тоді, коли розробка web-

сайта завершується і всі сторінки переносяться на сервер. Період 

експлуатації включає також поновлення змісту, модернізацію 

графіки, доповнення сайта додатковими функціями, відстеження 

«відвідуваності» сайта. 

 

§ 9.2. HTML – мова розмітки гіпертексту 
 

Поняття «гіпертекст» має досить давню історію. Воно виникло на 

стику філософії та комп'ютерних технологій ще у середині XX ст. 

Теоретичною основою гіпертексту стали сформульовані В. Бушем (1945 р.) 

принципи нелінійного письма, які він докладно висвітлив у роботі «Як ми 

могли б мислити».  

У 60-их роках Т. Нельсон і Д. Енгельбарт, застосовуючи комп'ютерні 

технології опрацювання інформації, розробили нову технологію, яку назвали 

«гіпертекст». У гіпертексті є посилання на інші сторінки або документи. 

Окремі документи, які складають простір web, називають web-

сторінками. Web-сторінки зберігаються на жорстких дисках web-серверів. 

Web-сервери - це спеціалізовані комп'ютери з відповідним програмним 
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забезпеченням, яке дає можливість доступу користувачів до web-сторінок; це 

програмне забезпечення також називається web-сервером. 

Групу сторінок, присвячену певній темі та розміщену в певному 

каталозі web-сервера, називають web-вузлом або web-сайтом. Один фізичний 

web-сервер може містити кілька web-сайтів. 

Web- сторінки мають вигляд звичайних текстових документів, в які 

введено вказівки, форматування. Принцип роботи браузера полягає в 

інтерпретації цих вказівок. При відображені таких документів браузером самі 

вказівки не відображаються, проте впливають на спосіб відображення решти 

частини документу. Згадані вказівки називають дескрипторами або тегами. 

З їх допомогою текст можна робити кольоровим, використовувати шрифти 

різного розміру, вбудовувати мультиплікацію, відео фрагменти тощо. Формат 

дескрипторів задається в описі спеціальної мови розмітки. Вона називається 

мовою розмітки гіпертексту- НТМL .  

Документи, розмічені за допомогою цієї мови, називають НТМL-

документами. НТМL-документи мають розширення *.htm або *.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.3. Вигляд HTML- документа 

 

Мова НТМL розроблена спеціально для web. Її популярність 

забезпечують зокрема такі властивості: 

• документ, створений за допомогою деякої програми, наприклад 

текстового редактора, часто важко (а іноді і неможливо) 

використовувати в іншій програмі; НТМL у цьому відношенні є 

універсальною; 
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• НТМL — це відкритий стандарт; 

• НТМL не є власністю якої-небудь фірми; 

• можливість використання гіпертексту; 

• НТМL підтримує мультимедіа. 

Браузери взаємодіють із серверами, використовуючи протокол 

НТТР. Для відкриття документа у вікні браузера виконуються наступні дії: 

• браузер декодує заданий URL (визначає доменне ім'я сервера, тип 

протоколу) і підключається до сервера; 

• браузер звертається із запитом до сервера про надання необхідного 

документа; 

• сервер визначає за запитом ім'я файла та шлях до нього; 

• сервер відсилає знайдений файл документа на комп'ютер 

користувача; 

• сервер розриває встановлене з'єднання; 

• браузер інтерпретує наявні у прийнятому документі вказівки НТМL і 

згідно з ними відображає web- у своєму вікні. 

У мові НТМL використовуються поняття контейнера. Контейнер - 

це дескрипторна пара, яка складається з початкового і кінцевого 

дескрипторів (тегів). Початковий дескриптор має вигляд <ТАG>, де ТАG 

ім'я певного НТМL-дескриптора. Кінцевий дескриптор має вигляд </ТАG>.  

 Наприклад, 

<В>Програми для завантаження та перегляду web-сторінок називаються 

браузер ами</В>. 

Контейнер <В></В> дає вказівку браузеру відображати текст 

«Програми для завантаження та перегляду web-сторінок називаються браузер 

ами» напівжирним шрифтом. Тобто, контейнери впливають на частину 

документа, розміщену між ними. Зазначимо, що контейнери можуть бути 

вкладені. 

Одиночний дескриптор, звичайно, має самостійне завдання, не 

пов'язане з конкретним текстом. Наприклад, дескриптор <НR>  служить для 

створення і відображення горизонтальної лінії. 

Дію дескриптора можна дещо змінити, задаючи певні атрибути 

(параметри). Атрибути — це додаткові ключові слова, які відокремлюються 

від ключового слова, що визначає дескриптор, пропуском і розміщуються до 

символа «>». У контейнерах атрибути додаються тільки до початкового 

дескриптора. Атрибути задаються своїми значеннями.  

<Н1 АLIGN=“LEFT"> Транспортний рівень моделі ТСР/ІР </Н1> 

Кожний документ починається із декларативної частини - заголовка, і 

тіла документа. Документи мовою розпочинається з вказівки "<HTML> " і 

закінчується "</HTML>": 
<HTML> 

<HEAD> 
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<TITLE> Текст заголовка сторінки </TITLE> 

... Інші елементи заголовку 

</HEAD> 

<BODY> 

... Тіло документа 

</BODY> 

</HTML> 

 
У модулі "<HEAD>" має бути розташований контейнер "<TITLE>… 

<\TITLE> ", який містить назву документу, яка виводиться на екран. Якщо у 

документі даний тег відсутній, то на місці заголовку буде розташовано URL-

адресу файлу. 

<HTML> 

  <HEAD> 

  <TITLE> Це заголовок </TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY> 

Власне документ HTML -тіло документу 

  </BODY> 

</HTML> 

Форматування тексту засобами HTML. 

При виведенні тексту на екран монітора браузер и ігнорують 

форматування, яке виконується при створенні тексту у текстовому редакторі, 

тобто, ігноруються невідтворювані символи переведення рядка, абзацу, іноді 

навіть ігноруються порожні (без тексту) рядки. 

Форматування тексту мовою HTML виконується використання 

спеціальних тегів і передбачає створення заголовків, абзаців, вирівнювання 

тексту, виділення тексту напівжирним шрифтом, курсивом, підкресленням, 

зміну розміру шрифта.  

В HTML існує шість рівнів заголовків і кожному з них відповідає 

свій розмір шрифта. З допомогою заголовків різних рівнів можна створювати 

чітку ієрархічну структуру документа. Заголовку 1 рівня відповідає 

найбільший розмір шрифта. Синтаксис HTML-коду, що створює заголовки 

різного рівня має вигляд: 

<H1> Заголовок першого рівня </H1> 

<H2> Заголовок другого рівня </H2> 

… … …. … … … 

<H6> Заголовок шостого рівня </H6> 

Для кращого сприйняття сторінки користувачем, не слід пропускати 

рівні заголовків.  

Для відображення тексту в HTML немає спеціального дескриптора. 

Текст вводиться в будь-якому місці між тегами <BODY></BODY>. Текст 
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автоматично розміщується за шириною вікна браузер а. Якщо ж необхідно на 

Web-сторінці помістити порожній рядок або забезпечити в потрібному місці 

перехід до наступного рядка, слід використовувати спеціальні теги: тег 

розриву абзацу <P></P>, та розриву рядка <BR>. Тег розриву абзацу дає 

команду браузер у закінчити поточний абзац і помістити порожній рядок 

перед наступним абзацом. Тег розриву рядка вказує про закінчення 

поточного рядка і переходу до наступного. Відмітимо, що для тегу розриву 

абзацу використання закриваючого тегу </P> не є необхідним. Наприклад: 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>Використання тегів розриву рядка та 

абзацу</TITLE></HEAD> <BODY>Тег розриву абзацу вказує 

браузер у вставити порожній рядок перед початком наступного 

абзацу.<P>Тег розриву рядка вказує браузер у <BR> перейти на 

наступний рядок.</BODY> 

</HTML> 

Текст абзацу, чи заголовка може бути вирівняно за лівим краєм, за 

правим краєм, або за центром вікна браузер а. Для вирівнювання тексту 

використовується параметр ALIGN=вирівнювання, де атрибут 

“вирівнювання” може приймати значення: LEFT для вирівнювання за лівим 

краєм, RIGHT для вирівнювання за правим краєм, CENTER для 

вирівнювання за центром. Найчастіше параметр ALIGN використовується у 

тегах розриву абзацу та задання заголовку. Наприклад: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Приклад вирівнювання тексту </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 <H2 ALIGN=CENTER> Розміщення заголовку тексту по центру 

</H2> 

 <! -- Наступний абзац буде вирівняно за лівим краєм -- > 

  <P ALIGN=LEFT> Вивчення HTML невдовзі стане такою ж 

необхідністю, як вміння ввімкнути комп’ютер, скопіювати файл чи 

скористатися текстовим редактором. Якщо користувач вміє набирати 

текст, то зможе освоїти і використання HTML.  

 </BODY> 

</HTML> 

HTML надає можливість виділяти фрагменти тексту напівжирним 

шрифтом, курсивом, підкресленням тощо. Для цього в HTML існують 

спеціальні дескриптори, які називають дескрипторами стилів. Всі 

дескриптори стилів є контейнерами. Основні дескриптори стилів подано в 

таблиці 9.1. 
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Таблиця 9.1 

Основні дескриптори стилів 

 

Дескриптор Стиль Приклад 

<B> Напівжирний шрифт Напівжирний 

<I> Курсив Курсив 

<U> Підкреслення Підкреслений текст 

<SUB> Підрядковий текст Текст 

 підрядковий текст 

<SUP> Надрядковий текст Текст 
надрядковий текст 

<STRIKE> Перекреслення Перекреслений 

 

Використання дескрипторів стилів розглянуто у наступному 

прикладі: 

<HTML> 

 <HEAD> 

 <TITLE> Приклади виділення тексту тегами стилів 

</TITLE> 

           </HEAD> 

<BODY> 

 Приклад виділення тексту <B> напівжирним 

шрифтом</B>.<BR><BR>  

 Можна також виділити текст <I>курсивом</I>. <BR><BR> 

 Особливо важливі місця можна <U>підкреслити</U>.<BR><BR> 

 Можна створити <SUP> надрядковий </SUP> або 

 <SUB> підрядковий</SUB> текст.<BR><BR> 

 Крім того, текст можна <STRIKE>перекреслити</STRIKE>. 

</BODY> 

</HTML> 

Розмір шрифта можна визначити з допомогою дескриптора <FONT>:  

<FONT SIZE=“значення”>  

Атрибут SIZE дозволяє вказувати абсолютний ( значення від 1 до 7) 

та відносний (значення від –4 до +4) розміри шрифта по відношенню до 

розміру основного шрифта, тобто шрифта, що використовується в основній 

частині сторінки. Для зміни розміру основного шрифта використовується 

елемент <BASEFONT SIZE=значення>. Значення атрибуту SIZE може бути 

число від 1 до 7. Для браузер а стандартним є розмір шрифта 3. Відмітимо, 



СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 102 

що дескриптор <FONT> може використовуватись тільки як складений тег, 

оскільки вимагає параметрів. 

З метою форматування може використовуватись нероздільний 

пропуск – &nbsp. Використання цього символа в коді HTML-файлу 

забезпечує появу на Web-сторінці одного пропуску. Наприклад, при 

виведенні тексту  "розмір&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspшрифту" браузер  

між словами “розмір” і “шрифту” помістить 5 пропусків. 

Використання гіперпосилань. 

Гіперпосилання – це описання вказівки браузер у звернутись до 

даних або вказівок у межах (або за межами) HTML-документу. Власне 

гіперпосилання - це і є те, задля чого створюється гіпертекст. За допомогою 

гіперпосилань користувачі можуть переходити з однієї сторінки до іншої. 

Саме завдяки їх використанню документ стає інтерактивним і динамічним.  

 Існують три основних типи гіперпосилань: внутрішні, зовнішні і 

відносні. 

Внутрішні гіперпосилання (internal links )– це посилання на об’єкти в 

межах одного документу. З їх допомогою користувач може переміщатись 

всередині однієї Web-сторінки. Такі посилання доцільно використовувати на 

довгих сторінках, щоб мати можливість швидко переміщатись між їх 

розділами. 

Зовнішні гіперпосилання (external links) – це посилання на сторінки, 

розміщені на іншому Web-сервері. 

Відносні (relative links), або локальні (local links) посилання – це 

посилання на Web-сторінки, розміщені на тому ж сервері. Адреси цих 

посилань задаються відносно адреси Web-сторінки, на якій вони поміщені.  

Для зовнішніх гіперпосилань використовується синтаксис: <A 

HREF=”URL”>текст посилання </A>, де URL - повна адреса документа, на 

який здійснюється посилання. Текст поміщений у контейнер <A 

HREF=”URL”> </A> зображається в браузер і з підкресленням та виділяється 

кольором (найчастіше синім). Перемістивши на посилання курсор і 

натиснувши ліву клавішу мишки, даємо вказівку браузер у завантажити 

сторінку, яка розміщена за адресою URL. 

Наприклад:  

<A HREF=”http://www.ibm.com/сomputers.html”>Комп’ютери компанії 

IBM</A> - є гіперпосиланням на Web-сторінку, розміщену за адресою 

http://www.ibm.com/сomputers.html.  

Зв’язуючи сторінки одного сервера гіперпосиланнями, немає 

необхідності включати до URL доменне ім’я. Наприклад: 

 <A HREF=”computers.htm”>Комп’ютери виробництва IBM</A> - 

створюється гіперпосилання на файл computers.htm, який повинен 

знаходитись на тому ж самому сервері і в тому ж підкаталозі, що і файл, в 

якому знаходиться це гіперпосилання.  

http://www.ibm.com/products.html
http://www.ibm.com/products.html
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Якщо файл знаходиться у іншому піддиректорії, то необхідно 

вказати шлях до нього, наприклад: 

<A HREF=”ibm/computers.htm”> Комп’ютери виробництва IBM</A> 

Є й інші можливості для спрощення записів довгих адрес URL. Так, 

наприклад, HTML-код 

<HTML>  

 <HEAD>   

<TITLE> Основні розділи Web-сайту НПУ ім. М.П.Драгоманова </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A HREF=”http://www.npu.kiev.ua/ABITUR/abit-beg.htm”>Абітурієнту</A> 

<A HREF=”http://www.npu.kiev.ua/ASPIRANT/index.htm”>Аспірантура</A> 

<A HREF=”http://www.npu.kiev.ua/FAKULT/in-fak.htm”>Факультети</A> 

<A HREF=”http://www.npu.kiev.ua/REKTORAT/in-rek.htm”>Ректорат</A> 

</BODY> 

</HTML>  

можна записати компактніше: 

<HTML>  

 <HEAD>   

<TITLE> Основні розділи Web-сайту НПУ ім. Драгоманова</TITLE> 

<BASE HREF=http://www.npu.kiev.ua/> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A HREF=”ABITUR/abit-beg.htm”>Абітурієнту</A> 

<A HREF=”ASPIRANT/index.htm”>Аспірантура</A> 

<A HREF=”FAKULT/in-fak.htm”>Факультети</A> 

<A HREF=”REKTORAT/in-rek.htm”>Ректорат</A> 

</BODY> 

</HTML>  

Створюючи великі Web-сторінки, необхідно також забезпечити 

можливість для користувача легко переміщуватись з одного їх розділу до 

іншого. Це досягається завдяки внутрішнім гіперпосиланням. Для 

реалізації такого посилання необхідні два елементи: посилання, яке вказує 

куди треба перейти, і мітка, яка визначає місце переходу.  

Посилання до мітки описується кодом:  

<A HREF=”#назва мітки”>Текст посилання</A> 

Мітка також використовує контейнер <A></A> і описується так: <A 

NAME =”назва мітки”>текст</A> 

Назва мітки – це довільний текст, який не виводиться на екран 

броузером і позначає місце переходу. Якщо на сторінці є кілька міток, то всі 

вони повинні мати різні назви. Символ “#” при описанні посилання вказує, 

що після нього записано назву мітки, а не назву файла.  

http://www.npu.kiev.ua/
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Для кращого розумінні роботи внутрішніх гіперпосилань доцільно 

створити та протестувати у броузері Web-сторінку з таким кодом:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Колекція програм мовою VisualBasic</TITLE> 

<BODY> 

До вашої уваги пропонується колекція програм мовою VisualBasic: <BR> 

<!—далі створюємо внутрішні гіперпосилання -- > 

<A HREF=”#графік”>Побудова графіків функцій</A><BR> 

<A HREF=”#масив”>Упорядковування масиву</A><BR> 

<A HREF=”#рівняння”>Розв’язування квадратних рівнянь</A><BR> 

<P> 

<!— далі описуємо місця, на які здійснюються посилання -- > 

<A NAME=”графік”> Побудова графіків функцій – приклад 

програми</A><BR> 

(текст програми)<BR><BR> 

<A NAME=”масив”> Упорядкування масиву – приклад програми 

</A><BR> 

(текст програми) 

<BR><BR> 

<A NAME=”рівняння”> Розв’язування квадратних рівнянь – приклад 

програми</A><BR> 

(текст програми) 

</BODY> 

</HTML> 

Можна зробити так, щоб після активізації певного посилання 

звучала музика, або програвався відеофільм. Посилання на мультимедійні 

файли *.avi, *.wav створюються так само, як посилання на HTML-

документи. В атрибуті HREF контейнера <A></A> необхідно вказати ім’я 

файла, в якому міститься потрібна мелодія або відеофільм. Наприклад: 

<P>Натисніть<A HREF=”c:\present\Globe.avi”>тут</A>, щоб почути 

улюблену композицію</P> 

  Файл my_music.wav повинен знаходитись на тому ж сервері і у 

тому ж директорії, що і HTML-файл, із якого він викликається. Для 

створення гіперпосилань на файли мультимедія, розміщені на інших 

серверах Internet, використовуються повні URL-адреси. 

  Часто виникає необхідність включити до Web-сторінки посилання 

на адресу електронної пошти. Для цього в атрибуті HREF необхідно задати 

адресу електронної пошти у вигляді “mailto: адреса”. Наприклад, щоб 

створити посилання на адресу kito@npu.kiev.ua, необхідно у код сторінки 

помістити такий контейнер: <A HREF=”mailto: kito@npu.kiev.ua"> 

kito@npu.kiev.ua<A>, згідно якого броузер відображає текст 

mailto:e_mail
mailto:kito@npu.kiev.ua%22
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“kito@npu.kiev.ua” як гіперпосилання. Якщо клацнути на ньому мишкою, 

броузер відкриє поштову програму в режимі створення листа, і в полі 

“Aдреса:” помістить адресу kito@npu.kiev.ua. Текст, що розміщується у 

контейнері <А></A>, може бути будь-яким, проте доцільно 

використовувати адресу E-mail, оскільки не всі користувачі сторінки 

можуть користуватись поштовими програмами, що встановлені на 

комп’ютері, з якого переглядається сторінка.  

Списки  

У HTML – документах можна використовувати списки, які 

полегшують сприйняття тексту. Списки можуть бути трьох типів:  

 ненумеровані (з маркером позиції); 

 послідовно нумеровані; 

 списки словникового типу або списки визначень. 

Фрагмент коду для створення ненумерованого списку: 

<UL><LI>Перший елемент списку</LI> 

<LI>Перший елемент списку</LI> 

<LI>Другий елемент списку</LI> 

<LI>Третій елемент списку</LI></UL> 

 Маркери списку можуть мати вигляд за замовчуванням (заповнені 

кружечки) або один з двох інших: квадратики (SQUARE) або порожні 

кружечки (СIRCLE). Тип маркера вказується у відкриваючому тезі 

контейнера списку: <ULTYPE=SQUARE>. 

Фрагмент коду для створення нумерованого списку: 

<OL> 

<LI>Перший елемент списку</LI> 

<LI>Другий елемент списку</LI> 

<LI>Третій елемент списку</LI> 

</OL> 

Таблиці у HTML – документах. 

Подання інформації у таблицях подібне за зовнішнім виглядом до 

таблиць у текстовому редакторі Word, у електронних таблицях Excel, але 

використання їх набагато ширше, оскільки у формі таблиць можуть бути 

сформовані різні інтерактивні засоби, зокрема WEB-сторінки. 

Описання таблиці починається з тегу <TABLE>. Параметри таблиці 

описуються за  допомогою тегів: <TH> - для заголовка таблиці, <TR> - для 

описання рядків, <TD> - для описання даних (тобто вмісту комірок). 

Заголовки у таблиці можуть не тільки розміщуватись як назви стовпчиків, а 

і як назви рядків. 

Приклад коду таблиці. 

<H1>Фірма “Зодіак”</H1>  

<H2>Прибутки і видатки за 2000 рік (дійсні і очікувані)</H2>  
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<TABLE> <TR> <TH> Перший квартал </TH> <TH> Другий квартал 

</TH> <TH> Третій квартал </TH> <TH> Четвертий  квартал </TH> 

</TR> 

<TR><TD> Прибутки 12 % (дійсні) </TD> 

<TD> Прибутки 10 % (дійсні) </TD> 

<TD> Збитки 5 % (дійсні) </TD> 

<TD> Прибутки 10 % (передбачувані) </TD> 

<TD> Збитки 5 % (передбачувані) </TD></TR></TABLE> 

Вирівнювання даних у комірках таблиці описується атрибутом 

ALIGN тегів з дескрипторами TH i TD. Атрибут може набувати значень 

LEFT, RIGHT, CENTER для вирівнювання по лівій межі, правій межі або за 

центром, наприклад <TH ALIGN=”LEFT”> вказує на вирівнювання за лівою 

межею. 

Графічні зображення. 

Графічні зображення, які демонструються на Web-сторінках, 

зберігаються в окремих файлах. Для вміщення зображення на сторінку 

використовують тег <IMG SRC=«URL»>, де URL - адреса файла, який 

містить графічні дані, 

Розташування тексту, який слідує за зображенням, і те, як 

зображення розташоване на сторінці, контролює атрибут ALIGN. За 

замовчуванням текст з'являється внизу зображення. 

Internet Explorer дозволяє використовувати властивості тега IMG, які 

надають можливість задавати значення висоти і ширини зображення за 

допомогою атрибутів HIGHT і WIDTH. Висота і ширина вимірюються в 

пікселях. 

Атрибути тега <IMG SRC=«URL»> 
WIDTH =px Встановлює ширину зображення (у пікселях). 

HIGНТ = рх Встановлює висоту зображення (у пікселях). 

ALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM| LEFT|RIGHT Контролює розташування 

тексту. 

Значення атрибуту ALIGN 
ТОР Вирівнює текст по верху зображення. 

MIDDLE Вирівнює базову лінію тексту по центру зображення. 

BOTTOM Вирівнює базову лінію по низу зображення. 
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Рис.9.4. Приклад HTML- коду та вигляд сайту факультету  

 

Контрольні запитання 

1.У чому суть розробка та підтримки web-сайтів? 

2. HTML – мова розмітки гіпертексту. Основні поняття. 

3.Методи створення сайтів на основі HTML. 
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