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ØÀÍÎÂÍІ ÄÅÂ’ßÒÈÊËÀÑÍÈÊÈ!

Âè ïðîäîâæóєòå âèâ÷àòè öіêàâèé òà âàæëèâèé ïðåäìåò —
іíôîðìàòèêó.
Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè âæå íàâ÷èëèñÿ îïðàöüîâóâàòè
ãðàôі÷íі, òåêñòîâі, ÷èñëîâі òà ìóëüòèìåäіéíі äàíі, øóêàòè
âіäîìîñòі òà ëèñòóâàòèñÿ â Іíòåðíåòі, ñòâîðþâàòè ïðîãðàìè
â ñåðåäîâèùі Lazarus, ðîçâ’ÿçóâàòè êîìïåòåíòíіñíі çàäà÷і òà
âèêîíóâàòè íàâ÷àëüíі ïðîåêòè.
Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè â 9-ìó êëàñі âè îçíàéîìèòåñÿ
ç ïîíÿòòÿì і âèäàìè іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì, îñíîâàìè іíôîðìàöіéíîї áåçïåêè, ðîçãëÿíåòå îñîáëèâîñòі ïåðåäàâàííÿ äàíèõ
â Іíòåðíåòі òà äåÿêі ñåðâіñè ñó÷àñíîãî Іíòåðíåòó, ïðîäîâæèòå
îïðàöüîâóâàòè ìóëüòèìåäіéíі òà ãðàôі÷íі äàíі, ðîçðîáëÿòè òà
âèêîíóâàòè ïðîãðàìíі ïðîåêòè â ñåðåäîâèùі ïðîãðàìóâàííÿ.
Âè íàâ÷èòåñÿ ñòâîðþâàòè êîìï’þòåðíі ïóáëіêàöії, êîìï’þòåðíі ìîäåëі, ïåðñîíàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå. Óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ âè âіäïðàöþєòå ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ êîìïåòåíòíіñíèõ çàäà÷ і âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòіâ.
І â öüîìó âàì äîïîìîæå öåé ïіäðó÷íèê.
Íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë ïіäðó÷íèêà ïîäіëåíî íà ðîçäіëè. Êîæíèé ðîçäіë ñêëàäàєòüñÿ ç ïóíêòіâ, ÿêі, ó ñâîþ ÷åðãó, ìіñòÿòü
ïіäïóíêòè. Íà ïî÷àòêó êîæíîãî ïóíêòó íàâåäåíî çàïèòàííÿ,
âіäïîâіäі íà ÿêі ïîëåãøàòü ðîçóìіííÿ òà çàñâîєííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó. Öі çàïèòàííÿ ïîçíà÷åíî
à

.

Óâàæíî ÷èòàéòå ìàòåðіàë, âèêëàäåíèé ó ïіäðó÷íèêó. Îñíîâíå çіáðàíî â êіíöі êîæíîãî ïóíêòó â îêðåìіé ðóáðèöі
«Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі».
Äëÿ âіäïðàöþâàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ó ðóáðèöі
«Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì» íàâåäåíî òðåíóâàëüíі âïðàâè ç äåòàëüíèìè àëãîðèòìàìè âèêîíàííÿ çàâäàíü.
Íàïðèêіíöі êîæíîãî ïóíêòó ðîçìіùåíî çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
«Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ». Ðåêîìåíäóєìî
âàì ïіñëÿ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ïóíêòó äàòè âіäïîâіäі íà íèõ. Áіëÿ êîæíîãî çàïèòàííÿ ñòîїòü ïîçíà÷êà, ÿêà
îçíà÷àє, ùî ïðàâèëüíà âіäïîâіäü íà íüîãî âіäïîâіäàє:
— ïî÷àòêîâîìó é ñåðåäíüîìó ðіâíÿì íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü;
— äîñòàòíüîìó ðіâíþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü;
* — âèñîêîìó ðіâíþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü.
Òàê ñàìî ïîçíà÷åíî é ðіâíі ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ó ðóáðèöі
, ÿêó íàâåäåíî ïіñëÿ êîæíîãî ïóíêòó. Çàâäàííÿ, ÿêі àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ðåêîìåíäóє äëÿ ðîáîòè
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âäîìà, ïîçíà÷åíî

. Íàä çàâäàííÿìè ç ïîçíà÷êîþ

öіëüíî ïîïðàöþâàòè â ïàðàõ àáî íåâåëèêèõ ãðóïàõ.
Êðіì îñíîâíîãî ìàòåðіàëó, ïóíêòè ïіäðó÷íèêà ìіñòÿòü ðóáðèêè:



«Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå»;



«×è çíàєòå âè, ùî…»;



«Äëÿ òèõ, õòî ïðàöþє ç Scribus»;

 Òëóìà÷íèé ñëîâíèê òåðìіíіâ і ïîíÿòü (íà çåëåíîìó òëі).
Ó êіíöі ïіäðó÷íèêà ðîçìіùåíî Ñëîâíè÷îê.
Ôàéëè-çàãîòîâêè äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü і ïðàêòè÷íèõ ðîáіò
ðîçìіùåíî íà ñàéòі Іíôîðìàòèêà äëÿ âñіõ (allinf.at.ua) â ðîçäіëі
Ìàòåðіàëè äî ïіäðó÷íèêіâ.
Áàæàєìî âàì óñïіõіâ ó âèâ÷åííі íàéöіêàâіøîї
òà íàéñó÷àñíіøîї íàóêè — ІÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ!
Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

іíôîðìàòèêó ÿê íàóêó òà ãàëóçü äіÿëüíîñòі ëþäèíè
êëàñèôіêàöіþ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé
іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії â îñâіòі
îñíîâíі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, їõ õàðàêòåðèñòèêè
іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè, їõ âèäè
àïàðàòíå òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè
åòàïè ñòàíîâëåííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé
іíôîðìàöіéíå ñóñïіëüñòâî, іíôîðìàöіéíó êóëüòóðó,
іíôîðìàöіéíó ãðàìîòíіñòü, іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíó
êîìïåòåíòíіñòü
іíòåëåêòóàëüíó âëàñíіñòü òà àâòîðñüêå ïðàâî
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Роздiл 1
1.1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. ßêі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè âè çíàєòå?
2. Ùî òàêå òåõíîëîãіÿ? ßêі іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії âè çíàєòå?
3. Íàçâіòü åòàïè ðîçâèòêó çàñîáіâ ïåðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ òà çáåðіãàííÿ
ïîâіäîìëåíü. Íà ÿêîìó іç öèõ åòàïіâ ëþäèíà ïî÷àëà âèêîðèñòîâóâàòè
êîìï’þòåð?

ІНФОРМАТИК А ЯК НАУК А
ТА ГАЛУЗЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Âè âæå çíàєòå, ùî äіÿëüíіñòü ëþäèíè òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ïîâіäîìëåííÿìè:
âîíà îòðèìóє, ïåðåäàє, çàïàì’ÿòîâóє, îïðàöüîâóє ðіçíîìàíіòíі ïîâіäîìëåííÿ.
Äëÿ ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü ëþäèíà âèêîðèñòîâóє íàêîïè÷åíі âіäîìîñòі, ñâіé
äîñâіä, ìîäåëþє íàñëіäêè ñâîїõ äіé. Ó ðàçі íåïîâíèõ âіäîìîñòåé âîíà çâåðòàєòüñÿ äî ðіçíîìàíіòíèõ äæåðåë — äîâіäíèêіâ, ïіäðó÷íèêіâ, àòëàñіâ,
ñëîâíèêіâ, Іíòåðíåòó òîùî.
Îäíàê äîâîëі ÷àñòî ëþäèíà ñòèêàєòüñÿ ç òèì, ùî ïðèéíÿòè ïðàâèëüíå
ðіøåííÿ âîíà íå ìîæå íå òіëüêè ÷åðåç âіäñóòíіñòü ÷è íåïîâíîòó âіäîìîñòåé, àëå é ÷åðåç їõ íàäìіðíó êіëüêіñòü.
Ó òàêèõ âèïàäêàõ íà äîïîìîãó ìîæå ïðèéòè íàóêà. Ïіä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ
ðіøåíü ó áóäü-ÿêіé ñôåðі äіÿëüíîñòі ëþäèíі ïîòðіáíі íå ïðîñòî ïîâіäîìëåííÿ àáî ñóêóïíіñòü âіäîìîñòåé ïðî ïðîöåñè ÷è îá’єêòè. Âіäîìîñòі ìàþòü
áóòè ïåâíèì ÷èíîì ïîäàíі é óïîðÿäêîâàíі, ùî çàáåçïå÷èòü ìîæëèâіñòü їõ
ñèñòåìíîãî òà øâèäêîãî âèêîðèñòàííÿ (ìàë. 1.1). Öèì і çàéìàєòüñÿ íàóêà,
ùî îòðèìàëà íàçâó іíôîðìàòèêà.

Мал. 1.1. Прийняття рішення, брати парасольку із собою чи ні

Іíôîðìàòèêà — íàóêà, ùî âèâ÷àє ìåòîäè òà çàñîáè îïðàöþâàííÿ, ïåðåäàâàííÿ òà çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü.
ßêùî çâàæèòè íà òå, ùî îïðàöþâàííÿ, ïåðåäàâàííÿ òà çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü — öå іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî іíôîðìàòèêà — öå íàóêà ïðî іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, ÿêі, ÿê ïðàâèëî, ó ñó÷àñíîìó
ñóñïіëüñòâі ðåàëіçóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Ãîâîðÿ÷è, ùî іíôîðìàòèêà âèâ÷àє іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, ìàєìî íà óâàçі, ùî âîíà ôîðìóëþє îñíîâíі їõ çàêîíîìіðíîñòі, ðîçðîáëÿє íà îñíîâі öèõ
çàêîíîìіðíîñòåé íàéáіëüø åôåêòèâíі ìåòîäè і ñïîñîáè ïåðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ òà çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü, ñòâîðþє ïðèñòðîї, ÿêі çàáåçïå÷óþòü
øâèäêå òà íàäіéíå çäіéñíåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ.
Ó ñâіòі øèðîêî ðîçïîâñþäæåíî àíãëîìîâíèé âàðіàíò íàçâè íàóêè
іíôîðìàòèêè — ñomputer science (àíãë. ñomputerr — êîìï’þòåð, science —
íàóêà).
Для тих, хто хоче знати більше
У середині ХХ ст. інформатикою в деяких країнах називали науку, що вивчала
закономірності розповсюдження, класифікації, пошуку, узагальнення наукових повідомлень з метою запобігання повторних наукових досліджень і швидкого інформування вчених про їх результати. Ця наука й далі розвивається, вона отримала
назву «документалістика». Учені цього напряму розробили методи систематизованого зберігання наукових відомостей, швидкого їх пошуку за потрібними значеннями властивостей.

Іíôîðìàòèêîþ íàçèâàþòü òàêîæ ãàëóçü äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç ðåàëіçàöієþ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáіâ
êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
Іíôîðìàòèêà ÿê ãàëóçü äіÿëüíîñòі ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç âèðîáíèöòâà
òà ðåìîíòó êîìï’þòåðíîї òåõíіêè, ñòâîðåííÿ ðіçíîìàíіòíîãî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ (îïåðàöіéíèõ ñèñòåì, ñèñòåì çàõèñòó âіä êîìï’þòåðíèõ âіðóñіâ, ïðîãðàì ñòèñíåííÿ é àðõіâàöії äàíèõ, ðåäàêòîðіâ òåêñòіâ, ïðåçåíòàöіé,
ìàëþíêіâ, ìóëüòèìåäіéíèõ äàíèõ, ïðîãðàì äëÿ áàíêіâñüêîї ñôåðè, ìåäèöèíè, îñâіòè òîùî), ñòâîðåííÿ і çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ
ðіçíîãî ðіâíÿ, ðіçíîìàíіòíèõ ñàéòіâ, ðîáîòîòåõíіêè òîùî (ìàë. 1.2).

Мал. 1.2. Діяльність людини в галузі інформатики

Çíà÷åííÿ іíôîðìàòèêè òà êîìï’þòåðèçîâàíèõ ñèñòåì ó ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі ïîñòіéíî çðîñòàє. Äіÿëüíіñòü îêðåìèõ ëþäåé, óðÿäîâèõ îðãàíіçàöіé, âåëèêèõ êîðïîðàöіé і ìàëèõ ôіðì äåäàëі áіëüøå çàëåæèòü âіä ñòàíó
òà ñòàáіëüíîї ðîáîòè êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì і ìåðåæ. Äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
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Роздiл 1
âñі ñôåðè äіÿëüíîñòі ëþäèíè ïîòðåáóþòü ñâîє÷àñíîãî é øâèäêîãî ïåðåäàâàííÿ òà îïðàöþâàííÿ äåäàëі áіëüøîãî îáñÿãó äàíèõ, íàäіéíîãî їõ çáåðіãàííÿ.
Î÷åâèäíî, ùî іíôîðìàòèêà ÿê ãàëóçü äіÿëüíîñòі ëþäèíè òіñíî ïîâ’ÿçàíà
ç іíôîðìàòèêîþ ÿê íàóêîþ òà íà ïðàêòèöі âèêîðèñòîâóє її äîñÿãíåííÿ.
ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, ЇХ Х АРАКТЕРИСТИК А
ßê âè âæå çíàєòå, ïðîöåñè çáåðіãàííÿ, ïåðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ
ÿ ïîâіäîìëåíü íàçèâàþòüñÿ іíôîðìàöіéíèìè ïðîöåñàìè. Êîæåí іç öèõ ïðîöåñіâ
ìàє ñâîї õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі.
Òàê, ïðîöåñ çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü íîñіÿ, íà ÿêîìó
ôіêñóþòüñÿ ïîâіäîìëåííÿ. Ó êîìï’þòåðíèõ ñèñòåìàõ äëÿ ôіêñàöії ïîâіäîìëåíü âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі íîñії: ìіêðîñõåìè ïàì’ÿòі, ìàãíіòíі äèñêè àáî
ñòðі÷êè, îïòè÷íі äèñêè òîùî. Îñîáëèâіñòþ çáåðіãàííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåðàõ
є òå, ùî äàíі íà íîñії çàïèñóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì äâіéêîâîãî êîäóâàííÿ.
Òîáòî ôðàãìåíò íîñіÿ, ùî ìîæå çáåðіãàòè 1 áіò äàíèõ, ïåðåáóâàòèìå òіëüêè
â îäíîìó ç äâîõ ñòàíіâ. Íàïðèêëàä, äëÿ ìіêðîñõåìè ïàì’ÿòі — «є çàðÿä» àáî
«íåìàє çàðÿäó».
Äëÿ çàïèñó òà ç÷èòóâàííÿ äàíèõ ç íîñіÿ â êîìï’þòåðíèõ ñèñòåìàõ âèêîðèñòîâóєòüñÿ âіäïîâіäíèé ïðèñòðіé, ùî çàïèñóє òà ç÷èòóє äàíі ç íîñіÿ. Çàïèñ
і ç÷èòóâàííÿ äàíèõ âіäáóâàєòüñÿ ïіä êåðóâàííÿì ñïåöіàëüíèõ ïðîãðàì —
äðàéâåðіâ ïðèñòðîїâ çáåðіãàííÿ äàíèõ.
Ïðîöåñ ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü äæåðåëà ïîâіäîìëåíü, ïðèéìà÷à ïîâіäîìëåíü і ñåðåäîâèùà ïåðåäàâàííÿ (êàíàëó çâ’ÿçêó)
(ìàë. 1.3).
Ñåðåäîâèùå
ïåðåäàâàííÿ
Мал. 1.3. Схема передавання повідомлень

Ó êîìï’þòåðàõ äæåðåëîì ïîâіäîìëåíü, ÿê ïðàâèëî, є ïðèñòðîї ââåäåííÿ
äàíèõ (êëàâіàòóðà, ñêàíåð, ìåðåæåâèé àäàïòåð, ìèøà òîùî), à ïðèéìà÷åì — îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü. Ó ðàçі, êîëè ïіñëÿ îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåííÿ íàäñèëàþòüñÿ êîðèñòóâà÷àì, äæåðåëîì ïîâіäîìëåíü ìîæå áóòè òà
ñàìà îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü, à ïðèéìà÷åì — ïðèñòðîї âèâåäåííÿ äàíèõ (ìîíіòîð, ïðèíòåð, ìåðåæåâèé àäàïòåð, ìóëüòèìåäіéíèé ïðîåêòîð).
Îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі íîâèõ ïîâіäîìëåíü íà
îñíîâі іñíóþ÷èõ. Ôàêòè÷íî áóäü-ÿêå ïåðåòâîðåííÿ ïî÷àòêîâîãî ïîâіäîìëåííÿ çà ôîðìîþ àáî çà âìіñòîì є éîãî îïðàöþâàííÿì. Îñíîâíèì ïðèñòðîєì îïðàöþâàííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåðі є ïðîöåñîð. Ðàçîì ç òèì çíà÷íà
÷àñòèíà é іíøèõ ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà âèêîíóє ïåðåòâîðåííÿ äàíèõ. Òàê,
êëàâіàòóðà ïåðåòâîðþє ïîâіäîìëåííÿ ïðî íàòèñíåííÿ ïåâíîї êëàâіøі â ñóêóïíіñòü åëåêòðè÷íèõ ñèãíàëіâ. Áіëüø ñêëàäíå îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü
çäіéñíþє ïðèíòåð — âіí ïåðåòâîðþє åëåêòðè÷íі ñèãíàëè ïðî çîáðàæåííÿ
âіä êîìï’þòåðà â êîìàíäè ïðèñòðîÿì, ùî íàíîñÿòü ôàðáó íà âіäïîâіäíі
äіëÿíêè ñòîðіíêè. Òîìó äëÿ òàêîї ðîáîòè áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ ïðèíòåðіâ
ìàє âëàñíèé ïðîöåñîð.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
КЛАСИФІК АЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ âè âèãîòîâëÿëè ðіçíîìàíіòíі âèðîáè:
ç äåðåâà, òêàíèíè, ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ, ìåòàëó òîùî. Äëÿ їõ âèãîòîâëåííÿ âèêîðèñòîâóâàëè ðіçíі ìàòåðіàëè òà іíñòðóìåíòè, äîòðèìóâàëèñÿ ïåâíîї
ïîñëіäîâíîñòі äіé. ßê ïðàâèëî, âè âèêîðèñòîâóâàëè ïåâíó òåõíîëîãіþ. Ïіä
òåõíîëîãієþ ðîçóìієòüñÿ «ñóêóïíіñòü ïðèéîìіâ і ñïîñîáіâ îáðîáêè àáî ïåðåðîáêè ñèðîâèíè, ìàòåðіàëіâ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ âèðîáіâ»1. Ó òåõíîëîãіÿõ
âèäіëÿþòü ïðåäìåò ïðàöі, çàñîáè ïðàöі, íîñії òåõíîëîãі÷íèõ ôóíêöіé (òі,
õòî çäіéñíþє îïåðàöії íàä îá’єêòîì) òà ïðîäóêò ïðàöі.
Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè âè òàêîæ âèêîðèñòîâóâàëè ïåâíі òåõíîëîãії —
òåõíîëîãіþ îïðàöþâàííÿ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, òåõíîëîãіþ îïðàöþâàííÿ
òåêñòіâ, òåõíîëîãіþ îïðàöþâàííÿ ïðåçåíòàöіé, ìóëüòèìåäіéíèõ äàíèõ
òîùî. Öі òåõíîëîãії íàçèâàþòü іíôîðìàöіéíèìè.
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії îïèñóþòü îñîáëèâîñòі çäіéñíåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
Äëÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, ÿê і äëÿ çâè÷àéíèõ, âèäіëÿþòü ñêëàäîâі. Ïðåäìåòîì ïðàöі є ïî÷àòêîâèé íàáіð ïîâіäîìëåíü, ÿêèé є îñíîâîþ äëÿ
ñòâîðåííÿ íîâîãî ïîâіäîìëåííÿ. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії
öå ìîæóòü áóòè òåêñòîâі, ãðàôі÷íі, âіäåî- àáî çâóêîâі ïîâіäîìëåííÿ, ÿêі
ñòàíóòü її ñêëàäîâèìè.
Çàñîáàìè ïðàöі є ñóêóïíіñòü êîìï’þòåðíèõ ïðèñòðîїâ і ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ, ÿêó áóäå âèêîðèñòàíî ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè іíôîðìàöіéíîãî
âèðîáó. Íîñіé òåõíîëîãі÷íèõ ôóíêöіé — êîðèñòóâà÷ êîìï’þòåðà, ÿêèé
îïðàöüîâóє äàíі âіäïîâіäíî äî îïèñàíîї òåõíîëîãії, à ïðîäóêò ïðàöі —
ñòâîðåíà ïðåçåíòàöіÿ. Ñòðóêòóðó іíôîðìàöіéíîї òåõíîëîãії íà ïðèêëàäі
òåõíîëîãії îïðàöþâàííÿ ïðåçåíòàöії ïîäàíî íà ìàëþíêó 1.4. Îïèñ ïîñëіäîâíîñòі îïðàöþâàííÿ ïðåçåíòàöії íàâåäåíî ó âèãëÿäі åòàïіâ, ÿêі ìîæíà
ðîçáèòè íà îêðåìі äії, à òі, ó ñâîþ ÷åðãó, — íà åëåìåíòàðíі îïåðàöії.
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çàëåæíî âіä òèïіâ äàíèõ, ÿêі îïðàöüîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ їõ ðåàëіçàöії. Ðîçðіçíÿþòü іíôîðìàöіéíі
òåõíîëîãії îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ, çîáðàæåíü (ìàëþíêіâ і ôîòîãðàôіé),
÷èñåë, çâóêó, âіäåî òîùî.
Іíøèì ïіäõîäîì äî êëàñèôіêàöії іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé є êëàñèôіêàöіÿ çà ïðîâіäíèì іíôîðìàöіéíèì ïðîöåñîì, ÿêèé ðåàëіçóє öÿ òåõíîëîãіÿ. Âèäіëÿþòü іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії çáåðіãàííÿ, îïðàöþâàííÿ òà ïåðåäàâàííÿ äàíèõ.
Ïіä ÷àñ êëàñèôіêàöії çà îñíîâíîþ ìåòîþ çäіéñíåííÿ іíôîðìàöіéíèõ
ïðîöåñіâ âèäіëÿþòü òåõíîëîãії ââåäåííÿ (íàïðèêëàä, òåõíîëîãіÿ ãîëîñîâîãî
ââåäåííÿ äàíèõ), ïîøóêó, çáèðàííÿ (íàïðèêëàä, ñòâîðåííÿ êîëåêöії ôîòîãðàôіé ïåâíîãî îá’єêòà), îïðàöþâàííÿ (ìàë. 1.5), çáåðіãàííÿ, çàõèñòó äàíèõ òîùî.
Äëÿ ââåäåííÿ äàíèõ, ÿêі áåç ïåðåòâîðåííÿ íå ìîæóòü áóòè ïåðåäàíі äî
êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì (äðóêîâàíі íà ïàïåðі òåêñòè, êàðòèíè, çâóêîâі çàïèñè
1
Òðóäîâå íàâ÷àííÿ (äëÿ äіâ÷àò) : ïіäðó÷. äëÿ 5-ãî êë. çàãàëüíîîñâіò. íàâ÷.
çàêëàäіâ / І.Þ. Õîäçèöüêà, Í.Ì. Ïàâè÷, Î.Â. Ãîðîáåöü, Î.І. Áåçíîñþê. — Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêèé : Àêñіîìà, 2013. — Ñ. 4.
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Роздiл 1

Мал. 1.4. Структура інформаційної технології опрацювання презентації

íà ñòàðèõ íîñіÿõ — ïëàòіâêàõ,
ìàãíіòíèõ ñòðі÷êàõ òîùî), âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, ùî ïîòðåáóþòü
äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Òàê, äëÿ
ââåäåííÿ òåêñòіâ ç ïàïåðîâèõ íîñіїâ âèêîðèñòîâóþòü ñêàíåðè, çîáðàæåííÿ ç ÿêèõ îïðàöüîâóþòüñÿ
ó ïðîãðàìàõ îïòè÷íîãî ðîçïіçíàâàííÿ òåêñòіâ.
Äëÿ íàäіéíîãî çáåðіãàííÿ äàМал. 1.5. Опрацювання зображень
íèõ âèêîðèñòîâóþòü òåõíîëîãії
з використанням комп’ютера
àâòîìàòè÷íîãî ðåçåðâíîãî êîïіþâàííÿ, äóáëþâàííÿ çàïèñó äàíèõ, òåõíîëîãії áàç äàíèõ òîùî.
Äîâîëі ÷àñòî çàìіñòü òåðìіíà «іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії» âæèâàþòü òåðìіí «іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії» (ІÊÒ). Öèì ïіäêðåñëþєòüñÿ
âàæëèâå çíà÷åííÿ ó çäіéñíåííі іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ñó÷àñíèõ çàñîáіâ
êîìóíіêàöії — êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ òà іíøèõ çàñîáіâ çâ’ÿçêó.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Іñòîðіÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé ïî÷èíàєòüñÿ ç âèíàéäåííÿ ïèñåìíîñòі òà ìîæëèâîñòі çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ïîâіäîìëåíü ïðîòÿãîì ÷àñó,
áіëüøîãî, íіæ òðèâàëіñòü æèòòÿ ëþäèíè. Ç åòàïàìè ðîçâèòêó çàñîáіâ
ðåàëіçàöії іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ і âіäïîâіäíî ç åòàïàìè ðîçâèòêó іíôîð10
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ìàöіéíèõ òåõíîëîãіé âè îçíàéîìèëèñü ó 8-ìó êëàñі. Íàãàäàєìî íàçâè òà
ïåðіîäè öèõ åòàïіâ:
 ðó÷íèõ òåõíîëîãіé (âіä ñòàðîäàâíіõ ÷àñіâ äî ñåðåäèíè ÕV ñò.);
 ìåõàíі÷íèõ òåõíîëîãіé (âіä ñåðåäèíè ÕV ñò. äî ñåðåäèíè ÕІÕ ñò.);
 åëåêòðè÷íèõ òåõíîëîãіé (âіä ñåðåäèíè ÕІÕ ñò. äî 40-õ ðîêіâ ÕÕ ñò.);
 åëåêòðîííèõ òåõíîëîãіé (âіä 40-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. äî íàøèõ äíіâ).
Îñòàííіé åòàï ðîçâèòêó іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé çóìîâëåíî ïîÿâîþ
óíіâåðñàëüíîãî ïðèñòðîþ äëÿ çäіéñíåííÿ îïåðàöіé íàä äàíèìè — êîìï’þòåðà. Çà áіëüø íіæ 70-ëіòíþ іñòîðіþ êîìï’þòåðè äóæå çìіíèëèñÿ і âіäïîâіäíî çìіíèëèñÿ é òі òåõíîëîãії, ùî áàçóþòüñÿ íà âèêîðèñòàííі
êîìï’þòåðіâ. Ðîçãëÿíåìî äåòàëüíіøå åòàïè ñòàíîâëåííÿ êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
Íà ïåðøîìó åòàïі (âіä ñåðåäèíè 40-õ ðîêіâ äî ïî÷àòêó 60-õ ðîêіâ
ÕÕ ñò.) êîìï’þòåðè âèêîðèñòîâóâàëè òіëüêè äëÿ ïðîâåäåííÿ îá÷èñëåíü
(ìàë. 1.6). Öі îá÷èñëåííÿ ïîòðіáíі áóëè â ÿäåðíіé ôіçèöі, âіéñüêîâіé ñïðàâі, øèôðóâàííі òà äåøèôðóâàííі ïîâіäîìëåíü, àâіàöії òà êîñìîíàâòèöі
òîùî. Äàíі â êîìï’þòåðè ââîäèëèñÿ ç ïåðôîêàðò, ïåðôîñòðі÷îê, ìàãíіòíèõ áàðàáàíіâ àáî ïðîñòèì ïåðåìèêàííÿì òóìáëåðіâ, à âèâîäèëèñÿ, ÿê
ïðàâèëî, íà ïðèñòðîї, ùî ïðàöþâàëè ç òàêèìè ñàìèìè íîñіÿìè (ìàë. 1.7).
Ëþäèíà áåç ñïåöіàëüíîї îñâіòè і íàâè÷îê íå ìîãëà ïðàöþâàòè ç êîìï’þòåðîì.

Мал. 1.6. Один з перших українських комп’ютерів «Київ» (1958 р.)

Мал. 1.7. Пульт керування ЕОМ «Мінськ» з різними системами введення та виведення даних
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Роздiл 1
Äðóãèé åòàï (äî ñåðåäèíè 70-õ ðîêіâ XX ñò.) õàðàêòåðèçóєòüñÿ ðîçøèðåííÿì ñôåðè çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåðà. Ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñÿ òåõíîëîãії åëåêòðîííèõ áàç äàíèõ, êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ, ñèñòåì àâòîìàòèçîâàíîãî êåðóâàííÿ âèðîáíèöòâîì, òåõíîëîãії áóõãàëòåðñüêîãî òà
áàíêіâñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ. ßê ïðàâèëî, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîòóæíі òà
ñåðåäíüîї ïîòóæíîñòі êîìï’þòåðè, ùî îáñëóãîâóþòü áàãàòüîõ êîðèñòóâà÷іâ (ìàë. 1.8).

Мал. 1.8. До комп’ютера на базі ЕОМ «Дніпро», розробленої в Україні, у Центрі керування
польотами могли підключатися кілька десятків користувачів

Ñòâîðåííÿ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ çóìîâèëî ïî÷àòîê ñóòòєâèõ çìіí
ó ðîçâèòêó іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Ïіä ÷àñ òðåòüîãî åòàïó, ùî ðîçïî÷àâñÿ іç ñåðåäèíè 70-õ ðîêіâ ÕÕ ñò., çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé çìіñòèëîñÿ ç âåëèêèõ îá÷èñëþâàëüíèõ öåíòðіâ äî
ìàëèõ îôіñіâ. Ïåðñîíàëüíèé êîìï’þòåð ñòàâ äîñòóïíèé çíà÷íіé ÷àñòèíі
êîðèñòóâà÷іâ і íà ðîáîòі, і âäîìà (ìàë. 1.9). Äëÿ ðîáîòè ç íèì íå ïîòðіáíî
áóëî ìàòè ñïåöіàëüíó îñâіòó, і éîãî øâèäêî ìîæíà áóëî àäàïòóâàòè äî âèðîáíè÷èõ і îñîáèñòèõ ïîòðåá. Íàáóëè øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ òåõíîëîãії îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ, ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ñóòòєâîãî ðîçâèòêó íàáóëè
òåõíîëîãії ðіçíîìàíіòíèõ áàç äàíèõ (ïðîäàæ êâèòêіâ íà ïîòÿãè òà ëіòàêè,
îáëіê òîâàðіâ, ëіòåðàòóðè â áіáëіîòåêàõ òîùî). Ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòèñÿ
ìóëüòèìåäіéíі òåõíîëîãії ç îïðàöþâàííÿ çâóêó, âіäåî, ìóëüòèïëіêàöії,
åëåêòðîííèõ ïðåçåíòàöіé.
Ó õîäі ÷åòâåðòîãî åòàïó (іç ñåðåäèíè 80-õ ðîêіâ XX ñò.) çà ðàõóíîê
çíà÷íîãî ïіäâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ і ðîçøè12
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ðåííÿ ñïåêòðà òà ÿêîñòі ïðèñòðîїâ
ââåäåííÿ і âèâåäåííÿ äàíèõ (ëàçåðíі òà ñòðóìåíåâі ïðèíòåðè, ñêàíåðè, êîëüîðîâі ìîíіòîðè) âіäáóâñÿ
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê óñіõ іñíóþ÷èõ
іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Ïåðñîíàëüíèé êîìï’þòåð ñòàâ öåíòðîì
ðåàëіçàöії іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ
ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Íà ïіäïðèєìñòâàõ, îðãàíіçàöіÿõ і â óñòàíîâàõ íàáèðàþòü îáåðòіâ
êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії (ëîêàëüíі
ìåðåæі), ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñÿ
òåõíîëîãії ïіäòðèìêè ãëîáàëüíèõ Мал. 1.9. Перший з персональних комп’ютерів корпорації Apple ще не мав власного
ìåðåæ (òåõíîëîãіÿ ãіïåðòåêñòó,
монітора і підключався до побутового
åëåêòðîííîї ïîøòè òîùî).
телевізора
Îñíîâíîþ îñîáëèâіñòþ ï’ÿòîãî
åòàïó (ç ïåðøèõ ðîêіâ XXІ ñò.) ó ðîçâèòêó êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, ÿêèé òðèâàє і çàðàç, є àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ãëîáàëüíèõ, ðåãіîíàëüíèõ і ëîêàëüíèõ ìåðåæ, ìîáіëüíèõ ïðèñòðîїâ і âáóäîâàíèõ
ó ðіçíîìàíіòíі ïðèñòðîї êîìï’þòåðіâ. Çàñîáè ðåàëіçàöії іíôîðìàöіéíèõ
òåõíîëîãіé, áàçè äàíèõ, îñâіòíі òåõíîëîãії, òåõíîëîãії ñîöіàëüíèõ ìåðåæ,
åëåêòðîííîї òåëåôîíії, åëåêòðîííèõ âіäåîêîíôåðåíöіé ñòàëè äîñòóïíèìè
êîæíîìó êîðèñòóâà÷ó â ìåðåæàõ. Ñâîї äàíі ìîæíà çáåðіãàòè ó «õìàðі» —
íà îäíîìó іç ñåðâåðіâ êîìï’þòåðíîї ìåðåæі. Òàì òàêîæ ìîæíà çíàéòè áåçêîøòîâíі ïðîãðàìè äëÿ îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ, ôîòîãðàôіé, çâóêó, âіäåî òà
çàëó÷èòè äëÿ ïðîâåäåííÿ ãðîìіçäêèõ îá÷èñëåíü іíøі êîìï’þòåðè ìåðåæі.
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçâèòêîì ìåðåæåâèõ òåõíîëîãіé, ùî çàáåçïå÷óє îá’єäíàííÿ çóñèëü ðіçíèõ êîðèñòóâà÷іâ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñïіëüíèõ öіëåé.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Ó ñôåðі îñâіòè îñíîâíå çàâäàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé — çðîáèòè íàâ÷àííÿ åôåêòèâíіøèì çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàì
і çàñîáіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâіñòü іíäèâіäóàëіçóâàòè òà óðіçíîìàíіòíèòè
íàâ÷àííÿ. Çàñòîñóâàííÿ ІÊÒ ó íàâ÷àííі íàäàє ó÷íåâі òà â÷èòåëþ ìîæëèâіñòü
äîñòóïó äî ðіçíèõ äæåðåë іíôîðìàöії òà âèáîðó ðіçíèõ ôîðì îðãàíіçàöії
çàíÿòü, âêëþ÷àþ÷è äèñòàíöіéíі.
Іñíóє âåëèêà êіëüêіñòü ïðîãðàì äëÿ íàâ÷àííÿ ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ, êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, ðîçâèòêó, ó òîìó ÷èñëі é ç âèêîðèñòàííÿì іãîð.
Ðіâåíü їõ ñêëàäíîñòі é åôåêòèâíîñòі ðіçíèé. Íàéïðîñòіøі ç íèõ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïåðåâіðêè çíàíü і âìіíü ó÷íіâ ç îêðåìèõ ïèòàíü, íàïðèêëàä
òàáëèöі ìíîæåííÿ. Òàêó ïðîãðàìó ìîæå ñêëàñòè íàâіòü ñòàðøîêëàñíèê.
Ñêëàäíіøі ïðîãðàìè íàäàþòü ó÷èòåëþ äîäàòêîâі çàñîáè äëÿ êåðóâàííÿ
ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ, ïåðåâіðÿþòü, ÷è ÿêіñíî çàñâîєíî âèêëàäåíèé ìàòåðіàë,
і, ÿêùî éîãî çàñâîєíî ïîãàíî, ïðîïîíóþòü îïðàöþâàòè öþ ÷àñòèíó ìàòåðіàëó ùå ðàç àáî ïîâåðíóòèñÿ äî âèâ÷åííÿ ïîïåðåäíüîãî ìàòåðіàëó.
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Роздiл 1
ßêùî ó÷åíü ïðîïóñòèâ óðîê ç ôіçèêè, òî äîñòàòíüî óòî÷íèòè â îäíîêëàñíèêà éîãî òåìó òà ïåðåãëÿíóòè íà YouTube âіäåîóðîê. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî
çàéòè íà ãîëîâíó ñòîðіíêó ñåðâіñó òà â ðÿäêó ïîøóêó ââåñòè, íàïðèêëàä,
«Ôіçèêà 9 êëàñ. Ìàãíіòíі ÿâèùà». Íà öüîìó ñàéòі ìîæíà çíàéòè íàâ÷àëüíі
ìàòåðіàëè ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ.
Іñíóє áàãàòî ñàéòіâ ç íàâ÷àëüíèìè ìàòåðіàëàìè. Íàïðèêëàä, äëÿ òèõ,
õòî âèðіøèâ ïîâ’ÿçàòè ñâîþ ìàéáóòíþ ïðîôåñіþ ç іíôîðìàòèêîþ, êîðèñíèìè áóäóòü óðîêè ç êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè (http://takpro100.net.ua; http://
arttime.org.ua), çàâäàííÿ і ïðîåêòè äëÿ Scratch (https://scratch
/
.mit.edu),
îïèñ ïåðøèõ êðîêіâ ó ïðîãðàìóâàííі íà C# (http://sds
/ 125.blogspot.com) àáî
íà Python (http://pythontutor
/
r.com; https://developers.google.com/edu/python
/
)
Найважливіше
Н
й
і
вц
цьому
у пункті
у
і
ôîðìàòèêà — íàóêà, ùî âèâ÷àє ìåòîäè òà çàñîáè îïðàöþâàííÿ, ïåðåäàâàííÿ òà çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü. Ìîæíà ùå ñêàçàòè, ùî іíôîðìàòèêà — öå íàóêà ïðî іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, ÿêі, ÿê ïðàâèëî, ó ñó÷àñíîìó
ñóñïіëüñòâі ðåàëіçóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
Іíôîðìàòèêîþ íàçèâàþòü òàêîæ ãàëóçü äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç ðåàëіçàöієþ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáіâ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè. Іíôîðìàòèêà ÿê ãàëóçü äіÿëüíîñòі ëþäèíè òіñíî ïîâ’ÿçàíà
ç іíôîðìàòèêîþ ÿê íàóêîþ і íà ïðàêòèöі âèêîðèñòîâóє її äîñÿãíåííÿ.
Ïðîöåñè çáåðіãàííÿ, ïåðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ
ÿ ïîâіäîìëåíü íàçèâàþòüñÿ іíôîðìàöіéíèìè ïðîöåñàìè. Êîæåí іç öèõ ïðîöåñіâ ìàє ñâîї õàðàêòåðíі
îñîáëèâîñòі.
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãіїї îïèñóþòü îñîáëèâîñòі çäіéñíåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çàëåæíî âіä òèïіâ äàíèõ,
ÿêі îïðàöüîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ їõ ðåàëіçàöії. Ðîçðіçíÿþòü іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ, çîáðàæåíü (ìàëþíêіâ і ôîòîãðàôіé), ÷èñåë,
çâóêó, âіäåî òîùî.
Іíøèìè ïіäõîäàìè äî êëàñèôіêàöії іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé є êëàñèôіêàöіÿ çà ïðîâіäíèì іíôîðìàöіéíèì ïðîöåñîì (çáåðіãàííÿ, îïðàöþâàííÿ
òà ïåðåäàâàííÿ äàíèõ), ÿêèé ðåàëіçóє öÿ òåõíîëîãіÿ, àáî çà îñíîâíîþ ìåòîþ çäіéñíåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ (ââåäåííÿ, ïîøóêó, çáèðàííÿ, îïðàöþâàííÿ, çáåðіãàííÿ, çàõèñòó).
Ðîçâèòîê êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé íàëі÷óє ï’ÿòü
åòàïіâ, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ ðіçíèì ðіâíåì ðîçâèòêó öèõ òåõíîëîãіé, їõ
êіëüêіñòþ òà äîñòóïîì äî íèõ ðіçíèõ êàòåãîðіé êîðèñòóâà÷іâ.
Ó ñôåðі îñâіòè îñíîâíі çàâäàííÿ ІÊÒ — çðîáèòè íàâ÷àííÿ åôåêòèâíіøèì çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàì і çàñîáіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâіñòü іíäèâіäóàëіçóâàòè òà óðіçíîìàíіòíèòè íàâ÷àííÿ.
Дайте відповіді на запитання
1. Ùî òàêå іíôîðìàòèêà ÿê íàóêà?
2. Ùî òàêå іíôîðìàòèêà ÿê ãàëóçü ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі?
3. ßê ïîâ’ÿçàíà іíôîðìàòèêà ÿê íàóêà і ÿê ãàëóçü ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі?
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4. ßêі õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі ìàє ïðîöåñ çáåðіãàííÿ äàíèõ ÿê іíôîðìàöіéíèé ïðîöåñ?
5. ßêі õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі ìàє ïðîöåñ îïðàöþâàííÿ äàíèõ ÿê іíôîðìàöіéíèé ïðîöåñ?
6. ßêі õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі ìàє ïðîöåñ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ÿê іíôîðìàöіéíèé ïðîöåñ?
7. Ùî òàêå іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії? Íàâåäіòü ïðèêëàäè òàêèõ òåõíîëîãіé.
8. ßêі ñêëàäîâі ìàþòü іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії? Îïèøіòü їõ.
9. Çà çíà÷åííÿì ÿêèõ âëàñòèâîñòåé êëàñèôіêóþòü іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії? Íàâåäіòü ïðèêëàäè êëàñèôіêàöіé.
10. Íà ÷îìó áàçóєòüñÿ øèðîêå âèêîðèñòàííÿ òåðìіíà «іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії» çàìіñòü «іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії»?
11. ßêі åòàïè ñòàíîâëåííÿ êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé âè çíàєòå? Îïèøіòü їõ îñîáëèâîñòі.
12. ßê âè âèêîðèñòîâóєòå іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії
ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè ñàéòіâ, ìàòåðіàë ÿêèõ âàì
äîïîìàãàє â íàâ÷àííі.
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü ñëàéä ïðåçåíòàöії çі ñòðóêòóðîþ îäíієї ç іíôîðìàöіéíèõ
òåõíîëîãіé çà âêàçіâêîþ â÷èòåëÿ (íàïðèêëàä, òåõíîëîãії îïðàöþâàííÿ ìóëüòèìåäіéíèõ äàíèõ).
2. Âèêîðèñòîâóþ÷è ìàòåðіàë ïóíêòó ïіäðó÷íèêà, ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі ñõåìó êëàñèôіêàöії іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
3. Âèêîðèñòîâóþ÷è ìàòåðіàëè ç Іíòåðíåòó (íàïðèêëàä, іç ñàéòіâ âіðòó/
_svitu.html; http://www.
àëüíèõ ìóçåїâ http://m.itvpd.in.ua/Muzei
/
M/museum-map_u.html òà іíøèõ), ïіäãîòóéòå
icfcst.kiev.ua/MUSEUM
ïîâіäîìëåííÿ ïðî ðîçðîáëåíі â Óêðàїíі êîìï’þòåðè ïåðøèõ òðüîõ
åòàïіâ ñòàíîâëåííÿ êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
4. Ïіäãîòóéòå äëÿ ñâîїõ îäíîêëàñíèêіâ äîáіðêó ñàéòіâ, ùî äîïîìîæå
âèâ÷åííþ îäíîãî ç íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ (çà âêàçіâêîþ â÷èòåëÿ)
ó 9-ìó êëàñі.
5. Âèêîðèñòîâóþ÷è ìàòåðіàëè Іíòåðíåòó, ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ
ïðî ïåðñïåêòèâó ðîçâèòêó іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé íà íàéáëèæ÷і 5–10 ðîêіâ.

1.2. ІНФОРМАЦІЙНІ
Й СИСТЕМИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО
1. Ùî òàêå ñèñòåìà? ßêі ñèñòåìè âè çíàєòå?
2. Ç ÿêèìè іíôîðìàöіéíèìè òåõíîëîãіÿìè âè îçíàéîìèëèñü ó 5–8-õ
5 8 õ êëàñàõ?
3. Ùî òàêå àâòîðñüêå ïðàâî? Ùî òàêå ïëàãіàò?

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЇХ ВИДИ
Óñå æèòòÿ ëþäèíè ïîâ’ÿçàíî ç іíôîðìàöіéíèìè ïðîöåñàìè. Äëÿ çáіëüøåííÿ øâèäêîñòі ïåðåäàâàííÿ òà îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü, íàäіéíîñòі
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Роздiл 1
їõ çáåðіãàííÿ ëþäñòâî âèêîðèñòîâóє ðіçíîìàíіòíі òåõíі÷íі çàñîáè òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Äëÿ ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі ðåàëіçàöії іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ðіçíîìàíіòíі çàñîáè çäіéñíåííÿ öèõ ïðîöåñіâ îá’єäíóþòü
ó ñèñòåìè.
Ðîçãëÿíåìî ÿê ïðèêëàä ñèñòåìó
Òåðìіíàë (ëàò. terminus — êіíåöü,
ïðîäàæó êâèòêіâ íà ïîòÿãè Óêðçàëіçêіíöåâà öіëü) — êîìï’þòåð, äîñòóï
íèöі. Ïðîäàæ êâèòêіâ çäіéñíþєòüñÿ
äî ÿêîãî ìàє áàãàòî êîðèñòóâà÷іâ.
ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè і íàâіòü çà
ßê ïðàâèëî, âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ
її ìåæàìè. Êóïèòè êâèòêè ìîæíà
ââåäåííÿ òà âèâåäåííÿ äàíèõ.
â
êàñàõ
çàëіçíè÷íèõ
âîêçàëіâ
(ìàë. 1.10), â àâòîìàòàõ ïðîäàæó
êâèòêіâ (òåðìіíàëàõ) (ìàë. 1.11), ÷åÌàðøðóò (ôðàíö. marche — ðóõ
ðåç ðіçíîìàíіòíі іíòåðíåò-ñàéòè (íàі route — øëÿõ) — çàçäàëåãіäü
ïðèêëàä, ñàéò Óêðçàëіçíèöі — http://
âèçíà÷åíèé øëÿõ ðóõó.
www.uz.gov.ua, Ïðèâàò24 — www.
Ðåéñ (íіì. reisen — ïîäîðîæ) —
ðóõ ïàñàæèðіâ àáî âàíòàæіâ çà
privat24.ua) òîùî. Äîñòóï äî ñàéòіâ
âèçíà÷åíèì ìàðøðóòîì.
ïðîäàæó êâèòêіâ ìàþòü êîðèñòóâà÷і
êîìï’þòåðіâ, ïіäêëþ÷åíèõ äî Іíòåðíåòó. Çðó÷íî êóïóâàòè êâèòêè ç âèêîðèñòàííÿì ìîáіëüíèõ êîìï’þòåðіâ —
íîóòáóêіâ, ïëàíøåòíèõ êîìï’þòåðіâ, ñìàðòôîíіâ (ìàë. 1.12).
Íà ñåðâåðі Óêðçàëіçíèöі ìіñòÿòüñÿ äàíі ïðî âñі ìàðøðóòè ïîòÿãіâ, âèäè
âàãîíіâ ó êîæíîìó ç íèõ. Ïіñëÿ êóïіâëі êâèòêіâ âіäîìîñòі ïðî çàéíÿòі ìіñöÿ ó âàãîíàõ ïîòÿãà íàäõîäÿòü äî ñåðâåðà. Êîæåí íîâèé ïîêóïåöü îòðèìóє
îíîâëåíі äàíі ïðî íàÿâíіñòü âіëüíèõ ìіñöü. Íàïðèêëàä, öі äàíі ìîæóòü
ìàòè âèãëÿä ÿê íà ìàëþíêó 1.13.
Íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі ðîáîòè ñèñòåìè ïðîäàæó êâèòêіâ ïðàöіâíèêè çàëіçíèöі ïåðåäàþòü äî ñåðâåðà Óêðçàëіçíèöі, ÿêèé ìіñòèòü ïðîãðàìó ïðîäàæó êâèòêіâ, âіäîìîñòі ïðî çàïëàíîâàíі ðåéñè ïîòÿãіâ, ïðî êіëüêіñòü âàãîíіâ ó êîæíîìó ç íèõ, ïðî òèï âàãîíà (ïëàöêàðòíèé, êóïå, ëþêñ, ïåðøîãî
÷è äðóãîãî êëàñó òîùî) і êіëüêіñòü ìіñöü ó íüîìó. Âіäïîâіäíà ïðîãðàìà
îïðàöüîâóє öі äàíі òà çáåðіãàє â ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà.
Êàñèð, ùî ïðîäàє êâèòêè íà ïîòÿãè, íàäñèëàє (ïåðåäàє) íà âèìîãó ïàñàæèðà çàïèò ïðî íàÿâíіñòü âіëüíèõ ìіñöü ó ïîòÿãó. Ó çàïèòі çàçíà÷àєòüñÿ

Мал. 1.10. Каса продажу
квитків

Мал. 1.11. Термінал
продажу квитків

Мал. 1.12. Квиток на потяг,
куплений з використанням
смартфона
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Мал. 1.13. Відомості про наявність вільних місць у вагоні № 13

ìàðøðóò (çâіäêè âіä’їæäæàòèìå ïàñàæèð і äî ÿêîї ñòàíöії їõàòèìå), äàòó
òà âіäîìîñòі ïðî ïîòÿã (ìàë. 1.14).
ßêùî ïàñàæèð íå çíàє òî÷íèõ âіäîìîñòåé ïðî ïîòÿã, à òіëüêè äàòó
ïîїçäêè, òî êàñèð ìîæå çäіéñíèòè
êіëüêà çàïèòіâ äî ñåðâåðà Óêðçàëіçíèöі, ùîá óòî÷íèòè ÷àñ ïîїçäêè, òèï
ïîòÿãà òà іíøі âіäîìîñòі.

Ïëàöêàðòíèé (íіì. platz — ìіñöå
і karte — êàðòêà, êâèòîê) âàãîí
í —
âàãîí, ó ÿêîìó ñïàëüíі ìіñöÿ íå
іçîëüîâàíі.
Êóïå (ôðàíö. coupe — äâîìіñíà
êàðåòà) — îêðåìå âіääіëåííÿ
â ïàñàæèðñüêîìó âàãîíі íà äâà àáî
÷îòèðè ñïàëüíèõ ìіñöÿ.

Мал. 1.14. Робота складових системи продажу залізничних квитків
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Роздiл 1
ßêùî ïàñàæèðà âëàøòîâóє ÷àñ âіäïðàâëåííÿ, òèï âàãîíà, ìіñöå ó âàãîíі, òî êàñèð ïîäàє êîìàíäó íàäðóêóâàòè êâèòîê. Îäíî÷àñíî ç êîìàíäîþ äî
äðóêó äî ñåðâåðà Óêðçàëіçíèöі íàäõîäèòü ïîâіäîìëåííÿ, ùî íà öåé ðåéñ
âіäïîâіäíå ìіñöå âæå çàéíÿòî, і ïðîãðàìà çàáîðîíÿє ïðîäàæ êâèòêіâ íà öå
ìіñöå ç áóäü-ÿêèõ êàñ, òåðìіíàëіâ ÷è Іíòåðíåòó. Ïîäіáíèì ÷èíîì âіäáóâàєòüñÿ îáìіí ïîâіäîìëåííÿìè é òîäі, êîëè ïàñàæèð êóïóє êâèòîê ç âèêîðèñòàííÿì Іíòåðíåòó àáî òåðìіíàëà.
ßê áà÷èìî, ïіä ÷àñ ðîáîòè ñèñòåìè ç ïðîäàæó êâèòêіâ íà ïîòÿãè âіäáóâàþòüñÿ ðіçíі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè: ïåðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ òà çáåðіãàííÿ
ïîâіäîìëåíü.
Ñóêóïíіñòü âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ åëåìåíòіâ, ÿêà ïðèçíà÷åíà äëÿ ðåàëіçàöії
іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ, íàçèâàєòüñÿ іíôîðìàöіéíîþ ñèñòåìîþ.
Іíôîðìàöіéíèìè ñèñòåìàìè, àëå âæå ç іíøèìè çàâäàííÿìè, є ñèñòåìà
êåðóâàííÿ ïîëüîòàìè ëіòàêіâ, ñëóæáà ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè, áіáëіîòåêà,
ñëóæáà íîâèí íà òåëåáà÷åííі, äîâіäêîâà ñèñòåìà Âåðõîâíîї Ðàäè òîùî. Ñëіä
çàóâàæèòè, ùî іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè іñíóâàëè äàâíî, òіëüêè іíôîðìàöіéíі
ïðîöåñè â íèõ çäіéñíþâàëèñÿ àáî âðó÷íó, àáî ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàíі÷íèõ
ïðèñòðîїâ. Çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè, і îñîáëèâî êîìï’þòåðíèõ
ìåðåæ, çíà÷íî ïðèøâèäøèëî іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè â іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåìàõ.
Îäíèì ç ïåðøèõ ó ñâіòі âïðîâàäæóâàòè êîìï’þòåðèçîâàíі іíôîðìàöіéíі
ñèñòåìè ïî÷àâ Іíñòèòóò êіáåðíåòèêè
Àêàäåìії íàóê Óêðàїíè. Ïіä êåðіâíèöòâîì éîãî äèðåêòîðà, àêàäåìіêà
Âіêòîðà
Ìèõàéëîâè÷à
Ãëóøêîâà
(1923–1982) (ìàë. 1.15), áóëî ðîçðîáëåíî àâòîìàòè÷íі ñèñòåìè óïðàâëіííÿ
âèðîáíèöòâîì і âïðîâàäæåíî їõ íà ðÿäі
ìåòàëóðãіéíèõ êîìáіíàòіâ Óêðàїíè, íà
Ëüâіâñüêîìó
òåëåâіçіéíîìó
çàâîäі
Мал. 1.15. Віктор Михайлович Глушков
«Åëåêòðîí» òà іíøèõ ïіäïðèєìñòâàõ.
Â.Ì. Ãëóøêîâ ãîâîðèâ: «Íàâðÿä ÷è ìîæíà ñóìíіâàòèñÿ, ùî â ìàéáóòíüîìó
çíà÷íà ÷àñòèíà çàêîíîìіðíîñòåé íàâêîëèøíüîãî ñâіòó áóäå ïіçíàâàòèñÿ
òà âèêîðèñòîâóâàòèñÿ àâòîìàòè÷íèìè ïîìі÷íèêàìè ëþäèíè. Àëå íàñòіëüêè
æ áåçñóìíіâíî é òå, ùî âñå íàéâàæëèâіøå ó ïðîöåñàõ ìèñëåííÿ òà ïіçíàííÿ çàâæäè íàëåæàòèìå ëþäèíі».
Ðîçãëÿíåìî ðіçíі âèäè іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì.
Çà ðіâíåì àâòîìàòèçàöії іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè ìîæíà ðîçïîäіëèòè òàê:
 ðó÷íі — óñі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè ðåàëіçóþòüñÿ ëþäèíîþ áåç çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ òåõíі÷íèõ çàñîáіâ (ó íàø ÷àñ òàêі іíôîðìàöіéíі
ñèñòåìè ìàéæå íå çàñòîñîâóþòüñÿ);
 àâòîìàòèçîâàíі — ó ðåàëіçàöії іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ áåðóòü ó÷àñòü
ÿê ëþäèíà, òàê і òåõíі÷íі çàñîáè (íà ñüîãîäíі òàêі іíôîðìàöіéíі
ñèñòåìè íàéïîøèðåíіøі, ïðè÷îìó òåõíі÷íèìè çàñîáàìè íàé÷àñòіøå
є êîìï’þòåðè ðіçíîї ïîòóæíîñòі);
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 àâòîìàòè÷íі — ðåàëіçàöіÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ âіäáóâàєòüñÿ áåç
ó÷àñòі ëþäèíè (ëþäèíà áåðå ó÷àñòü ó ðîáîòі òàêîї іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè ëèøå íà åòàïі її ïіäãîòîâêè äî ðîáîòè і íà åòàïі àíàëіçó îòðèìàíèõ
ðåçóëüòàòіâ).
АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì
є òåõíі÷íі ïðèñòðîї, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïåðåäàâàííÿ, çáåðіãàííÿ òà
îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü, é êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ïіä êåðóâàííÿì ÿêèõ
çäіéñíþþòüñÿ âñі íàçâàíі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè. Öі ñêëàäîâі é çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì, óçàãàëüíåíó ñõåìó ÿêèõ ïîäàíî íà ìàëþíêó 1.16.
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Çàïèòè íà îòðèìàííÿ íîâèõ äàíèõ
Мал. 1.16. Узагальнена схема інформаційної системи

Ç ïðèçíà÷åííÿì îñíîâíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðèñòðîїâ і êëàñèôіêàöієþ
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ êîìï’þòåðіâ âè îçíàéîìèëèñü ó 8-ìó êëàñі.
ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Ó çâ’ÿçêó çі ñòðіìêèì ïіäâèùåííÿì ðîëі іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ
ó æèòòі ñóñïіëüñòâà ââàæàþòü, ùî ñó÷àñíå ñóñïіëüñòâî ç іíäóñòðіàëüíîãî,
ó ÿêîìó îñíîâíó ðîëü âіäіãðàâàëî âèðîáíèöòâî òîâàðіâ і ïîñëóã, ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþєòüñÿ â іíôîðìàöіéíå, ó ÿêîìó ãîëîâíó ðîëü âіäіãðàє іíôîðìàöіÿ. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà є:
 çáіëüøåííÿ ðîëі іíôîðìàöії â æèòòі ñóñïіëüñòâà;
 çðîñòàííÿ òåìïіâ ñòâîðåííÿ іíôîðìàöіéíèõ êîìóíіêàöіé і íàäàííÿ
іíôîðìàöіéíèõ ïîñëóã;
 ñòâîðåííÿ ãëîáàëüíîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîñòîðó, ÿêèé çàáåçïå÷óє äîñòóï äî ñâіòîâèõ іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ, åôåêòèâíó âçàєìîäіþ ëþäåé,
çàäîâîëüíÿє ïîòðåáó ëþäåé â іíôîðìàöіéíèõ ïðîäóêòàõ і ïîñëóãàõ.
Іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè є îäíèì ç îñíîâíèõ ïðîäóêòіâ äіÿëüíîñòі іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Ðîçðіçíÿþòü òðàäèöіéíі іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, äî
ÿêèõ íàëåæàòü äðóêîâàíі êíèæêè, ãàçåòè, æóðíàëè, êàðòèíè, êàðòè òîùî,
à òàêîæ åëåêòðîííі іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè. Äî îñòàííіõ íàëåæàòü áóäü-ÿêі
äàíі, ïîäàíі ó âèãëÿäі êîìï’þòåðíèõ ôàéëіâ — òåêñòîâèõ, ãðàôі÷íèõ, çâóêîâèõ, âіäåî, ôàéëіâ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, àðõіâіâ òîùî.
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Роздiл 1
ПОНЯТТЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ,
ІНФОРМАЦІЙНУ ГРАМОТНІСТЬ, ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Äëÿ òîãî ùîá áóòè óñïіøíèì â іíôîðìàöіéíîìó ñóñïіëüñòâі, ïîòðіáíî
ìàòè ïåâíèé ðіâåíü іíôîðìàöіéíîї ãðàìîòíîñòі òà іíôîðìàöіéíîї êóëüòóðè.
Іíôîðìàöіéíà ãðàìîòíіñòü ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü â îñîáèñòîñòі çíàíü,
óìіíü і íàâè÷îê, ÿêі äàþòü їé çìîãó çíàõîäèòè ïîòðіáíі äæåðåëà âіäîìîñòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è îïòèìàëüíі é åôåêòèâíі àëãîðèòìè ïîøóêó; êðèòè÷íî îöіíþâàòè çíàéäåíі âіäîìîñòі é åôåêòèâíî їõ îïðàöüîâóâàòè òà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îñîáèñòèõ і ïðîôåñіéíèõ (íàâ÷àëüíèõ) öіëåé; äîöіëüíî
òà åôåêòèâíî çàñòîñîâóâàòè â õîäі ðåàëіçàöії іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ñó÷àñíі іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії.
Іíôîðìàöіéíà êóëüòóðà âêëþ÷àє â ñåáå ïîíÿòòÿ іíôîðìàöіéíîї ãðàìîòíîñòі. Ó ñâîþ ÷åðãó, іíôîðìàöіéíà êóëüòóðà є ñêëàäîâîþ çàãàëüíîї êóëüòóðè îñîáèñòîñòі.
Іíôîðìàöіéíà êóëüòóðà, êðіì çàçíà÷åíèõ êîìïîíåíòіâ іíôîðìàöіéíîї
ãðàìîòíîñòі, ïåðåäáà÷àє ðîçóìіííÿ îñîáèñòіñòþ ðîëі іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ó ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, çíàííÿ òà äîòðèìàííÿ åòè÷íèõ íîðì і çàêîíîäàâñòâà ó ñôåðі іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
Іíôîðìàöіéíà ãðàìîòíіñòü òà іíôîðìàöіéíà êóëüòóðà òіñíî ïîâ’ÿçàíі
ç ïîíÿòòÿì іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі. Âіäïîâіäíî äî
Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї і ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü (ІÊ-êîìïåòåíòíіñòü) — öå äîöіëüíå âèêîðèñòàííÿ ó÷íåì іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé òà âіäïîâіäíèõ çàñîáіâ äëÿ âèêîíàííÿ îñîáèñòèõ і ñóñïіëüíî çíà÷óùèõ çàâäàíü.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО
Іíòåëåêòóàëüíà âëàñíіñòü — öå âëàñíіñòü íà ðåçóëüòàòè іíòåëåêòóàëüíîї
òà òâîð÷îї äіÿëüíîñòі. Îá’єêòàìè іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі (ðåçóëüòàòàìè
іíòåëåêòóàëüíîї òà òâîð÷îї äіÿëüíîñòі) çãіäíî іç çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè є:
 ëіòåðàòóðíі òà õóäîæíі òâîðè;
 êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè;
 áàçè äàíèõ;
 ôîíîãðàìè, âіäåîãðàìè, ïåðåäà÷і (ïðîãðàìè) îðãàíіçàöіé ìîâëåííÿ;
 íàóêîâі âіäêðèòòÿ;
 âèíàõîäè, êîðèñíі ìîäåëі, ïðîìèñëîâі çðàçêè;
 ðàöіîíàëіçàòîðñüêі ïðîïîçèöії;
 ñîðòè ðîñëèí, ïîðîäè òâàðèí;
 êîìåðöіéíі (ôіðìîâі) íàéìåíóâàííÿ, òîðãîâåëüíі ìàðêè (çíàêè äëÿ
òîâàðіâ і ïîñëóã), ãåîãðàôі÷íі çàçíà÷åííÿ;
 êîìåðöіéíі òàєìíèöі
òîùî.
Íà îá’єêòè іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі ðîçïîâñþäæóєòüñÿ àâòîðñüêå ïðàâî. Àâòîðñüêå ïðàâî — öå ïðàâî íà:
 çàçíà÷åííÿ іìåíі àâòîðà (àáî çàáîðîíà çàçíà÷åííÿ) íà ñòâîðåíîìó
îá’єêòі òà éîãî ïðèìіðíèêàõ;
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 âèáіð ïñåâäîíіìà òà çàçíà÷åííÿ éîãî çàìіñòü ñïðàâæíüîãî іìåíі àâòîðà íà ñòâîðåíîìó îá’єêòі òà éîãî ïðèìіðíèêàõ;
öіëіñíîñòі ñòâîðåíîãî îá’єêòà òà íà çàáîðîíó áóäü-ÿêîї
çáåðåæåííÿ

éîãî çìіíè;
 äîçâіë (çàáîðîíó) âèêîðèñòîâóâàòè (äðóêóâàòè, êîïіþâàòè, ïåðåêëàäàòè, âèêîíóâàòè, äåìîíñòðóâàòè òîùî) îá’єêò іíøèì îñîáàì
òîùî.
Âèêîðèñòàííÿ îá’єêòà іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі áåç âіäïîâіäíîãî äîçâîëó àâòîðà є ïîðóøåííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ і ïåðåñëіäóєòüñÿ âіäïîâіäíî äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè. Òàêèìè ïîðóøåííÿìè ìîæóòü áóòè:
 íåçàêîííå (áåç âіäïîâіäíîї ëіöåíçії) âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ
ïðîãðàì;
 ðîçïîâñþäæåííÿ ìàëþíêіâ, ôîòîãðàôіé, ìóçè÷íèõ і ëіòåðàòóðíèõ
òâîðіâ áåç äîçâîëó àâòîðà;
 âèêîðèñòàííÿ ó âëàñíèõ òâîðàõ, ðåôåðàòàõ, íàóêîâèõ ðîáîòàõ òîùî
ôðàãìåíòіâ ç íàóêîâèõ, ëіòåðàòóðíèõ, ìóçè÷íèõ òâîðіâ, êіíî- òà
âіäåîôіëüìіâ, ôîòîãðàôіé, ìàëþíêіâ áåç ïîñèëàííÿ íà їõ àâòîðіâ.
Êðіì ïðàâîâèõ íîðì, ó ñåðåäîâèùі êîðèñòóâà÷іâ êîìï’þòåðіâ óæå äîâîëі
äàâíî çàñòîñîâóєòüñÿ ðÿä åòè÷íèõ íîðì. Îäíèì ç ïåðøèõ åòè÷íі ïèòàííÿ
ùîäî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè ðîçãëÿíóâ àìåðèêàíñüêèé
ó÷åíèé, çàñíîâíèê êіáåðíåòèêè Íîðáåðò Âіíåð ùå â 60-õ ðîêàõ ÕÕ ñò.
Ó ïîäàëüøîìó éîãî іäåї ðîçâèâàëè ðіçíі â÷åíі òà ñïіëüíîòè â ãàëóçі іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Òàê, Àñîöіàöіÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè (Association
for Computing Machinery
M
— ñêîðî÷åíî ACM) çі Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ Àìåðèêè ðîçðîáèëà âëàñíèé Êîäåêñ åòèêè і ïðîôåñіéíîї ïîâåäіíêè. Ñåðåä
îñíîâíèõ ïîëîæåíü êîäåêñó òàêі:
 ñïðÿìîâóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü íà êîðèñòü ñóñïіëüñòâà òà äîáðîáóò
ëþäåé;
 íå çàâäàâàòè øêîäè іíøèì;
 áóòè ÷åñíèì, çàñëóãîâóâàòè íà äîâіðó іíøèõ;
 çàáåçïå÷óâàòè äîòðèìàííÿ ïðàâ âëàñíîñòі, âêëþ÷àþ÷è àâòîðñüêі
ïðàâà;
 çàõèùàòè іíòåëåêòóàëüíó âëàñíіñòü;
 ïîâàæàòè êîíôіäåíöіéíіñòü і ïðàâà іíøèõ ëþäåé;
 íå âèêîðèñòîâóâàòè êîìï’þòåðíó òåõíіêó íà øêîäó іíøèì;
 ñïðèÿòè ãðîìàäñüêîìó ðîçóìіííþ ðèçèêіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè
òîùî.
Çàçíà÷åíі ïîëîæåííÿ ïåðåäáà÷àþòü, ùî êîðèñòóâà÷і êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì íå îáðàæàþòü іíøèõ, íå ñòâîðþþòü ïåðåøêîä ó їõ ðîáîòі, íå âіäêðèâàþòü ôàéëè, íå ïðèçíà÷åíі äëÿ ñïіëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, íå âèêîðèñòîâóþòü ïðèâëàñíåíі ïðîãðàìè, íå âèäàþòü ÷óæі ìàëþíêè, òåêñòè, ôîòîãðàôії
çà ñâîї òîùî.
Äîòðèìàííÿ åòè÷íèõ íîðì є äîáðîâіëüíèì, àëå ñâіäîìå їõ âèêîíàííÿ
є ñâіä÷åííÿì âèñîêîãî ðіâíÿ êóëüòóðè îñîáèñòîñòі.
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êóïíіñòü âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ åëåìåíòіâ, ÿêà ïðèçíà÷åíà äëÿ ðåàëіçàöії
ðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ, íàçèâàєòüñÿ іíôîðìàöіéíîþ ñèñòåìîþ.
Çà ðіâíåì àâòîìàòèçàöії іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè ìîæíà ðîçïîäіëèòè íà:
ðó÷íі, àâòîìàòèçîâàíі òà àâòîìàòè÷íі.
Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì
є òåõíі÷íі ïðèñòðîї, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïåðåäàâàííÿ, çáåðіãàííÿ òà
îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü, òà êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ïіä êåðóâàííÿì
ÿêèõ çäіéñíþþòüñÿ âñі íàçâàíі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè.
Ñó÷àñíå ñóñïіëüñòâî ç іíäóñòðіàëüíîãî, ó ÿêîìó îñíîâíó ðîëü âіäіãðàâàëî âèðîáíèöòâî òîâàðіâ і ïîñëóã, ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþєòüñÿ â іíôîðìàöіéíå, ó ÿêîìó ãîëîâíó ðîëü âіäіãðàє іíôîðìàöіÿ.
Іíôîðìàöіéíà ãðàìîòíіñòü ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü â îñîáèñòîñòі çíàíü,
óìіíü і íàâè÷îê, ÿêі äàþòü çìîãó їé çíàõîäèòè ïîòðіáíі äæåðåëà âіäîìîñòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è îïòèìàëüíі é åôåêòèâíі àëãîðèòìè ïîøóêó; êðèòè÷íî îöіíþâàòè çíàéäåíі âіäîìîñòі é åôåêòèâíî їõ îïðàöüîâóâàòè òà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îñîáèñòèõ і ïðîôåñіéíèõ (íàâ÷àëüíèõ) öіëåé; äîöіëüíî
òà åôåêòèâíî çàñòîñîâóâàòè â õîäі ðåàëіçàöії іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ
ñó÷àñíі іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії.
Іíôîðìàöіéíà êóëüòóðà, êðіì çàçíà÷åíèõ êîìïîíåíòіâ іíôîðìàöіéíîї
ãðàìîòíîñòі, ïåðåäáà÷àє ðîçóìіííÿ îñîáèñòіñòþ ðîëі іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ó ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, çíàííÿ òà äîòðèìàííÿ åòè÷íèõ íîðì і çàêîíîäàâñòâà ó ñôåðі іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
Іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü (ІÊ-êîìïåòåíòíіñòü) —
öå äîöіëüíå âèêîðèñòàííÿ ó÷íåì іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé òà âіäïîâіäíèõ çàñîáіâ äëÿ âèêîíàííÿ îñîáèñòèõ і ñóñïіëüíî çíà÷óùèõ
çàâäàíü.
Іíòåëåêòóàëüíà âëàñíіñòü — öå âëàñíіñòü íà ðåçóëüòàòè іíòåëåêòóàëüíîї òà òâîð÷îї äіÿëüíîñòі. Âèêîðèñòàííÿ îá’єêòіâ іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі
áåç âіäïîâіäíîãî äîçâîëó àâòîðà є ïîðóøåííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ і ïåðåñëіäóєòüñÿ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè.
Êðіì ïðàâîâèõ íîðì, ó ñåðåäîâèùі êîðèñòóâà÷іâ êîìï’þòåðіâ óæå äîâîëі
äàâíî çàñòîñîâóєòüñÿ ðÿä åòè÷íèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ÿêèõ є ñâіä÷åííÿì
âèñîêîãî ðіâíÿ êóëüòóðè îñîáèñòîñòі.
Дайте відповіді на запитання
1. Ùî òàêå іíôîðìàöіéíà ñèñòåìà?
2. ßêі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè ðåàëіçóþòüñÿ â ñèñòåìі ïðîäàæó çàëіçíè÷íèõ êâèòêіâ? ßêі іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії ïðè öüîìó ðåàëіçóþòüñÿ?
3. ßêі âèäè іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì âè çíàєòå?
4. Äî ÿêîãî òèïó іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì íàëåæèòü ñèñòåìà ïðîäàæó
çàëіçíè÷íèõ êâèòêіâ? Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.
5. Ùî òàêå àïàðàòíå òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè?
ßêå, íà âàøó äóìêó, àïàðàòíå çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòîâóєòüñÿ
â ñèñòåìі ïðîäàæó çàëіçíè÷íèõ êâèòêіâ?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ßêі ÿêîñòі îñîáèñòîñòі ïåðåäáà÷àє іíôîðìàöіéíà ãðàìîòíіñòü?
ßêі ÿêîñòі îñîáèñòîñòі ïåðåäáà÷àє іíôîðìàöіéíà êóëüòóðà?
Ùî òàêå іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü ó÷íÿ?
×è âîëîäієòå âè іíôîðìàöіéíîþ ãðàìîòíіñòþ? Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.
Ùî òàêå іíòåëåêòóàëüíà âëàñíіñòü? Íàçâіòü îá’єêòè іíòåëåêòóàëüíîї
âëàñíîñòі.
Ùî òàêå àâòîðñüêå ïðàâî? ßêі äії ïåðåäáà÷àþòü ïіä ÷àñ çàõèñòó
àâòîðñüêèõ ïðàâ?
Óêàæіòü åòè÷íі íîðìè, ÿêèõ ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ðîáîòè
ç êîìï’þòåðîì. ×è äîòðèìóєòåñÿ âè їõ?

Виконайте завдання
1. Âіääіëåííÿ îäíîãî ç áàíêіâ ðîçìіùåíі â êîæíîìó ç ðàéîíіâ Óêðàїíè. Áàíê ìàє ìåðåæó òåðìіíàëіâ äëÿ âèäà÷è ãîòіâêè, îïëàòè çà
êîðèñòóâàííÿ ìîáіëüíèìè òåëåôîíàìè òà ïîáóòîâèõ ïîñëóã òîùî.
Îïèøіòü, ÷è є ñòðóêòóðà áàíêó іíôîðìàöіéíîþ ñèñòåìîþ. ßêùî
òàê, òî âèçíà÷òå àïàðàòíі çàñîáè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ її ðîáîòè.
2. Âèçíà÷òå, ùî ç íàâåäåíîãî íèæ÷å є іíôîðìàöіéíèìè ñèñòåìàìè:
a) êóëіíàðíà êíèãà;
b) ðåãóëþâàëüíèê ðóõó àâòîìîáіëüíîãî òðàíñïîðòó;
c) äàò÷èê òåìïåðàòóðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà;
d) ñèñòåìà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè àâіàöіéíèõ ïîëüîòіâ;
e) ìіñüêà òåëåôîííà äîâіäêîâà ñëóæáà.
Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.
3. Îïèøіòü ðîáîòó øêіëüíîї áіáëіîòåêè ÿê іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè.
4. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі òðè ðіçíèõ îçíà÷åííÿ іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Ñêëàäіòü ïîðіâíÿëüíó õàðàêòåðèñòèêó öèõ îçíà÷åíü. Âèçíà÷òå, ÿêå ç íèõ, íà âàøó äóìêó, áіëüø ïîâíå.
5. Çà ìàòåðіàëàìè ïóíêòó ñêëàäіòü ñõåìó ñêëàäîâèõ іíôîðìàöіéíîї
êóëüòóðè.
6. Ïіäãîòóéòå çà ìàòåðіàëàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïîâіäîìëåííÿ
ïðî îá’єêòè, ÿêі íå є îá’єêòàìè àâòîðñüêîãî ïðàâà.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 1
«Освітні інформаційні ресурси та системи»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Знаходження текстових освітніх ресурсів в Інтернеті

1. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі ïîâíèé òåêñò Áіáëії ó ïåðåêëàäі Ï.Î. Êóëіøà
òà І.Ï. Ïóëþÿ.
2. Çáåðåæіòü çíàéäåíèé òåêñò ó ïàïöі Îñâіòíі ðåñóðñè\Òåêñò ó âëàñíіé ïàïöі.
3. Âіäêðèéòå ôàéë Áіáëії â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі òà çíàéäіòü Ïðèò÷ó
ïðî áëóäíîãî ñèíà.
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Роздiл 1
4. Ñêîïіþéòå òåêñò ïðèò÷і äî íîâîãî òåêñòîâîãî ôàéëà. Âіäôîðìàòóéòå òåêñò і çáåðåæіòü ôàéë ó ïàïöі Îñâіòíі ðåñóðñè\Òåêñò ó ôàéëі
Ïðèò÷à ïðî áëóäíîãî ñèíà.
2. Знаходження графічних освітніх ресурсів в Інтернеті

1. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі ðåïðîäóêöіþ äî Ïðèò÷і ïðî áëóäíîãî ñèíà
íіäåðëàíäñüêîãî õóäîæíèêà Ðåìáðàíäòà.
2. Çáåðåæіòü çíàéäåíèé ãðàôі÷íèé ôàéë ó ïàïöі Îñâіòíі ðåñóðñè\
Ãðàôіêà ó âëàñíіé ïàïöі.
3. Знаходження мультимедійних освітніх ресурсів в Інтернеті

1. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі íàâ÷àëüíі âіäåîçàïèñè äî òåìè Ìàãíіòíі ÿâèùà. Íàïðèêëàä, íà ñàéòі YouTube.
2. Ñêëàäіòü ó òåêñòîâîìó ðåäàêòîðі êàòàëîã ç 5–6 âіäåîçàïèñіâ іç öієї
òåìè. Çáåðåæіòü ó ïàïöі Îñâіòíі ðåñóðñè\Òåêñò ó ôàéëі êàòàëîã.
3. Ñêà÷àéòå îäèí ç âіäåîôðàãìåíòіâ äî ïàïêè Îñâіòíі ðåñóðñè\Âіäåî.
4. Ïåðåãëÿíüòå çáåðåæåíèé ôàéë.
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

êîìï’þòåðíі ìåðåæі
àïàðàòíå òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ìåðåæ
ïðèçíà÷åííÿ òà ñòðóêòóðó Іíòåðíåòó
ïðîòîêîëè ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ
àäðåñàöіþ ïðèñòðîїâ òà іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ
ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ
ñó÷àñíі ñåðâіñè Іíòåðíåòó
ñïåöіàëüíі іíñòðóìåíòè ïîøóêó äàíèõ â Іíòåðíåòі
ñïîñîáè ïіä’єäíàííÿ äî Іíòåðíåòó
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Роздiл 2
2.1. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕРЕЖ. АДРЕСАЦІЯ В МЕРЕЖАХ
1. Ùî òàêå êîìï
êîìï’þòåðíà
þòåðíà ìåðåæà? ßêі òèïè êîìï’þòåðíèõ
êîìï þòåðíèõ ìåðåæ âè çíàєòå?
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ìåðåæåâà âçàєìîäіÿ?
3. ßêèé êîìï’þòåð íàçèâàþòü ñåðâåðîì? ßêèé êîìï’þòåð íàçèâàþòü êëієíòîì?

КЛАСИФІК АЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
ßê âè âæå çíàєòå, êîìï’þòåðíà ìåðåæà — öå ñóêóïíіñòü êîìï’þòåðіâ òà
іíøèõ ïðèñòðîїâ, ç’єäíàíèõ êàíàëàìè ïåðåäàâàííÿ äàíèõ. Ìåòîþ ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ є ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ìіæ êîìï’þòåðàìè, ñïіëüíå
âèêîðèñòàííÿ ïðèñòðîїâ і ïðîãðàì, îðãàíіçàöіÿ ñïіëüíîї ðîáîòè íàä ïðîåêòàìè, âèêîðèñòàííÿ àïàðàòíèõ ðåñóðñіâ (ïàì’ÿòі, ïðîöåñîðà) áіëüø ïîòóæíèõ êîìï’þòåðіâ ìåðåæі òîùî.
Êîìï’þòåðíі ìåðåæі ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà çíà÷åííÿìè ðіçíèõ
âëàñòèâîñòåé (ìàë. 2.1).

Мал. 2.1. Класифікація комп’ютерних мереж

Ðîçãëÿíåìî íàâåäåíó êëàñèôіêàöіþ.
Çà ïðàâîì äîñòóïó äî ðåñóðñіâ âèäіëÿþòü òàêі âèäè êîìï’þòåðíèõ
ìåðåæ:
 ïåðñîíàëüíà (PAN, àíãë. Personal Area Network — ìåðåæà îñîáèñòîãî ïðîñòîðó) — ìåðåæà, äîñòóï äî ÿêîї ìàє îêðåìà ëþäèíà àáî êіëüêà
îñіá. Ïåðñîíàëüíà ìåðåæà îá’єäíóє âëàñíі åëåêòðîííі ïðèñòðîї êîðèñòóâà÷іâ: ñòàöіîíàðíі òà ïëàíøåòíі êîìï’þòåðè, íîóòáóêè, ñìàðòôîíè
òîùî. Òàêі ìåðåæі íàé÷àñòіøå îáëàäíóþòü óäîìà äëÿ îñîáèñòèõ ïîòðåá;
 êîðïîðàòèâíà — ìåðåæà, ðåñóðñè ÿêîї äîñòóïíі ïðàöіâíèêàì îäíієї
îðãàíіçàöії, ïіäïðèєìñòâà, íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òîùî. Îáìåæåíèé äî-
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ñòóï äî ðåñóðñіâ òàêîї ìåðåæі ìîæóòü ìàòè ñòîðîííі îñîáè. Íàïðèêëàä,
іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè êîðïîðàòèâíîї ìåðåæі Óêðçàëіçíèöі ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі êîðèñòóâà÷і äëÿ îòðèìàííÿ äàíèõ ïðî ðîçêëàä
ïîòÿãіâ, íàÿâíіñòü âіëüíèõ ìіñöü і äëÿ ïðèäáàííÿ êâèòêіâ;
 çàãàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ — ìåðåæà, ó ÿêіé àïàðàòíі òà іíôîðìàöіéíі
ðåñóðñè є çàãàëüíîäîñòóïíèìè, õî÷à ïðàâà äîñòóïó äî ðåñóðñіâ ìîæóòü
ðîçðіçíÿòèñÿ äëÿ ðіçíèõ êîðèñòóâà÷іâ. Íàïðèêëàä, â Іíòåðíåòі êîæåí
êîðèñòóâà÷ ìîæå íà çàãàëüíîäîñòóïíèõ ñàéòàõ ïåðåãëÿäàòè òåêñòîâі
ìàòåðіàëè, çîáðàæåííÿ òà âіäåî, ñëóõàòè ìóçèêó, àëå êîðèñòóâàòèñÿ
ëèøå âëàñíîþ ïîøòîâîþ ñêðèíüêîþ òà ðîçìіùóâàòè ìàòåðіàëè ëèøå
íà âëàñíîìó ñàéòі.
Çà îõîïëåíîþ òåðèòîðієþ êîìï’þòåðíі ìåðåæі ïîäіëÿþòü íà:
 ëîêàëüíі (LAN, àíãë. Local Area Network — ìåðåæà ëîêàëüíîãî ïðîñòîðó) — ç’єäíóþòü ïðèñòðîї, ùî ðîçòàøîâàíі íà ïîðіâíÿíî íåâåëèêіé
âіäñòàíі îäèí âіä îäíîãî, ÿê ïðàâèëî, ó ìåæàõ îäíієї àáî êіëüêîõ ñóñіäíіõ áóäіâåëü. Ëîêàëüíі ìåðåæі ñòâîðþþòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âíóòðіøíіõ ïîòðåá ïіäïðèєìñòâ, ôіðì, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ òîùî;
 ðåãіîíàëüíі — ìåðåæі, ðåñóðñè ÿêèõ ðîçìіùåíі íà òåðèòîðії äåÿêîãî
ðåãіîíó. Ñåðåä íèõ âèäіëÿþòü ìіñüêі (MAN, àíãë. Metropolitan Area
Network — ìåðåæà ìіñüêîãî ïðîñòîðó), îáëàñíі, íàöіîíàëüíі ìåðåæі.
Ó íàø ÷àñ ðåãіîíàëüíі ìåðåæі — öå çàêðèòі ìåðåæі âñåðåäèíі ïåâíèõ
êðàїí ÷è їõ îá’єäíàíü. Âîíè ìîæóòü íàëåæàòè êðóïíèì êîðïîðàöіÿì,
áàíêàì, âіéñüêîâèì îðãàíіçàöіÿì. Äëÿ òàêèõ ìåðåæ ïðîêëàäåíî âëàñíі êàíàëè çâ’ÿçêó, ÿêі íå âêëþ÷åíі äî ãëîáàëüíîї ìåðåæі, àëå ìîæóòü
ìàòè äî íåї äîñòóï;
 ãëîáàëüíі (WAN, àíãë. Wide Area Network — ìåðåæà øèðîêîãî ïðîñòîðó) — îá’єäíóþòü êîìï’þòåðíі ìåðåæі òà îêðåìі êîìï’þòåðè, ùî
ðîçìіùåíі â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ ñâіòó. Íàéâіäîìіøîþ ãëîáàëüíîþ ìåðåæåþ є Іíòåðíåò, àëå іñíóþòü é іíøі. Íàïðèêëàä, âñåñâіòíÿ ëþáèòåëüñüêà íåêîìåðöіéíà êîìï’þòåðíà ìåðåæà FidoNet, ãëîáàëüíà ìåðåæà
äèñòàíöіéíîї îñâіòè Global DistEdNet òîùî.
Îäíó ç êëàñèôіêàöіé êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ ïîáóäîâàíî íà ðîçïîäіëі
ôóíêöіé ìіæ êîìï’þòåðàìè. Çà çíà÷åííÿìè öієї âëàñòèâîñòі ìåðåæі ïîäіëÿþòü íà:
 îäíîðàíãîâі — ìåðåæі, óñі êîìï’þòåðè ÿêèõ ìàþòü ðіâíі ïðàâà òà
ó ÿêèõ ðåñóðñè êîæíîãî êîìï’þòåðà ìîæóòü áóòè äîñòóïíі âñіì іíøèì êîìï’þòåðàì. Îäíîðàíãîâі ìåðåæі ëåãêî íàëàøòóâàòè, àëå ñêëàäíî çàáåçïå÷èòè çàõèñò äàíèõ і ðîçïîäіë ðåñóðñіâ. Ëîêàëüíà ìåðåæà
êîìï’þòåðíîãî êëàñó øêîëè, ÿê ïðàâèëî, є îäíîðàíãîâîþ;
 ç âèäіëåíèì ñåðâåðîì — ìåðåæі, ó ÿêèõ îäèí àáî êіëüêà êîìï’þòåðіâ
є ñåðâåðàìè, à âñі іíøі — êëієíòàìè. Ñåðâåðè, çàëåæíî âіä îñíîâíîãî
âèäó ðåñóðñіâ і ïîñëóã, ÿêі âîíè íàäàþòü êëієíòàì, ìîæóòü âèêîíóâàòè
ðîëі:
 ôàéëîâèõ ñåðâåðіâ — íàäàþòü ìіñöå íà äèñêó äëÿ çáåðіãàííÿ ôàéëіâ
і êåðóþòü äîñòóïîì äî íèõ êîðèñòóâà÷іâ іíøèõ êîìï’þòåðіâ;
 ñåðâåðіâ äðóêó — íàäàþòü ñïіëüíèé äîñòóï äî ïðèíòåðіâ ìåðåæі,
êåðóþòü ÷åðãîâіñòþ âèêîíàííÿ çàâäàíü âіä ðіçíèõ êîðèñòóâà÷іâ;
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 ñåðâåðіâ âіääàëåíîãî äîñòóïó — çàáåçïå÷óþòü çâ’ÿçîê êîìï’þòåðіâ
ìåðåæі ç іíøèìè ìåðåæàìè;
 êîíòðîëåðіâ äîìåíó — êåðóþòü ðîçïîäіëîì ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷іâ äî àïàðàòíèõ òà іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ ìåðåæі
òà іíøі.
Ìåðåæі ç âèäіëåíèì ñåðâåðîì çðó÷íî îáñëóãîâóâàòè, çàáåçïå÷óâàòè çàõèñò äàíèõ ó íèõ, àëå íàëàøòóâàííÿ ñåðâåðà ïîòðåáóє áіëüøîї ïðîôåñіéíîї ïіäãîòîâêè êîðèñòóâà÷à, íіæ öüîãî âèìàãàþòü îäíîðàíãîâі ìåðåæі,
à òàêîæ ñïåöіàëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Òàêі ìåðåæі íàëåæàòü äî
áàãàòîðàíãîâèõ.
Ùå îäíà êëàñèôіêàöіÿ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ áàçóєòüñÿ íà âëàñòèâîñòÿõ
êàíàëіâ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ. ßêùî ïðèñòðîї ìåðåæі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
ïåðåäàâàííÿ äàíèõ êàáåëі, òî ìåðåæà є êàáåëüíîþ (äðîòîâîþ), â іíøèõ
âèïàäêàõ — áåçäðîòîâîþ (àíãë. wireless — áåçäðîòîâèé).
Ïåðøі êîìï’þòåðíі ìåðåæі áóëè ïîáóäîâàíі íà îñíîâі êàáåëüíîãî ç’єäíàííÿ. Ó íèõ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó ìіæ êîìï’þòåðàìè іñíóþ÷і òåëåôîííі äðîòè. Áіëüø íàäіéíèé і øâèäêіñíèé çâ’ÿçîê çàáåçïå÷óþòü êàáåëі ç îïòè÷íîãî âîëîêíà — îïòîâîëîêîííі. Ó ëîêàëüíèõ ìåðåæàõ çàñòîñîâóþòü іíøèé âèä êàáåëіâ — êðó÷åíà ïàðà.
Âіä âèäó êàáåëþ çàëåæèòü ïðàöåçäàòíіñòü êàáåëüíèõ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ. Ó òàáëèöі 2.1 íàâåäåíî âëàñòèâîñòі òà їõ çíà÷åííÿ äëÿ êàáåëіâ ðіçíèõ
âèäіâ.
Òàáëèöÿ 2.1
Çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé êàáåëіâ
Âèä êàáåëþ

Ìàêñèìàëüíà
øâèäêіñòü ïåðåäàâàííÿ äàíèõ

40 Ãáіò/ñ

Ìàêñèìàëüíà
âіäñòàíü ïåðåäàâàííÿ äàíèõ

Áóäîâà êàáåëþ

100 ì

Ïîïàðíî ñêðó÷åíі ìіäíі äðîòè â іçîëÿöії;
êіëüêà ïàð â îäíіé çàõèñíіé îáîëîíöі

Êðó÷åíà ïàðà

255 Òáіò/ñ
Îïòîâîëîêîííèé

100 êì

Êіëüêà îïòè÷íèõ âîëîêîí ó çîâíіøíіé
îáîëîíöі

Іíøîþ ìîæëèâіñòþ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ є áåçäðîòîâі òåõíîëîãії. Íàðàçі âèêîðèñòîâóþòü òàêі òåõíîëîãії:
 Bluetooth (àíãë. bluetooth — ñèíіé çóá; òåõíîëîãіÿ îòðèìàëà íàçâó
âіä іìåíі äàíñüêîãî êîðîëÿ Õ ñò. Ãàðàëüäà Ñèíüîçóáîãî íà ïðіçâèñüêî
Îá’єäíóâà÷);
 Wi-Fi (àíãë. Wireless Fidelity — áåçäðîòîâà òî÷íіñòü);
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 WiMax (àíãë. Worldwide Interoperability for Microwave Access — âñåñâіòíÿ ñóìіñíіñòü äëÿ ìіêðîõâèëüîâîãî äîñòóïó).
Ðіçíі òåõíîëîãії ïðèçíà÷åíі äëÿ ïîáóäîâè ðіçíèõ çà îõîïëåííÿì òåðèòîðії ìåðåæ (òàáë. 2.2).
Òåõíîëîãії áåçäðîòîâîãî çâ’ÿçêó

Òàáëèöÿ 2.2

Òåõíîëîãіÿ

Ïðèçíà÷åííÿ

Ìàêñèìàëüíà øâèäêіñòü ïåðåäàâàííÿ äàíèõ

Bluetooth

Ïåðñîíàëüíà áåçäðîòîâà
WPAN
(àíãë.
ìåðåæà
Wireless Personal Area
N
Network
)

20 Ìáіò/ñ

100 ì

300 Ìáіò/ñ

460 ì

1 Ãáіò/ñ

80 êì

Wi-Fi

WiMax

Ëîêàëüíà áåçäðîòîâà ìåðåæà WLAN (àíãë. Wireless Local Area Network
N
)

Ìіñüêà áåçäðîòîâà ìåðåæà WÌAN (àíãë. Wireless
M
Metropolitan
Area NetN
work)

Ìàêñèìàëüíà âіäñòàíü
ïåðåäàâàííÿ
äàíèõ

АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖ
Îá’єäíàííÿ êîìï’þòåðіâ ó ìåðåæó çäіéñíþєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êàíàëіâ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ і ìåðåæåâèõ ïðèñòðîїâ, ùî
çàáåçïå÷óþòü ïåðåäàâàííÿ äàíèõ öèìè êàíàëàìè:
 ìåðåæåâèé àäàïòåð — äëÿ ïðèєäíàííÿ
êîìï’þòåðà äî êàíàëó ïåðåäàâàííÿ äàíèõ. Ìåðåæåâі àäàïòåðè іñíóþòü ÿê äëÿ
êàáåëüíèõ (ìàë. 2.2), òàê і äëÿ áåçäðîòîâèõ ìåðåæ;
 êîìóòàòîð — äëÿ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ
ïî êàíàëàõ óñåðåäèíі ìåðåæі (ìàë. 2.3).
Êîìóòàòîð äëÿ áåçäðîòîâèõ ìåðåæ òàêîæ íàçèâàþòü òî÷êîþ äîñòóïó;
 ìàðøðóòèçàòîð, àáî ðîóòåð (àíãë.
routerr — ìàðøðóòèçàòîð), — äëÿ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ìіæ äâîìà і áіëüøå äіëÿíêàìè ìåðåæі àáî ìіæ îêðåìèìè ìåðåæàìè. Ïîïóëÿðíі ñüîãîäíі Wi-Fi
ðîóòåðè (ìàë. 2.4) ïðèçíà÷åíі äëÿ îá’єä-

Мал. 2.2. Мережевий адаптер для
кабельних мереж

Мал. 2.3. Комутатор для
кабельних мереж
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íàííÿ ïðèñòðîїâ ó ëîêàëüíó ìåðåæó çà áåçäðîòîâîþ òåõíîëîãієþ òà ïåðåäàâàííÿ äàíèõ
ìіæ öієþ ìåðåæåþ òà Іíòåðíåòîì.
Äëÿ îðãàíіçàöії îáìіíó äàíèìè ìіæ êîìï’þòåðàìè ìåðåæі âèêîðèñòîâóєòüñÿ êіëüêà
âèäіâ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ:
 ïðîãðàìè óïðàâëіííÿ êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó îïåðàöіéíèõ
ñèñòåì;
 äðàéâåðè ïðèñòðîїâ, ùî çàáåçïå÷óþòü ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ìåðåæåþ;
 ïðèêëàäíі ïðîãðàìè.
Мал. 2.4. Wi-Fi роутер
Îïåðàöіéíà ñèñòåìà Windows 10 ìіñòèòü
для бездротових мереж
ïðîãðàìè äëÿ îðãàíіçàöії ðîáîòè ÿê ó ëîêàëüíіé ìåðåæі, òàê і â Іíòåðíåòі. ×àñòèíà ç íèõ
äîñòóïíà ç âіêíà Öåíòðó êåðóâàííÿ ìåðåæàìè òà ñïіëüíèì äîñòóïîì, ÿêå
ìîæíà âіäêðèòè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîíòåêñòíå ìåíþ çíà÷êà

íà Ïàíåëі

çàâäàíü.
ßêùî ëîêàëüíà ìåðåæà ìàє âèäіëåíèé ñåðâåð, òî íà íüîìó âñòàíîâëþþòü ñïåöіàëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Öå ìîæå áóòè, íàïðèêëàä,
ñåðâåðíà îïåðàöіéíà ñèñòåìà Microsoft Windows Server àáî іíøà, ÿêà íå
âõîäèòü äî ñіìåéñòâà Windows, íàïðèêëàä FreeBSD, Linux, Novell
NetWare òîùî. Ñåðâåðíі îïåðàöіéíі ñèñòåìè âñòàíîâëþþòü і íà ñåðâåðàõ
ãëîáàëüíîї ìåðåæі.
Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì, ÿêі âèêîíóþòüñÿ íà êîìï’þòåðàõ
ó ìåðåæі, ïðàöþþòü çà êëієíò-ñåðâåðíîþ òåõíîëîãієþ. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
öієї òåõíîëîãії ïîòðіáíі ïðîãðàìè äâîõ òèïіâ:
 êëієíòñüêà — óñòàíîâëþєòüñÿ íà êîìï’þòåðі êîðèñòóâà÷à òà íàäàє
ìîæëèâіñòü çâåðíóòèñÿ іç çàïèòîì äî ðåñóðñіâ ñåðâåðà;
 ñåðâåðíà — óñòàíîâëþєòüñÿ íà ñåðâåðі òà âіäïîâіäàє íà çàïèòè êëієíòñüêîї ñêëàäîâîї.
Çà òàêîþ òåõíîëîãієþ ìîæíà ïîáóäîâàòè, íàïðèêëàä, ïðîãðàìè òåñòîâîї
ïåðåâіðêè çíàíü ó÷íіâ. Íà êîìï’þòåðі â÷èòåëÿ âñòàíîâëþєòüñÿ ñåðâåðíà
ïðîãðàìà, ÿêà çáåðіãàє òåñòîâі çàâäàííÿ, íàäàє їõ çà çàïèòîì ó÷íÿ, îòðèìóє, ïåðåâіðÿє òà ôіêñóє âіäïîâіäі ó÷íіâ, âåäå æóðíàë óñïіøíîñòі. Íà ó÷íіâñüêèõ êîìï’þòåðàõ óñòàíîâëþєòüñÿ êëієíòñüêà ïðîãðàìà, ÿêà îòðèìóє
іç ñåðâåðà çàâäàííÿ òà ïåðåäàє íà ñåðâåð âіäïîâіäü ó÷íÿ.
МЕРЕЖЕВІ ПРОТОКОЛИ
Ïіä ÷àñ îáìіíó äàíèìè ìіæ êîìï’þòåðàìè ìåðåæі ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
äàíі áåç ñïîòâîðåííÿ òà âòðàòè áóäóòü äîñòàâëåíі âіä âіäïðàâíèêà àäðåñàòó. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî, ùîá ðіçíîìàíіòíі êîìï’þòåðè, ìåðåæåâі ïðèñòðîї òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ïåðåäàâàëè äàíі çà îäíàêîâèìè ÷іòêî
âèçíà÷åíèìè ïðàâèëàìè. Òàêі ïðàâèëà íàçèâàþòüñÿ ìåðåæåâèìè ïðîòîêîëàìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ìåðåæåâèé ïðîòîêîë — öå íàáіð ïðàâèë, çà ÿêèìè çäіéñíþєòüñÿ îáìіí
äàíèìè ìіæ êîìï’þòåðàìè òà ïðèñòðîÿìè, ùî ïіäêëþ÷åíі äî ìåðåæі, òà
ìіæ ðіçíèìè ìåðåæàìè.
Äàíі, ùî ïåðåäàþòüñÿ ìåðåæåþ, ðîçáèâàþòü íà íåâåëèêі ïàêåòè (÷àñòèíè ïî÷àòêîâîãî ïîâіäîìëåííÿ) òà äîïîâíþþòü äàíèìè êîìï’þòåðà-îäåðæóâà÷à. Êîæåí ïàêåò ïåðåäàєòüñÿ êàíàëîì çâ’ÿçêó îêðåìî. Ìàðøðóò ïåðåäàâàííÿ âèçíà÷àþòü ìàðøðóòèçàòîðè, âîíè òàêîæ ñòåæàòü і çà äîñòàâêîþ
ïàêåòіâ. Ïіñëÿ äîñÿãíåííÿ ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ âñі ïàêåòè ç’єäíóþòüñÿ,
і äàíі íàáóâàþòü ïî÷àòêîâîãî âèãëÿäó.
Ïðàâèëà ðîçáèòòÿ äàíèõ íà ïàêåòè, їõ äîñòàâêè äî àäðåñàòà é îá’єäíàííÿ ïàêåòіâ ó єäèíå öіëå âèçíà÷àє ïðîòîêîë TCP (àíãë. Transmission Control
Protocol — ïðîòîêîë êîíòðîëþ ïåðåäàâàííÿ). Ïåðåñèëàííÿ ïàêåòіâ ìіæ
êîìï’þòåðàìè çäіéñíþєòüñÿ íà îñíîâі ïðîòîêîëó IP (àíãë. Internet
I
Protocol — ìіæìåðåæåâèé ïðîòîêîë).
Çàâäÿêè òîìó, ùî äàíі ðîçáèòî íà îêðåìі ïàêåòè, ïåðåäàâàííÿ їõ ìåðåæåþ âіäáóâàєòüñÿ øâèäêî òà íàäіéíî. Òîìó áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ çäіéñíþє ïåðåäàâàííÿ äàíèõ íà îñíîâі íàáîðó ïðîòîêîëіâ, ÿêèé
íàçèâàєòüñÿ ÒÑÐ/ІÐ.
Ð
А ДРЕСАЦІЯ В МЕРЕЖ А Х
Òðàäèöіéíî, ÿêùî ëþäè õî÷óòü ñïіëêóâàòèñÿ íà âіäñòàíі, âîíè îáìіíþþòüñÿ àäðåñàìè àáî íîìåðàìè òåëåôîíіâ. Çàçíà÷èâøè íà ïîøòîâîìó êîíâåðòі àäðåñó, ìè âïåâíåíі, ùî íàø ëèñò ïîòðàïèòü äî ìіñöÿ, ó ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ àäðåñàò. ßêùî ïîòðіáíî âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê ç ïåâíèì êîìï’þòåðîì, òî ñëіä çíàòè éîãî àäðåñó â ìåðåæі. Öÿ àäðåñà ìàє áóòè óíіêàëüíîþ — ó ìåðåæі íå ïîâèííî áóòè äâîõ êîìï’þòåðіâ ç îäíàêîâèìè àäðåñàìè, òàê ñàìî ÿê і ó òðàäèöіéíіé ïîøòîâіé ñëóæáі.
Àäðåñó êîìï’þòåðà â ìåðåæі íàçèâàþòü ІÐ-àäðåñîþ (àíãë. Internet
I
Protocol Address — àäðåñà çãіäíî ç ïðîòîêîëîì Іíòåðíåòó). ІÐ-àäðåñà
êîìï’þòåðà ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ öіëèõ ÷èñåë âіä 0 äî 255 êîæíå, ðîçäіëåíèõ êðàïêàìè.
Ïðèêëàäè ІÐ-àäðåñ: 66.249.93.104, 193.109.248.70, 82.144.223.61.
ІÐ-àäðåñè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îòðèìàííÿ äîñòóïó äî êîìï’þòåðіâ ÿê
ó ëîêàëüíèõ ìåðåæàõ, òàê і â Іíòåðíåòі.
Для тих, хто хоче знати більше
ІР-адреса, у якій використовується чотири цілих числа від 0 до 255, належить
до стандарту IPv4 (англ. Internet Protocol
P
v
version
4 — протокол Інтернету версії 4).
У цьому стандарті можна використовувати більш ніж 4 млрд унікальних адрес.
Але у зв’язку зі швидким розвитком мережі Інтернет передбачається, що за кілька
років вільні адреси закінчаться. Щоб цього не допустити, розроблено новий стандарт
д
р адресації
др
ц в Інтернеті
р
— IPv6.
Запис адреси за новим стандартом складається з восьми цілих чисел від 0 до
65 535,, розділених
р д
д
двокрапками.
р
Приклад
р
д адреси
др
за стандартом
д р
ІРv6:
2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d.
Числа в адресі
др
записано з використанням
р
16-кової системи числення.
Стандарт IPv6 може використовувати 340 трильйонів адрес (3,4 ∙ 1038).
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Працюємо
Пра
П
р цює о з комп’ютером
рацює
комп
о ’’ютеро
ютером
ю еро
р
Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ç’ÿñóéòå ІÐ-àäðåñó âàøîãî êîìï’þòåðà. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå êîíòåêñòíå ìåíþ çíà÷êà

íà Ïàíåëі çàâäàíü.

2. Âèáåðіòü êîìàíäó Öåíòð êåðóâàííÿ ìåðåæàìè òà ñïіëüíèì äîñòóïîì.
3. Âèáåðіòü íàçâó іñíóþ÷îãî ïіäêëþ÷åííÿ.
4. Âèáåðіòü êíîïêó Âіäîìîñòі ó âіêíі, ùî âіäêðèëîñÿ.
5. Çàïèøіòü àäðåñó, çàçíà÷åíó â ðÿäêó Àäðåñà IPv4.
6. Çàïèøіòü àäðåñó, çàçíà÷åíó â ðÿäêó Ëîêàëüíà IPv6-àäðåñà. Ïîðіâíÿéòå çàïèñ ІÐ-àäðåñ âåðñії 4 òà âåðñії 6.
Найважливіше
Найва
Н
й
віі е в ц
цьому
о у пункті
пунк
у
ìï’þòåðíà ìåðåæà — öå ñóêóïíіñòü êîìï’þòåðіâ òà іíøèõ ïðèñòðîїâ,
ç’єäíàíèõ êàíàëàìè ïåðåäàâàííÿ äàíèõ.
Êîìï’þòåðíі ìåðåæі ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà ðіçíèìè îçíàêàìè: çà
ïðàâîì äîñòóïó äî ðåñóðñіâ — ïåðñîíàëüíі, êîðïîðàòèâíі, çàãàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ; çà îõîïëåíîþ òåðèòîðієþ — ëîêàëüíі, ðåãіîíàëüíі, ãëîáàëüíі;
çà ðîçïîäіëîì ôóíêöіé ìіæ êîìï’þòåðàìè — îäíîðàíãîâі, ç âèäіëåíèì
ñåðâåðîì; çà êàíàëàìè ïåðåäàâàííÿ äàíèõ — êàáåëüíі òà áåçäðîòîâі.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ó ìåðåæàõ âèêîðèñòîâóþòü ìåðåæåâі
ïðèñòðîї: ìåðåæåâі àäàïòåðè, êîìóòàòîðè, ìàðøðóòèçàòîðè (ðîóòåðè) òà іíøі.
Äëÿ îðãàíіçàöії îáìіíó äàíèìè ìіæ êîìï’þòåðàìè ìåðåæі âèêîðèñòîâóþòü ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ: ïðîãðàìè êåðóâàííÿ êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó îïåðàöіéíèõ ñèñòåì; äðàéâåðè ïðèñòðîїâ, ÿêі
çàáåçïå÷óþòü ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ìåðåæåþ; ïðèêëàäíі ïðîãðàìè, ïîáóäîâàíі çà êëієíò-ñåðâåðíîþ òåõíîëîãієþ.
Ìåðåæåâèé ïðîòîêîë — öå íàáіð ïðàâèë, çà ÿêèìè çäіéñíþєòüñÿ îáìіí
äàíèìè ìіæ êîìï’þòåðàìè òà ïðèñòðîÿìè, ùî ïіäêëþ÷åíі äî ìåðåæі, òà ìіæ
ðіçíèìè ìåðåæàìè. Áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ çäіéñíþþòü
ïåðåäàâàííÿ äàíèõ íà îñíîâі íàáîðó ïðîòîêîëіâ, ÿêèé ìàє íàçâó ÒÑÐ/ІÐ.
Àäðåñó êîìï’þòåðà â ìåðåæі íàçèâàþòü ІÐ-àäðåñîþ. ІÐ-àäðåñà êîìï’þòåðà ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ öіëèõ ÷èñåë âіä 0 äî 255 êîæíå, ðîçäіëåíèõ
êðàïêàìè.
Дайте відповіді на запитання
1. Ùî òàêå êîìï’þòåðíà ìåðåæà?
2. ßêі іñíóþòü âèäè êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ çà îõîïëåíîþ òåðèòîðієþ; çà
ïðàâîì äîñòóïó äî ðåñóðñіâ; çà ðîçïîäіëîì ôóíêöіé ìіæ êîìï’þòåðàìè?
3. ßêèì ìîæå áóòè äîñòóï äî ðåñóðñіâ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ ïðè êëàñèôіêàöії çà ïðàâîì äîñòóïó äî ðåñóðñіâ?
4. ßêі âèäè êàíàëіâ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ âèêîðèñòîâóþòü ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ?
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5. ßêå ìåðåæåâå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâóþòü ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ? ßêå éîãî ïðèçíà÷åííÿ?
6. ßêі âèäè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòîâóþòü ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ?
7. Ó ÷îìó îñîáëèâîñòі ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì, ùî ïðàöþþòü çà êëієíòñåðâåðíîþ òåõíîëîãієþ?
8. Ùî òàêå ìåðåæåâèé ïðîòîêîë?
9. ×èì, íà âàø ïîãëÿä, ïîÿñíþєòüñÿ ïîòðåáà â ðîçðîáöі ìåðåæåâèõ
ïðîòîêîëіâ?
10. Íà îñíîâі ÿêîãî íàáîðó ïðîòîêîëіâ ïåðåäàþòüñÿ äàíі â ñó÷àñíèõ
ìåðåæàõ? Íàçâіòü ñêëàäîâі öüîãî íàáîðó, ÿêі âè çíàєòå. Ïîÿñíіòü їõ
ïðèçíà÷åííÿ.
Виконайте завдання
1. Âèçíà÷òå âèä ìåðåæ çà ïðàâîì äîñòóïó äî ðåñóðñіâ і çà îõîïëåíîþ
òåðèòîðієþ:
a) ìåðåæà êîìï’þòåðíîãî êëàñó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
b) ìåðåæà, ùî îá’єäíóє äîìàøíіé êîìï’þòåð, íîóòáóê і ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð;
c) ìåðåæà óêðàїíîìîâíèõ îñâіòíіõ ðåñóðñіâ.
2. Ïîÿñíіòü ïðèçíà÷åííÿ ìåðåæåâèõ ïðèñòðîїâ:
a) ìåðåæåâèé àäàïòåð;
b) êîìóòàòîð;
c) ìàðøðóòèçàòîð.
3. Íàçâіòü, ÿêі, íà âàø ïîãëÿä, ïåðåâàãè òà íåäîëіêè ìàþòü:
á) áåçäðîòîâі ìåðåæі.
a) êàáåëüíі êîìï’þòåðíі ìåðåæі;
4. Îïèøіòü ñõåìó ëîêàëüíîї ìåðåæі êàáіíåòó іíôîðìàòèêè âàøîї øêîëè.
5. Ïîÿñíіòü ïðèçíà÷åííÿ ìåðåæåâèõ ïðîòîêîëіâ ÒÑÐ òà ІÐ.
Ð
6. Óêàæіòü çàïèñè, ùî є ïðàâèëüíèìè ІÐ-àäðåñàìè, òà ïîÿñíіòü,
ó ÷îìó ïîëÿãàþòü ïîìèëêè іíøèõ çàïèñіâ:
a) 192.168.201.15
â) 125.78.135
ä) 148,162,201,78
b) 184.260.45.615
ã) 45.96.154.255
å) 10.10.45.12.68
7. Çÿñóéòå òà çàïèøіòü IP-àäðåñó âàøîãî äîìàøíüîãî ñòàöіîíàðíîãî
êîìï’þòåðà àáî íîóòáóêà.

2.2. СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТУ.
ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1. ßêі âèäè êîìï
êîìï’þòåðíèõ
þòåðíèõ ìåðåæ âè çíàєòå?
2. ßêà ñòðóêòóðà ІÐ
ІÐ-àäðåñè
àäðåñè êîìï
êîìï’þòåðà?
þòåðà?
3. Ùî òàêå ïðîòîêîë ïåðåäàâàííÿ äàíèõ? ßêі ïðîòîêîëè âèêîðèñòîâóþòü
ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ?

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТУ
Іíòåðíåò (àíãë. Interconnected Networks — çâ’ÿçàíі ìåðåæі) — öå íàéáіëüøà òà íàéâіäîìіøà ç ãëîáàëüíèõ ìåðåæ, ÿêà îá’єäíóє êîìï’þòåðè
Ð
і êîìï’þòåðíі ìåðåæі íà îñíîâі íàáîðó ïðîòîêîëіâ ÒÑÐ/ІÐ.
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Êîæåí êîðèñòóâà÷ Іíòåðíåòó ìàє äîñòóï äî іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ, ùî
ìіñòÿòüñÿ íà êîìï’þòåðàõ ó ðіçíèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè. Êðіì òîãî, Іíòåðíåò
є çàñîáîì äëÿ âіääàëåíîãî ñïіëêóâàííÿ ëþäåé, ñåðåäîâèùåì äëÿ îðãàíіçàöії äèñòàíöіéíîãî íàâ÷àííÿ, ìåäè÷íèõ êîíñóëüòàöіé, áіçíåñó, ðåêëàìè òà
òîðãіâëі òîùî.
Îñíîâîþ ñòðóêòóðè ìåðåæі Іíòåðíåò ìîæíà ââàæàòè Backbone (àíãë.
backbone — õðåáåò) — âèñîêîøâèäêіñíі ìàãіñòðàëüíі êàíàëè ïåðåäàâàííÿ
äàíèõ. Ïåðåäàâàííÿì äàíèõ öèìè êàíàëàìè êåðóþòü ïîòóæíі ñóïåðêîìï’þòåðè, ÿêі óòâîðþþòü ïåðøèé ðіâåíü äîñòóïó äî Іíòåðíåòó. Îðãàíіçàöії, ùî їõ îáñëóãîâóþòü, є ïåðâèííèìè ïðîâàéäåðàìè ïîñëóã Іíòåðíåòó
(àíãë. providerr — ïîñòà÷àëüíèê). Äî ïåðâèííèõ ïðîâàéäåðіâ ïðèєäíóþòüñÿ
ïðîâàéäåðè íàñòóïíèõ ðіâíіâ, ÿêі, ó ñâîþ ÷åðãó, çàáåçïå÷óþòü äîñòóï äî
êàíàëіâ Іíòåðíåòó ñâîїì êëієíòàì — îêðåìèì êîðèñòóâà÷àì, ìåðåæàì
і ïðîâàéäåðàì íèæ÷îãî ðіâíÿ.
Êîðèñòóâà÷і äëÿ îòðèìàííÿ äîñòóïó äî Іíòåðíåòó çâåðòàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, äî ìіñöåâèõ іíòåðíåò-ïðîâàéäåðіâ.
Íà ìàëþíêó 2.5 íàâåäåíî ñõåìó ïðèєäíàííÿ êîìï’þòåðіâ і ìåðåæ äî
Іíòåðíåòó.
Backbone

Ïåðâèííі
ïðîâàéäåðè

Âòîðèííі
ïðîâàéäåðè
Ïðîâàéäåðè
іíøèõ ðіâíіâ

Іíäèâіäóàëüíі
êëієíòè

Ìåðåæіêëієíòè
Мал. 2.5. Структура Інтернету
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Чи знаєте ви, що...
Попередницею Інтернету вважається мережа ARPANET, створена агенцією
ARPA (англ. Advanced Research Projects
P
Agency — агенція перспективних дослідницьких
ц
проектів)
р
) Міністерства
р
оборони
р
США.
Днем народження ARPANET вважається 29 жовтня 1969 року, коли відбувся
перший пробний сеанс зв’язку між комп’ютерами двох університетів США. І хоча
після передавання двох символів зв’язок перервався, із цього почалася історія
Інтернету.
р
у
Із часом більшість глобальних мереж, створених у різних частинах світу,
увійшла до складу Інтернету.

Чи знаєте ви, що...
З 1998 року до числа свят додався
Всесвітній день Інтернету. Його заснував
Папа Римський Іоанн Павло ІІ і визначив
покровителем Інтернету святого Ісидора
Севільського (мал. 2.6). Цей іспанський
єпископ жив у 560–636 роках і був автором
першої у християнському світі 20-томної
енциклопедії всіх галузей знань «Етимології». На честь святого Ісидора Севільського
Всесвітній день Інтернету святкують
4 квітня.

Мал. 2.6. Святий Ісидор Севільський

ПРОТОКОЛИ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
Âè âæå çíàєòå, ùî ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ çäіéñíþєòüñÿ çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè. Íàáіð ïðîòîêîëіâ ÒÑÐ/ІÐ îïèñóє ïðàâèëà
ïîäіëó äàíèõ íà ïàêåòè òà ïåðåñèëàííÿ öèõ ïàêåòіâ ìåðåæàìè. Äî ñêëàäó
íàáîðó ÒÑÐ/ІÐ âêëþ÷åíî é іíøі ïðàâèëà, ÿêі âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñòі
ôóíêöіîíóâàííÿ ðіçíèõ ñëóæá Іíòåðíåòó. Âîíè îïèñóþòü:
 FTP (àíãë. File Transfer Protocol — ïðîòîêîë ïåðåäàâàííÿ ôàéëіâ) —
ïðàâèëà ïåðåäàâàííÿ ôàéëіâ;
 SMTP (àíãë. Simple Mail Transfer Protocol — ïðîñòèé ïðîòîêîë ïåðåäàâàííÿ ïîøòè) — ïðàâèëà ïåðåäàâàííÿ ïîøòîâèõ ïîâіäîìëåíü åëåêòðîííîþ ïîøòîþ;
 ÐÎÐ3 (àíãë. Post Office Protocol version 3 — ïðîòîêîë ïîøòîâîãî
âіääіëåííÿ, âåðñіÿ 3) — ïðàâèëà îòðèìàííÿ ïîøòîâèõ ïîâіäîìëåíü
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ;
 SIP (àíãë. Session Initiation Protocol — ïðîòîêîë óñòàíîâëåííÿ ñåñії) —
ïðàâèëà ïåðåäàâàííÿ ãîëîñîâîãî ñèãíàëó ïî êàíàëó çâ’ÿçêó â öèôðîâîìó âèäі;
 RTP (àíãë. Real Time Protocol — ïðîòîêîë ðåàëüíîãî ÷àñó) — ïðàâèëà
ïðèéîìó ãîëîñîâîãî ñèãíàëó;
 ÍÒÒÐ (àíãë. Hyper Text Transfer Protocol — ïðîòîêîë ïåðåäàâàííÿ ãіïåðòåêñòó) — ïðàâèëà ïåðåäàâàííÿ ãіïåðòåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ
òà іíøі.
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ДОМЕННІ ІМЕНА РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ
Âè çíàєòå, ùî êîæåí êîìï’þòåð ó ìåðåæі ìàє âëàñíó ІÐ-àäðåñó, ùî
ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ öіëèõ ÷èñåë âіä 0 äî 255 êîæíå, ðîçäіëåíèõ êðàïêàìè. ×èñëîâі àäðåñè êîìï’þòåðіâ çðó÷íі äëÿ їõ îïðàöþâàííÿ êîìï’þòåðîì, àëå ëþäèíі ñêëàäíî їõ çàïàì’ÿòîâóâàòè. Íàïðèêëàä, ç ІÐ-àäðåñè
193.243.159.109 íі÷îãî íå äіçíàєøñÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ðåñóðñó. Çðó÷íіøå
âèêîðèñòîâóâàòè àäðåñè, ùî çàïèñàíі ñëîâàìè àáî їõ ñêîðî÷åííÿìè.
Çà àäðåñîþ ðåñóðñó olymp.vinnica.ua ëåãêî çðîçóìіòè, ùî âіí íàëåæèòü
óêðàїíñüêіé îðãàíіçàöії ç ìіñòà Âіííèöÿ, ÿêà є îðãàíіçàòîðîì îëіìïіàä.
Íàñïðàâäі 193.243.159.109 òà olymp.vinnica.ua — öå äâі àäðåñè îäíîãî
é òîãî ñàìîãî ðåñóðñó, Öåíòðó ïіäòðèìêè òà ïðîâåäåííÿ îëіìïіàä øêîëÿðіâ ç âèêîðèñòàííÿì ìîæëèâîñòåé Іíòåðíåòó.
Àäðåñà ðåñóðñó â ìåðåæі, çàïèñàíà ç âèêîðèñòàííÿì ñëіâ àáî їõ ñêîðî÷åíü, ùî ðîçäіëåíі êðàïêîþ, íàçèâàєòüñÿ äîìåííèì іìåíåì (àíãë. domain —
âîëîäіííÿ, òåðèòîðіÿ).
Íàïðèêëàä, äîìåííèìè іìåíàìè є mon.gov.ua, ostriv.in.ua, google.com
òà іíøі.
Çіñòàâëåííÿ äîìåííèõ іìåí òà ІÐ-àäðåñ ó ìåðåæі âèêîíóєòüñÿ àâòîìàòè÷íî. Öå çàáåçïå÷óє ñïåöіàëüíà ìåðåæåâà ñëóæáà DNS (àíãë. Domain
N
Name
System — ñèñòåìà äîìåííèõ іìåí). Íà ñåðâåðàõ öієї ñëóæáè çáåðіãàþòüñÿ òàáëèöі âіäïîâіäíîñòі äîìåííèõ іìåí òà ІÐ-àäðåñ.
Ðåñóðñè Іíòåðíåòó ìîæóòü íàëåæàòè äî ðіçíèõ êàòåãîðіé — ðåñóðñè
êðàїíè àáî îðãàíіçàöії, ðåñóðñè ïåâíîї òåìàòèêè òîùî. Ïîçíà÷åííÿ öèõ
êàòåãîðіé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ óòâîðåííÿ äîìåííèõ іìåí. Ó ñèñòåìі äîìåííèõ іìåí âèçíà÷åíî çîíè — äîìåíè.
×àñòèíà äîìåííîãî іìåíі, ùî çàïèñàíà ïіñëÿ îñòàííüîї êðàïêè, íàçèâàєòüñÿ äîìåíîì âåðõíüîãî ðіâíÿ. Äîìåíè âåðõíüîãî ðіâíÿ âèçíà÷àþòüñÿ
ìіæíàðîäíîþ óãîäîþ. Ó їõ ÷èñëі ìîæíà âèäіëèòè ôóíêöіîíàëüíі (çà ñôåðîþ äіÿëüíîñòі) òà íàöіîíàëüíі. Ïðèêëàäè äîìåíіâ íàâåäåíî â òàáëèöі 2.3.
Òàáëèöÿ 2.3
Ïðèêëàäè äîìåíіâ ó äîìåííèõ іìåíàõ ðåñóðñіâ Іíòåðíåòó
Ôóíêöіîíàëüíі äîìåíè

Íàöіîíàëüíі äîìåíè

edu

Îñâіòíі îðãàíіçàöії

ua

Óêðàїíà

com

Êîìåðöіéíі îðãàíіçàöії

de

Íіìå÷÷èíà

net

Ìåðåæåâі îðãàíіçàöії

eu

Єâðîïà

gov

Óðÿäîâі îðãàíіçàöії

us

ÑØÀ

org

Íåêîìåðöіéíі îðãàíіçàöії

me

×îðíîãîðіÿ (Ìîíòåíåãðî)

biz

Áіçíåñ-ñòðóêòóðè

uk

Âåëèêà Áðèòàíіÿ

info

Іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè

by

Áіëîðóñü

Ó äîìåíàõ âåðõíüîãî ðіâíÿ ìîæóòü áóòè çàðåєñòðîâàíі äîìåíè äðóãîãî
ðіâíÿ, ó ÿêèõ, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæóòü áóòè çàðåєñòðîâàíі äîìåíè òðåòüîãî
ðіâíÿ òîùî.
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Äëÿ òîãî ùîá îòðèìàòè äîìåííå іì’ÿ äëÿ âëàñíîãî ðåñóðñó, ïîòðіáíî
çâåðòàòèñÿ äî ðåãіîíàëüíîãî ðåãіñòðàòîðà äîìåííèõ іìåí. Óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé äîìåí ua ç 2001 ðîêó àäìіíіñòðóє ÒÎÂ «Õîñòìàéñòåð»
(hostmaster.ua). Íàéáіëüøèì óêðàїíñüêèì ðåãіñòðàòîðîì äîìåííèõ іìåí
є êîìïàíіÿ Imena.UA.
Для тих, хто хоче знати більше
Першим доменним іменем, зареєстрованим 15 березня 1985 року, стало
Symbolics.com. Сайт із цим іменем існує і тепер та належить компанії — виробнику обчислювальних систем спеціального призначення. Наступними було зареєстровано в домені edu доменні імена шести університетів США. У 2016 році загальна кількість доменних імен, зареєстрованих по всьому світі у всіх доменах
верхнього
р
р
рівня,, склала 314 млн.
У 2017 році домену ua виповнюється 25 років. За час існування кількість доменних імен у д
домені ua сягнула
у понад
д 550 тисяч.
Д
Для
кожного регіону
і
У
України
ї
визначено один або
б два домени другого рівня,
і
деякі з них наведено на малюнку 2.7.

Мал. 2.7. Українські домени другого рівня

URL-А ДРЕСИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Â Іíòåðíåòі íàñ íàé÷àñòіøå öіêàâëÿòü ïåâíі іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè —
äîêóìåíòè, ôîòîãðàôії, çâóêî- òà âіäåîçàïèñè òîùî. Äëÿ êîðèñòóâàííÿ òàêèìè ðåñóðñàìè їì íàäàþòü óíіêàëüíі àäðåñè.
Àäðåñó іíôîðìàöіéíîãî ðåñóðñó â ìåðåæі íàçèâàþòü URL-àäðåñîþ
(àíãë. Uniform
U
Resource Locator — óíіôіêîâàíèé âêàçіâíèê ìіñöåçíàõîäæåííÿ ðåñóðñó).
Ó çàïèñі URL-àäðåñè âêàçóþòü íàçâó ïðîòîêîëó, çà ïðàâèëàìè ÿêîãî
ïåðåäàâàòèìåòüñÿ ôàéë ìåðåæåþ, і øëÿõ äî ðåñóðñó. Øëÿõ äî ðåñóðñó
âêëþ÷àє äîìåííå іì’ÿ àáî ІÐ-àäðåñó ðåñóðñó òà øëÿõ äî ôàéëà íà êîìï’þòåðі, äå öåé ôàéë ðîçìіùåíî. URL-àäðåñà ìàє òàêó ñòðóêòóðó:
Ïðîòîêîë : // äîìåííå іì’ÿ / øëÿõ äî ôàéëà / іì’ÿ ôàéëà

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
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Íàïðèêëàä, çàïèñ http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS є URL-àäðåñîþ
ôàéëà çі ñòàòòåþ, ùî ìіñòèòü îïèñ ïîíÿòòÿ DNS â іíòåðíåò-åíöèêëîïåäії
Âіêіïåäіÿ. Ïåðåäàâàííÿ öüîãî ôàéëà çäіéñíþâàòèìåòüñÿ çà ïðîòîêîëîì
http. Ðåñóðñ, íà ÿêîìó çáåðіãàєòüñÿ ôàéë, ìàє äîìåííå іì’ÿ uk.wikipedia.org.
Íàçâà ïàïêè, ó ÿêіé ðîçìіùåíî ôàéë, — wiki. Іì’ÿ ôàéëà — DNS.
Для тих, хто хоче знати більше
У записі URL-адреси обмежено використання літер кирилиці, окремих літер
французького, німецького алфавітів, інших національних алфавітів. Якщо ім’я
файла записано з використанням таких літер, то під час утворення URL-адреси це
ім’я буде
уд закодовано.
д
Наприклад, файл у Вікіпедії з іменем «Комп’ютер» має URL-адресу http://uk.
wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0
%B5%D1%80.
Зараз з’явилася можливість використовувати в адресах ресурсів літери кирилиці та інших алфавітів. Такі адреси називають IRI (англ. Internationalized Resource
Identifier — інтернаціоналізований
р ц
ідентифікатор
д
ф
рр
ресурсу).
ур у)
Із 4 квітня 2014 року розпочалася реєстрація доменних імен у кириличному домені .укр. Наприклад, доменне ім’я президент.укр можна використати для звертання до сайту президента України, математика.укр є доменним іменем сайту
дистанційного навчання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У жовтні 2016 року в кириличному домені .укр було зареєстровано майже 10 тисяч доменних імен.

СПОСОБИ ПІД’ЄДНАННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ. ФУНКЦІЇ ПРОВАЙДЕРА
Äëÿ òîãî ùîá ïіäêëþ÷èòè âàø êîìï’þòåð äî Іíòåðíåòó, ñëіä çâåðíóòèñÿ äî іíòåðíåò-ïðîâàéäåðіâ, ÿêі îáñëóãîâóþòü âàø íàñåëåíèé ïóíêò. Âàì
çàïðîïîíóþòü ðіçíі ñïîñîáè ïіäêëþ÷åííÿ: êàáåëüíèìè êàíàëàìè àáî êàíàëàìè áåçäðîòîâîãî çâ’ÿçêó. Çàëåæíî âіä òèïó êàíàëіâ ïðîâàéäåðè çàïðîïîíóþòü âіäïîâіäíå îáëàäíàííÿ. Òàê, çà âèáîðó êàáåëüíîãî êàíàëó
ìîæíà âèêîðèñòàòè êàáåëüíі ìîäåìè (ïðèñòðîї äëÿ âñòàíîâëåííÿ іíäèâіäóàëüíîãî çâ’ÿçêó ç ïðîâàéäåðîì) àáî ìàðøðóòèçàòîðè äëÿ ïіäêëþ÷åííÿ
äî ëîêàëüíîї ìåðåæі ïðîâàéäåðà. Îáëàäíàííÿì äëÿ ïіäêëþ÷åííÿ äî êàíàëіâ áåçäðîòîâîãî çâ’ÿçêó ìîæóòü áóòè áåçäðîòîâі ìîäåìè òà ñóïóòíèêîâі àíòåíè (ìàë. 2.8).

а)

б)

Мал. 2.8. Обладнання для підключення до Інтернету за бездротовою технологією:
а) бездротовий модем; б) супутникова антена
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Îòðèìàòè äîñòóï äî Іíòåðíåòó ìîæíà òàêîæ, âèêîðèñòîâóþ÷è êàíàëè
îïåðàòîðіâ ìîáіëüíîãî çâ’ÿçêó.
Âіä âàøîãî âèáîðó òà ìîæëèâîñòåé ïðîâàéäåðà çàëåæèòü øâèäêіñòü
і ÿêіñòü îáìіíó äàíèìè ìіæ âàøèì êîìï’þòåðîì òà іíøèìè êîìï’þòåðàìè
ìåðåæі Іíòåðíåò.
Äî ôóíêöіé ïðîâàéäåðà íàëåæàòü:
 óñòàíîâëåííÿ îáëàäíàííÿ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ïіäêëþ÷åííÿ äî êàíàëіâ çâ’ÿçêó ïðîâàéäåðіâ âèùîãî ðіâíÿ;
 ïðîêëàäàííÿ êàíàëіâ çâ’ÿçêó äëÿ ïіäêëþ÷åííÿ âëàñíèõ êëієíòіâ;
 óñòàíîâëåííÿ ó êëієíòіâ îáëàäíàííÿ äëÿ ïіäêëþ÷åííÿ äî ìåðåæі, íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ïî ïðîêëàäåíèõ êàíàëàõ çâ’ÿçêó;
 íàäàííÿ êëієíòàì ðіçíîìàíіòíèõ ïîñëóã:
 íàäàííÿ äîñòóïó äî Іíòåðíåòó;
 òåõíі÷íå îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ ó êëієíòà;
 íàäàííÿ ìîæëèâîñòåé ùîäî ñòâîðåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüîê êëієíòіâ;
 âèäіëåííÿ äèñêîâîãî ïðîñòîðó äëÿ ðîçìіùåííÿ âåá-ñàéòіâ êëієíòіâ,
íàäàííÿ äîìåííîãî іìåíі, çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî íèõ ç Іíòåðíåòó
і.
Працюємо
р ц
рацює
рацюємо
о з комп’ютером
комп
о ’ютером
ю еро
р
Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Âèçíà÷òå, àäðåñîþ ÿêîãî ðåñóðñó є ІÐ-àäðåñà 173.194.44.79. Äëÿ öüîãî
ââåäіòü öþ ІÐ-àäðåñó â àäðåñíîìó ðÿäêó áðàóçåðà òà íàòèñíіòü êëàâіøó Enter. Ïåðåãëÿíüòå âåá-ñòîðіíêó, ÿêó áóäå ïðè öüîìó âіäêðèòî.
2. Âèçíà÷òå, ÿêà ІÐ-àäðåñà Íàâ÷àëüíîãî ñàéòó ç ìàòåìàòèêè çіñòàâëåíà ç äîìåííèì іìåíåì formula.co.ua. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê.
2. Óïèøіòü â àäðåñíîìó ðÿäêó êîìàíäó cmd òà íàòèñíіòü êëàâіøó
Enter.
3. Ó âіêíі Êîìàíäíèé ðÿäîê, ùî âіäêðèëîñÿ, óïèøіòü êîìàíäó
ping formula.co.ua òà íàòèñíіòü êëàâіøó Enter.
4. Çàïèøіòü ІÐ-àäðåñó, ç ÿêîþ âіäáóâàєòüñÿ îáìіí ïàêåòàìè.
5. Çàêðèéòå âіêíî Êîìàíäíèé ðÿäîê.
3. Âèçíà÷òå, ÿê êîäóþòüñÿ URL-àäðåñè ðåñóðñіâ ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ â íèõ ëіòåð ëàòèíèöі òà êèðèëèöі. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ó âіêíі áðàóçåðà âåá-ñòîðіíêó ç URL-àäðåñîþ nature.
land.kiev.ua/red-book.html.
2. Ñêîïіþéòå àäðåñó ç àäðåñíîãî ðÿäêà áðàóçåðà òà âñòàâòå äî íîâîãî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà.
3. Ïîðіâíÿéòå âèãëÿä URL-àäðåñè â ðÿäêó áðàóçåðà òà â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі.
4. Âіäêðèéòå ó âіêíі áðàóçåðà âåá-ñòîðіíêó ç àäðåñîþ іîіò.óêð.
5. Ñêîïіþéòå àäðåñó ç àäðåñíîãî ðÿäêà áðàóçåðà òà âñòàâòå äî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà.
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6. Ïîðіâíÿéòå âèãëÿä URL-àäðåñè â ðÿäêó áðàóçåðà òà â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі.
7. Ïîÿñíіòü îòðèìàíèé ðåçóëüòàò âèêîðèñòàííÿì â URL-àäðåñàõ
ñèìâîëіâ ç êîäîâèõ òàáëèöü ASCII òà Unicode.
4. Ç’ÿñóéòå âàðòіñòü ðåєñòðàöії äîìåííîãî іìåíі â äîìåíі âàøîãî ðåãіîíó. Äëÿ öüîãî:
1. Çíàéäіòü íà ñàéòі Hostmaster Ltd (hostmaster.ua) ïåðåëіê ðåєñòðàòîðіâ äîìåííèõ іìåí ó äîìåíі âàøîãî ðåãіîíó. Ñêіëüêè ðåєñòðàòîðіâ çíàéäåíî?
2. Ïåðåãëÿíüòå âåá-ñàéòè êіëüêîõ ðåєñòðàòîðіâ.
3. Ïîðіâíÿéòå âàðòіñòü ðåєñòðàöії äîìåííèõ іìåí ó äîìåíі âàøîãî
ðåãіîíó â ðіçíèõ ðåєñòðàòîðіâ.
5. Çàêðèéòå âñі âіäêðèòі âіêíà.
Найважливіше
Н
й
і
вц
цьому
у пунк
у
Іíòåðíåò — öå íàéáіëüøà òà íàéâіäîìіøà ç ãëîáàëüíèõ ìåðåæ, ÿêà
îá’єäíóє êîìï’þòåðè òà êîìï’þòåðíі ìåðåæі íà îñíîâі íàáîðó ïðîòîêîëіâ
ÒÑÐ/ІÐ.
Ð
Îñíîâîþ ñòðóêòóðè ìåðåæі Іíòåðíåò є âèñîêîøâèäêіñíі êàíàëè ïåðåäàâàííÿ äàíèõ. Ïåðåäàâàííÿì äàíèõ öèìè êàíàëàìè êåðóþòü êîìï’þòåðè
ïåðâèííèõ ïðîâàéäåðіâ ïîñëóã Іíòåðíåòó. Äî ïåðâèííèõ ïðîâàéäåðіâ ïðèєäíóþòüñÿ ïðîâàéäåðè íàñòóïíèõ ðіâíіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü äîñòóï äî êàíàëіâ Іíòåðíåòó ñâîїì êëієíòàì, і òàê äàëі.
Äî ñêëàäó íàáîðó ïðîòîêîëіâ ÒÑÐ/ІÐ âêëþ÷åíî ïðîòîêîëè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ôóíêöіîíóâàííÿ ðіçíèõ ñëóæá Іíòåðíåòó.
Àäðåñà ðåñóðñó â ìåðåæі, çàïèñàíà ç âèêîðèñòàííÿì ñëіâ àáî їõ ñêîðî÷åíü, ùî ðîçäіëåíі êðàïêîþ, íàçèâàєòüñÿ äîìåííèì іìåíåì.
Äëÿ òîãî ùîá îòðèìàòè äîìåííå іì’ÿ äëÿ âëàñíîãî ðåñóðñó, ïîòðіáíî
çâåðòàòèñÿ äî ðåãіîíàëüíîãî ðåãіñòðàòîðà äîìåííèõ іìåí. Іíêîëè íàäàòè
äîìåííå іì’ÿ ìîæå іíòåðíåò-ïðîâàéäåð.
Àäðåñó іíôîðìàöіéíîãî ðåñóðñó â ìåðåæі íàçèâàþòü URL-àäðåñîþ.
URL-àäðåñà ìàє òàêó ñòðóêòóðó:
Ïðîòîêîë :// äîìåííå іì’ÿ / øëÿõ äî ôàéëà / іì’ÿ ôàéëà
Äëÿ òîãî ùîá ïіäêëþ÷èòè êîìï’þòåð äî Іíòåðíåòó, ñëіä çâåðíóòèñÿ
äî іíòåðíåò-ïðîâàéäåðіâ, ÿêі îáñëóãîâóþòü íàñåëåíèé ïóíêò. Ïðè öüîìó
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàíі ðіçíі ñïîñîáè ïіäêëþ÷åííÿ: êàáåëüíèìè êàíàëàìè àáî êàíàëàìè áåçäðîòîâîãî çâ’ÿçêó. Çàëåæíî âіä òèïó êàíàëіâ ïðîâàéäåðè çàïðîïîíóþòü âіäïîâіäíå îáëàäíàííÿ.
Äî ôóíêöіé ïðîâàéäåðà íàëåæàòü: ïðîêëàäàííÿ êàíàëіâ ïåðåäàâàííÿ
äàíèõ äëÿ ñâîїõ êëієíòіâ, óñòàíîâëåííÿ òà òåõíі÷íå îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ó êëієíòіâ, íàäàííÿ їì äîñòóïó äî
Іíòåðíåòó òà іíøå.
Дайте відповіді на запитання
1. ßêà ñòðóêòóðà ìåðåæі Іíòåðíåò?
2. ßêі ïðîòîêîëè çàáåçïå÷óþòü ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ó ðіçíèõ ñëóæáàõ
Іíòåðíåòó? Ïîÿñíіòü їõ ïðèçíà÷åííÿ.
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3. Ùî íàçèâàєòüñÿ äîìåííèì іìåíåì? Íàâåäіòü ïðèêëàäè äîìåííèõ
іìåí.
4. ßêі âèäè òà ïðèêëàäè äîìåíіâ âåðõíüîãî ðіâíÿ âè çíàєòå?
5. ßê îòðèìàòè äîìåííå іì’ÿ äëÿ âëàñíîãî ðåñóðñó?
6. ßêå ïðèçíà÷åííÿ DNS-ñåðâåðіâ?
7. Ùî íàçèâàєòüñÿ URL-àäðåñîþ? ßêà ñòðóêòóðà URL-àäðåñè? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
8. ßêèé іñíóє çâ’ÿçîê ìіæ äîìåííèì іìåíåì òà URL-àäðåñîþ ôàéëà?
9. ßêі ñïîñîáè ïіäêëþ÷åííÿ äî Іíòåðíåòó âè çíàєòå?
10. Ùî íàëåæèòü äî ôóíêöіé ïðîâàéäåðіâ ïîñëóã Іíòåðíåòó?
Виконайте завдання
1. Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ïðî ãëîáàëüíі ìåðåæі, ÿêі іñíóâàëè äî
ïîÿâè Іíòåðíåòó.
2. Äëÿ íàâåäåíèõ äîìåííèõ іìåí óêàæіòü äîìåí âåðõíüîãî ðіâíÿ, íàöіîíàëüíó íàëåæíіñòü, ñôåðó äіÿëüíîñòі:
Äîìåííå іì’ÿ

Äîìåí
âåðõíüîãî ðіâíÿ

Íàöіîíàëüíà
íàëåæíіñòü

Ñôåðà
äіÿëüíîñòі

nenc.gov.ua
informatic.org.ua
windowshelp.microsoft.com
sumdu.edu.ua
news.inetmail.info
it.ridne.net

3. Çðîáіòü ïðèïóùåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ðåñóðñіâ ç äîìåííèìè іìåíàìè man.gov.ua, uk.wikipedia.org, hostmaster.net.ua, ua.textreferat.
com, windowshelp.microsoft.com.
4. Ïîÿñíіòü ñòðóêòóðó URL-àäðåñ ðåñóðñіâ:
URL-àäðåñà

Ïðîòîêîë

Äîìåííå
іì’ÿ

Øëÿõ

Іì’ÿ
ôàéëà

http://formula
/
.co.ua/vectors.php
.
http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm
http://www.nenc.gov.ua/isef/
f view/
w index.php
.
ftp://ftp
/ .pmg
.
17.vn.ua/pub
/ b/netolymp

5. Ïîÿñíіòü ïîìèëêè â çàïèñі íàâåäåíèõ URL-àäðåñ ðåñóðñіâ:
a) http://comp.org.ua-folder-index.html
b) http:\\comp.org.ua\folder\
r index.htm
c) http://index.htm
d) http://comp.org.ua/íîâèíè/ôàêò.htm
6. Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ïðî іñíóþ÷і îáìåæåííÿ íà ðåєñòðàöіþ äîìåííèõ іìåí ó äîìåíàõ .ua, .gov.ua òà .edu.ua.
7. Ç’ÿñóéòå, ÿêі ïîñëóãè íàäàє âàì ÿê êëієíòó âàø іíòåðíåò-ïðîâàéäåð.
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2.3. СУЧАСНІ СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТУ
1. ßêèìè ïîñëóãàìè Іíòåðíåòó âè êîðèñòóâàëèñÿ?
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє êëієíò
êëієíò-ñåðâåðíà
ñåðâåðíà òåõíîëîãіÿ?
3. ßêі çàñîáè äëÿ ñïіëêóâàííÿ çà іíòåðåñàìè âè âèêîðèñòîâóєòå?

СЛУЖБИ ІНТЕРНЕТУ
Ïðàöþþ÷è â Іíòåðíåòі, âè âæå êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè ñëóæá ïåðåãëÿäó ãіïåðòåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ WWW, ïîøóêó â Іíòåðíåòі òà åëåêòðîííîї ïîøòè. Êðіì íèõ, â Іíòåðíåòі іñíóє áàãàòî іíøèõ ñëóæá. Äåÿêі ñëóæáè
ñó÷àñíîãî Іíòåðíåòó íàâåäåíî íà ìàëþíêó 2.9.

Мал. 2.9. Приклади служб Інтернету

Êîìóíіêàöіéíèé (ëàò. communicatio —
єäíіñòü,
ïåðåäà÷à,
ç’єäíàííÿ,
ïîâіäîìëåííÿ) — ïîâ’ÿçàíèé çі
øëÿõàìè
ñïîëó÷åííÿ,
ëіíіÿìè
çâ’ÿçêó, çàñîáàìè ñïіëêóâàííÿ.
Ñåðâіñ (àíãë. service — ñëóæáà) —
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ â ðіçíèõ
ñôåðàõ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ.

Çíà÷íà ÷àñòèíà ñëóæá ïðèçíà÷åíà
äëÿ ñïіëêóâàííÿ êîðèñòóâà÷іâ Іíòåðíåòó. Öі ñëóæáè îòðèìàëè íàçâó êîìóíіêàöіéíèõ.
Êîæíà ñëóæáà íàäàє êîðèñòóâà÷àì Іíòåðíåòó ðіçíîìàíіòíі ïîñëóãè,
ÿêі ïðèéíÿòî íàçèâàòè ñåðâіñàìè.
Ðîçãëÿíåìî äåòàëüíіøå ìîæëèâîñòі
äåÿêèõ ñëóæá ñó÷àñíîãî Іíòåðíåòó.

ІНТЕРАКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ
Ñëóæáè іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ íàäàþòü ìîæëèâіñòü ãðóïі êîðèñòóâà÷іâ îáìіíþâàòèñÿ òåêñòîâèìè,
çâóêîâèìè àáî âіäåîïîâіäîìëåííÿìè
÷åðåç Іíòåðíåò ó ðåàëüíîìó ÷àñі.
Ïîïóëÿðíèìè ñëóæáàìè іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ ñüîãîäíі є Skype
, ooVoo
, Viber
, WhatsApp
òà іíøі.

Іíòåðàêòèâíèé (àíãë. interaction —
âçàєìîäіÿ) — çäàòíèé äî âçàєìîäії,
äіàëîãó.

Áіëüøіñòü ñëóæá іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ ïîáóäîâàíî çà êëієíò-ñåðâåðíîþ òåõíîëîãієþ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Äëÿ òîãî ùîá ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè ñëóæáè іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ, ïîòðіáíî:
 óñòàíîâèòè êëієíòñüêó ïðîãðàìó âèáðàíîї ñëóæáè;
 çàðåєñòðóâàòè îáëіêîâèé çàïèñ;
 âèêîíàòè ïîøóê êîðèñòóâà÷іâ, ñïіëêóâàííÿ ç ÿêèìè âàñ öіêàâèòü,
äîäàòè їõ äî âëàñíîãî ñïèñêó êîíòàêòіâ.
Äëÿ îáìіíó ïîâіäîìëåííÿìè êîðèñòóâà÷іâ ó ðåàëüíîìó ÷àñі ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæá іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ ïîòðіáíî, ùîá îáèäâà êîðèñòóâà÷і áóëè çàðåєñòðîâàíі â îäíіé і òіé ñàìіé ñëóæáі, їõ êîìï’þòåðè áóëè
îäíî÷àñíî ïіäêëþ÷åíі äî Іíòåðíåòó òà áóëà á çàïóùåíà êëієíòñüêà ïðîãðàìà öієї ñëóæáè. ßêùî ãðóïà êîðèñòóâà÷іâ îáìіíþєòüñÿ ïîâіäîìëåííÿìè â Іíòåðíåòі â ðåàëüíîìó ÷àñі, òî òàêó ôîðìó ñïіëêóâàííÿ íàçèâàþòü
÷àòîì (àíãë. chat — áåñіäà).
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîãðàìè ñëóæá іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ, ìîæíà
îðãàíіçîâóâàòè òåëåêîíôåðåíöіїї (ãðåö. tele — äàëåêèé, ëàò. confero —
çáèðàþ) — îáãîâîðåííÿ ïåâíèõ òåì ãðóïàìè ñïіâðîçìîâíèêіâ, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ íà çíà÷íіé âіäñòàíі îäíå âіä îäíîãî. Âіäåîêîíôåðåíöіÿ ïåðåäáà÷àє
âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ ïåðåäàâàííÿ âіäåîïîâіäîìëåíü ïіä ÷àñ ñïіëêóâàííÿ
ó÷àñíèêіâ êîíôåðåíöії.
Êîíôåðåíöії, ÿêі îðãàíіçîâóþòü äëÿ îáìіíó äîñâіäîì, íàâ÷àííÿ, ïðåçåíòàöії ïðîäóêöії òà іíøîãî, íàçèâàþòü âåáіíàðàìè (àíãë. web — ïàâóòèííÿ,
ëàò. seminarium — ñåìіíàð, ôîðìà ãðóïîâèõ çàíÿòü ç ïðåäìåòà). Äëÿ
ïðîâåäåííÿ âåáіíàðіâ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі ÿê êëієíòñüêі ïðîãðàìè
ñëóæá іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ, òàê і ñïåöіàëüíі ñàéòè — ïëàòôîðìè äëÿ
âåáіíàðіâ, íàïðèêëàä eTutorium (etutorium.com.ua), OnWebinarr (webinar.ua),
m
WIP education (webinar.ipo.kpi.ua), Google Hangouts (hangouts.google.com)
òà іíøі.
ФОРУМИ
Êîìóíіêàöіéíі ñëóæáè íàäàþòü ìîæëèâіñòü êîðèñòóâà÷àì ìåðåæі îáìіíþâàòèñÿ íîâèíàìè, îáãîâîðþâàòè ïðîáëåìè òîùî íå ëèøå â ðåàëüíîìó
÷àñі.
Äîâãîòðèâàëі (ïîñòіéíî äіþ÷і) òåëåêîíôåðåíöії, ó õîäі ÿêèõ ñïіâðîçìîâíèêè íàäñèëàþòü і ÷èòàþòü òåêñòîâі ïîâіäîìëåííÿ ó çðó÷íèé äëÿ íèõ ÷àñ,
íàçèâàþòü ôîðóìàìè (ëàò. forum — ïëîùà äëÿ çáîðіâ).
Äëÿ îðãàíіçàöії ôîðóìіâ ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ñïåöіàëüíі âåá-ñàéòè.
Íàïðèêëàä, íà ñàéòі Aquaforum (aquaforum.kiev.ua) îðãàíіçîâàíî óêðàїíñüêèé ôîðóì àêâàðіóìіñòіâ, íà ñàéòі ZooÑâіò (zoosvit.ukrainianforum.net) —
ôîðóì Âñåóêðàїíñüêîї ãðîìàäñüêîї îðãàíіçàöії «ZooÑâіò», íà ñàéòі Âàø
Ôîðóì (forum.vash.ua) — ôîðóì ìåøêàíöіâ Ëüâîâà òà Ëüâіâñüêîї îáëàñòі.
Òàêîæ äëÿ îðãàíіçàöії ôîðóìó ìîæå áóòè íàäàíî ÷àñòèíó ñàéòó. Ó òàêîìó âèïàäêó òåìàòèêà ôîðóìó, ÿê ïðàâèëî, âіäïîâіäàє òåìàòèöі âåá-ñàéòó.
Òàê, ôîðóìè íà ñàéòàõ øêіë íàé÷àñòіøå ïðèñâÿ÷åíі îáãîâîðåííþ ðіçíèõ
ïèòàíü øêіëüíîãî æèòòÿ, íà âåá-ñàéòàõ ìóçè÷íèõ ãðóï àáî âèêîíàâöіâ —
îáãîâîðåííþ їõ ìóçè÷íîї òâîð÷îñòі, íà ñàéòàõ ìіñüêèõ àäìіíіñòðàöіé — ïðîáëåìàì ìіñüêîãî æèòòÿ òîùî. Íàïðèêëàä, íà ñàéòі Ìîї çíàííÿ (mz.com.ua)
îðãàíіçîâàíî ôîðóì Ìîї çíàííÿ — øêіëüíèé ôîðóì (forum.mz.com.ua) äëÿ
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îáãîâîðåííÿ øêіëüíèõ ïðîáëåì ó÷íÿìè òà â÷èòåëÿìè ðіçíèõ øêіë Óêðàїíè.
Íà ìàëþíêó 2.10 íàâåäåíî ãîëîâíó ñòîðіíêó ôîðóìó Ìîї çíàííÿ.

Мал. 2.10. Головна сторінка форуму Мої знання

Ó ñòðóêòóðі ôîðóìіâ ñòâîðþþòüñÿ òåìàòè÷íі êàòåãîðії, óñåðåäèíі íèõ —
ðîçäіëè. Ó ðîçäіëàõ ìîæóòü áóòè âèäіëåíі ïіäðîçäіëè, ÿêі, ó ñâîþ ÷åðãó,
ìіñòÿòü òåìè. Êîðèñòóâà÷і ôîðóìіâ âèáèðàþòü öіêàâі äëÿ íèõ òåìè, îçíàéîìëþþòüñÿ ç іñíóþ÷èìè ïîâіäîìëåííÿìè — êîìåíòàðÿìè — òà ìîæóòü
çàëèøàòè ñâîї ïîâіäîìëåííÿ ó âіäïîâіäü íà іñíóþ÷і.
Íàïðèêëàä, íà ôîðóìі ñàéòó Îñòðіâ çíàíü (ostriv.in.ua) ñòâîðåíî òàêó
ñòðóêòóðó (ìàë. 2.11):
Ôîðóì
Ðîçäіëè

Òåìè

Мал. 2.11. Структура форуму на сайті Острів знань

Ïðàâà êîðèñòóâà÷іâ íà ôîðóìàõ ðіçíі. Êîðèñòóâà÷і ç ïðàâàìè àäìіíіñòðàòîðіâ (ÿê ïðàâèëî, âëàñíèêè ñàéòó àáî ïðèçíà÷åíі íèìè îñîáè) ñòâîðþ-
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þòü êàòåãîðії, ðîçäіëè òà ïіäðîçäіëè, òåìè ôîðóìó, ìàþòü ìîæëèâіñòü ðåäàãóâàòè òà âèäàëÿòè ïîâіäîìëåííÿ, óñòàíîâëþâàòè ïðàâà äëÿ іíøèõ êîðèñòóâà÷іâ. Êîðèñòóâà÷і, ÿêèì íàäàíî ïðàâà ìîäåðàòîðіâ (àíãë. moderatorr —
àðáіòð, ãîëîâà çáîðіâ), ñòåæàòü çà äîòðèìàííÿì òåìè îáãîâîðåííÿ òà êîíòðîëþþòü äîòðèìàííÿ ïðàâèë ñïіëêóâàííÿ íà ôîðóìі.
Êîëè êîðèñòóâà÷ óïåðøå ïîòðàïëÿє íà ôîðóì, éîìó íàäàєòüñÿ ñòàòóñ
Ãіñòü (Âіäâіäóâà÷). Íà âіäêðèòèõ ôîðóìàõ Ãіñòü ìîæå ïåðåãëÿäàòè ïîâіäîìëåííÿ, àëå äëÿ òîãî, ùîá óçÿòè ó÷àñòü â îáãîâîðåííÿõ, áіëüøіñòü ôîðóìіâ âèìàãàþòü ðåєñòðàöіþ. Ùîá ìàòè ïðàâî çàïðîïîíóâàòè íîâó òåìó äëÿ
îáãîâîðåííÿ, ðåєñòðàöіÿ îáîâ’ÿçêîâà.
Чи знаєте ви, що...
Форуми отримали свою назву за назвою головної площі Давнього Рима (мал. 2.12). На цій площі
розміщувався ринок, постійно збиралося багато
людей. Вони спілкувалися на різноманітні теми, обговорювали новини міста. Схоже призначення мають і тематичні інтернет-форуми.

Мал. 2.12. Римський Форум

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Ñîöіàëüíі ìåðåæі — öå ñëóæáè Іíòåðíåòó, ÿêі íàäàþòü ìîæëèâіñòü ïîøóêó äðóçіâ і çíàéîìèõ, çàáåçïå÷óþòü ñïіëêóâàííÿ, ïðåäñòàâëåííÿ îñîáèñòîñòåé, ðîçïîâñþäæåííÿ іäåé, ïîãëÿäіâ, ðîçìіùåííÿ öіêàâèõ ìàòåðіàëіâ
òîùî. Óñåðåäèíі ñîöіàëüíèõ ìåðåæ âіäáóâàєòüñÿ îá’єäíàííÿ ëþäåé çà іíòåðåñàìè ó âèãëÿäі ãðóï êîðèñòóâà÷іâ çà ïåâíîþ òåìàòèêîþ.
Íàéïîïóëÿðíіøèìè ó ñâіòі є ñîöіàëüíі ìåðåæі Facebook (facebook.com)
òà LinkedIn (linkedin.com) — ñîöіàëüíі ìåðåæі äëÿ ïîøóêó і âñòàíîâëåííÿ
äіëîâèõ êîíòàêòіâ. Ïîïóëÿðíіñòþ â óêðàїíñüêîї ìîëîäі êîðèñòóþòüñÿ ñîöіàëüíі ìåðåæі UkrOpen (vkropen.net), Óêðàїíöі (ukrainci.org.ua) (ìàë. 2.13),

Мал. 2.13. Головна сторінка сайту соціальної мережі Українці
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Ö.ÓÊÐ (ö.óêð), Google+ (plus.google.com) òà іíøі. Ó÷àñíèêè öèõ ìåðåæ
îá’єäíàíі çà ðіçíèìè îçíàêàìè — çà ñïіëüíèìè іíòåðåñàìè, ìіñöåì íàâ÷àííÿ, ðîáîòè, âіäïî÷èíêó, ñëóæáè â àðìії òîùî.
Âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè, ùî íàäàþòü ñàéòè ñîöіàëüíèõ ìåðåæ, ìîæíà
ñïіëêóâàòèñÿ ç êîðèñòóâà÷àìè, ÿêèõ âêëþ÷åíî äî ñïèñêó äðóçіâ, ïåðåãëÿäàòè їõíі ôîòîãðàôії òà âèêëàäàòè äëÿ ïåðåãëÿäó âëàñíі, ïîâіäîìëÿòè ïðî
ïîäії, ùî âіäáóâàþòüñÿ ó âàøîìó æèòòі, òà öіêàâèòèñÿ íîâèíàìè âàøèõ
äðóçіâ. Êðіì òîãî, íà ñàéòàõ ìîæíà ðîçìіñòèòè âіäåîìàòåðіàëè, ìóçè÷íі
çàïèñè, іãðîâі äîäàòêè òà іíøå.
Ó ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ ñòâîðþІìіäæ (àíãë. image — çîáðàæåííÿ) — þòüñÿ ãðóïè çà іíòåðåñàìè, äî ÿêèõ
ïîäàííÿ çîâíіøíüîї ôîðìè áóäü-ÿêîãî ìîæå ïðèєäíàòèñÿ äëÿ ñïіëêóâàííÿ
îá’єêòà, îñîáëèâî îñîáè.
ç îäíîäóìöÿìè áóäü-ÿêèé êîðèñòóІìіäæ ëþäèíè — öå äóìêà ïðî âà÷ ìåðåæі.
ëþäèíó ó ãðóïè îñіá, ùî âèíèêëà
Ó òîé ñàìèé ÷àñ çàñîáè ñîöіàëüíèõ
âíàñëіäîê їõíüîãî êîíòàêòó іç öієþ
ìåðåæ íåðіäêî âèêîðèñòîâóþòü øàõëþäèíîþ àáî âíàñëіäîê îòðèìàíèõ
ïðî öþ ëþäèíó âіäîìîñòåé âіä ðàї äëÿ îòðèìàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ êîðèñòóâà÷іâ Іíòåðíåòó. Êðіì
іíøèõ ëþäåé.
òîãî, ñîöіàëüíі ìåðåæі âèêîðèñòîâóþòü ó÷àñíèêè çëî÷èííèõ óãðóïîâàíü, ó íèõ âіäáóâàєòüñÿ ðîçïîâñþäæåííÿ
íåïðàâäèâèõ і ïðîïàãàíäèñòñüêèõ âіäîìîñòåé.
Ðîçìіùóþ÷è âëàñíі ïîâіäîìëåííÿ â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ, ñëіä äáàòè ïðî
âëàñíó áåçïåêó òà ïðî ñâіé іìіäæ. Çà öèìè âіäîìîñòÿìè êîðèñòóâà÷і ìåðåæі ñòâîðþþòü óÿâëåííÿ ïðî êîæíó îñîáèñòіñòü і âіäïîâіäíî äî íåї ñòàâëÿòüñÿ.
СЕРВІСИ ВЕБ 2.0
Ïîñëóãè Іíòåðíåòó çі ñòâîðåííÿ ìåðåæíèõ ñïіëüíîò, ñïіëüíîãî çáåðіãàííÿ àóäіî-, âіäåî- òà ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ, êîëåêòèâíîãî ðåäàãóâàííÿ ãіïåðòåêñòîâèõ òà іíøèõ äîêóìåíòіâ íàçèâàþòü ñîöіàëüíèìè ñåðâіñàìè Âåá 2.0.
Ó ÷èñëі ñàéòіâ, ùî íàäàþòü ñåðâіñè Âåá 2.0, ïîïóëÿðíèìè є ñàéòè äëÿ
ñïіëüíîãî çáåðіãàííÿ ìóëüòèìåäіéíèõ ðåñóðñіâ. Öі ñàéòè íàäàþòü ìîæëèâіñòü ïåðåãëÿäó, îáìіíó òà êîìåíòóâàííÿ çáåðåæåíèõ ðåñóðñіâ ðіçíèì
êîðèñòóâà÷àì. Ïðèêëàäè ñàéòіâ, ùî íàäàþòü òàêі ïîñëóãè, íàâåäåíî â òàáëèöі 2.4.
Òàáëèöÿ 2.4
Ïðèêëàäè ñàéòіâ äëÿ ñïіëüíîãî çáåðіãàííÿ ìóëüòèìåäіéíèõ ðåñóðñіâ
Òèï ðåñóðñó

Ïðèêëàä ñàéòó

URL-àäðåñà

Äîêóìåíòè ðіç- Scribd (àíãë. scribed — âèñі÷åíèé https://www.scribd.com
íèõ ôîðìàòіâ
íà ÷îìóñü, òîáòî çáåðåæåíèé íàâіêè)
Ïðåçåíòàöії

Slideshare (àíãë. slide — ñëàéä, http://www.slideshare.net
share — ñïіëüíî âîëîäіòè)

Ôîòîãðàôії

Flickr (àíãë. flickerr — ñïàëàõ)

https://www.flickr.com
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 2.4
Òèï ðåñóðñó

Ïðèêëàä ñàéòó

URL-àäðåñà

Ôàéëè âіäåî

YouTube (àíãë. you — âè, àìåð. ðîç- https://www.youtube.com
ìîâíå tube — òåëåâіçîð)

Ôàéëè àóäіî

PodOmatic

http://www.podomatic
.
.com

Êàëåíäàðі

30boxes

http://www.30boxes.com

Äîêóìåíòè çі ñïіëüíèì äîñòóïîì òàêîæ ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ â îíëàéí-îôіñàõ, íàïðèêëàä ó Google Äîêóìåíòè (docs.google.com/document).
Ïåðø íіæ ïî÷àòè êîðèñòóâàòèñÿ ñåðâіñàìè Âåá 2.0 äëÿ ñïіëüíîãî çáåðіãàííÿ ôàéëіâ, ó áіëüøîñòі ç íèõ ïîòðіáíî çàðåєñòðóâàòè âëàñíèé îáëіêîâèé
çàïèñ.
Îñîáëèâå ìіñöå â ÷èñëі ñåðâіñіâ Âåá 2.0 çàéìàþòü åëåêòðîííі åíöèêëîïåäії, ïîáóäîâàíі íà òåõíîëîãії âіêі. Òåõíîëîãіþ âіêі ðîçðîáëåíî äëÿ íàäàííÿ êîðèñòóâà÷àì ìîæëèâîñòі ñàìîñòіéíî çìіíþâàòè âìіñò âåá-ñòîðіíîê,
âèêîðèñòîâóþ÷è áðàóçåð.
Íàéâіäîìіøèé ç âіêі-ïðîåêòіâ — âіëüíà áàãàòîìîâíà åíöèêëîïåäіÿ
Wikipedia, ñòàòòі â ÿêіé ñòâîðþþòüñÿ çóñèëëÿìè âñіõ áàæàþ÷èõ. Åíöèêëîïåäіþ áóëî çàïî÷àòêîâàíî â ñі÷íі 2001 ðîêó. Íàðàçі â óêðàїíîìîâíіé
Âіêіïåäіїї (uk.wikipedia.org) ðîçìіùåíî ïîíàä 650 òèñ. ñòàòåé, àâòîðàìè
ÿêèõ є êîðèñòóâà÷і Іíòåðíåòó.
Іíòåðàêòèâíі îíëàéí-äîøêè (ñòіíè) — öå ñåðâіñ Âåá 2.0, ÿêèé íàäàє іíñòðóìåíò äëÿ íàâ÷àííÿ, ïîєäíóþ÷è òåêñò, çîáðàæåííÿ, âіäåî, àóäіî â іíòåðàêòèâíîìó ðåæèìі. Íà ñüîãîäíі â ìåðåæі Іíòåðíåò äëÿ ñòâîðåííÿ
r com),
îíëàéí-äîùîê іñíóє áàãàòî ðåñóðñіâ, íàïðèêëàä Glogster (edu.glogster.
Padlet (padlet.com) òà іíøі. Âèãëÿä ñòіíè, ñòâîðåíîї íà ñàéòі Padlet, íàâåäåíî íà ìàëþíêó 2.14.

Мал. 2.14. Вигляд стіни, створеної на сайті Padlet
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Íàçâàíі âèùå ñåðâіñè Âåá 2.0 ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ó íàâ÷àííі òà
íàäàþòü ëþäèíі ìîæëèâіñòü äëÿ ñàìîâèðàæåííÿ â Іíòåðíåòі. Êðіì òîãî,
áåçïîñåðåäíüî äëÿ íàâ÷àííÿ ñòâîðåíî âіðòóàëüíі íàâ÷àëüíі ñåðåäîâèùà,
íàïðèêëàä LearningApps (learningapps.org) òà Scratch (scratch.mit.edu),
âіðòóàëüíі ìóçåї òà åêñêóðñії, íàïðèêëàä Ìóçåї îíëàéí (incognita.day.kiev.
ua/exposition
/
), Âіðòóàëüíі ïîäîðîæі (travel.land.kiev.ua) òà іíøі.
Íàñòóïíèì êðîêîì ó ðîçâèòêó Âñåñâіòíüîї ïàâóòèíè ìîæå ñòàòè Âåá 3.0,
ÿêèé îá’єäíàє ðіçíі ñîöіàëüíі ìåðåæі â єäèíó ìåðåæó òà çðîáèòü ñåðâіñè
Іíòåðíåòó áіëüø «іíòåëåêòóàëüíèìè», çäàòíèìè âіäáèðàòè òà îïðàöüîâóâàòè äàíі íà îñíîâі їõ çìіñòó.
ГЕОСЕРВІСИ
Ãåîñåðâіñè — öå ñåðâіñè Âåá 2.0, ÿêі ïðèçíà÷åíî äëÿ çíàõîäæåííÿ ìіñöÿ
ðîçòàøóâàííÿ íà êàðòàõ çåìíîї ïîâåðõíі, їõ îïèñó, ïðèєäíàííÿ äî êàðò
ôîòîãðàôіé òà âіäåî ðіçíèõ îá’єêòіâ, ïðîêëàäàííÿ òà îöіíþâàííÿ ìàðøðóòіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è äàíі, îòðèìàíі ç íàâêîëîçåìíèõ ñóïóòíèêіâ.
Îäíèì ç ïîïóëÿðíèõ ãåîñåðâіñіâ є Êàðòè Google (maps.google.com). Âèêîðèñòîâóþ÷è Êàðòè Google, ìîæíà çíàéòè ïîòðіáíå ìіñöå íà êàðòі, ïåðåãëÿíóòè ïîâ’ÿçàíі ç íèì ôîòîãðàôії, ïðî÷èòàòè êîðîòêі âіäîìîñòі (ìàë. 2.15).

Мал. 2.15. Відомості на Картах Google про вибране місце

Âіäîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі â ñåðâіñі Êàðòè Google ìîæå áóòè ïîäàíî
ó âèãëÿäі àáî êàðòè, àáî ñóïóòíèêîâèõ ôîòîãðàôіé ïîâåðõíі. Ìàñøòàá ïåðåãëÿäó ìîæíà çáіëüøóâàòè àáî çìåíøóâàòè. Òàêîæ äëÿ áàãàòüîõ ìіñöü
ðåàëіçîâàíî ìîæëèâіñòü ïåðåãëÿäó ìіñöåâîñòі â ðåæèìі 3D.
Êðіì òîãî, ìîæíà çíàéòè ðîçòàøîâàíі ïîðó÷ çі çíàéäåíèì íà êàðòі ìіñöåì ìóçåї, âèñòàâêè, íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ëіêàðíі, ãîòåëі òà іíøå, ïðîêëàñòè
ìàðøðóòè ìіæ âèçíà÷åíèìè îá’єêòàìè íà êàðòі äëÿ ðóõó ïіøîõîäіâ і ðіçíèõ
âèäіâ òðàíñïîðòó (ìàë. 2.16). Çíàéäåíèé ìàðøðóò ìîæíà çáåðåãòè ó ñâîєìó
îáëіêîâîìó çàïèñі Google, ðîçäðóêóâàòè òà íàäіñëàòè íà ñìàðòôîí.
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Мал. 2.16. Маршрут, прокладений на Карти Google

Google ïðîïîíóє ùå îäèí ñåðâіñ äëÿ ïåðåãëÿäó çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі — Google Ïëàíåòà Çåìëÿ. Google Ïëàíåòà Çåìëÿ — öå îêðåìà
ïðîãðàìà, ÿêó ìîæíà áåçêîøòîâíî çàâàíòàæèòè іç ñàéòó earth.google.com
і âèêîðèñòîâóâàòè òðèâèìіðíó ìîäåëü çåìíîї êóëі íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі.
Ùå îäèí ç ãåîñåðâіñіâ — Âіêіìàïіÿ (wikimapia.org), ïðîåêò, ùî îá’єäíóє
ìîæëèâîñòі òåõíîëîãії âіêі òà åëåêòðîííі êàðòè Google. Öåé ïðîåêò ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ îíëàéí-äîâіäíèêà îá’єêòіâ, çàôіêñîâàíèõ íà åëåêòðîííіé
êàðòі, ó ÿêîìó áóäü-ÿêèé êîðèñòóâà÷ ìîæå äîäàâàòè âëàñíі äîâіäêîâі ñòàòòі òà ðåäàãóâàòè íàÿâíі.

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ãåîñåðâіñó Êàðòè Google çîáðàæåííÿ âàøîї
ìіñöåâîñòі íà êàðòі çåìíîї ïîâåðõíі òà âèçíà÷òå äîâæèíó ïіøîãî ìàðøðóòó
âіä âàøîãî áóäèíêó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ó ÿêîìó âè íàâ÷àєòåñÿ. Äëÿ
öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ó âіêíі áðàóçåðà ãîëîâíó ñòîðіíêó ãåîñåðâіñó Êàðòè Google
(maps.google.com).
2. Óâåäіòü ó ïîëå Øóêàòè íà Êàðòàõ Google âàøó äîìàøíþ àäðåñó àáî
âèáåðіòü àäðåñó ó ñïèñêó, ùî âіäêðèєòüñÿ. Çâåðíіòü óâàãó, ÿê ïîçíà÷åíî âàø áóäèíîê íà êàðòі.
3. Ïåðåãëÿíüòå çîáðàæåííÿ ïîâåðõíі ó âèãëÿäі ñóïóòíèêîâèõ ôîòîãðàôіé çåìíîї ïîâåðõíі, âèáðàâøè êíîïêó Çåìëÿ

.

4. Çà ïîòðåáè çìіíіòü ìàñøòàá ïåðåãëÿäó, âèêîðèñòàâøè êíîïêè іíñòðóìåíòà Ìàñøòàáóâàííÿ .
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5. Ïîâåðíіòüñÿ äî ðåæèìó ïåðåãëÿäó êàðòè, âèáðàâøè êíîïêó Êàðòà
.
6. Ïåðåãëÿíüòå çîáðàæåííÿ, ïîâ’ÿçàíі ç âèáðàíèì íà êàðòі ìіñöåì, âèáðàâøè êíîïêó Ïîêàçàòè çîáðàæåííÿ
. Äëÿ ïåðåõîäó â ðåæèì
ïåðåãëÿäó çîáðàæåíü âèáåðіòü îäèí ç åñêіçіâ. Äëÿ ïîâåðíåííÿ äî ðåæèìó
ïåðåãëÿäó êàðòè âèáåðіòü êíîïêó
ïîðó÷ ç îïèñîì ôîòîãðàôії.
7. Âèáåðіòü êíîïêó Ìàðøðóòè .
8. Óïèøіòü àäðåñó âàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
9. Âèáåðіòü êíîïêó Ïіøêè
äëÿ ïðîêëàäàííÿ ïіøîãî ìàðøðóòó.
10. Âèçíà÷òå äîâæèíó òà òðèâàëіñòü íàéêîðîòøîãî ç ïðîêëàäåíèõ ìàðøðóòіâ.
11. Çàêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.
Найважливіше
Н
айва
й
ливіше в ц
цьому
о у пунк
у
Êîìóíіêàöіéíі ñëóæáè Іíòåðíåòó ïðèçíà÷åíî äëÿ ñïіëêóâàííÿ êîðèñòóâà÷іâ Іíòåðíåòó.
Ñëóæáè іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ íàäàþòü ìîæëèâіñòü ãðóïі êîðèñòóâà÷іâ îáìіíþâàòèñÿ òåêñòîâèìè, âіäåî- àáî çâóêîâèìè ïîâіäîìëåííÿìè
÷åðåç Іíòåðíåò ó ðåàëüíîìó ÷àñі.
Òåëåêîíôåðåíöіїї — îáãîâîðåííÿ ïåâíèõ òåì ãðóïàìè ñïіâðîçìîâíèêіâ,
ÿêі çíàõîäÿòüñÿ íà çíà÷íіé âіäñòàíі îäíå âіä îäíîãî. Âіäåîêîíôåðåíöіÿ
ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ ïåðåäàâàííÿ âіäåîïîâіäîìëåíü ïіä ÷àñ
ñïіëêóâàííÿ ó÷àñíèêіâ êîíôåðåíöії. Êîíôåðåíöії, ÿêі îðãàíіçóþòü äëÿ
îáìіíó äîñâіäîì, íàâ÷àííÿ, ïðåçåíòàöії ïðîäóêöії òà іíøîãî, íàçèâàþòü
âåáіíàðàìè.
Äîâãîòðèâàëі (ïîñòіéíî äіþ÷і) òåëåêîíôåðåíöії, ó õîäі ÿêèõ ñïіâðîçìîâíèêè íàäñèëàþòü і ÷èòàþòü òåêñòîâі ïîâіäîìëåííÿ ó çðó÷íèé äëÿ íèõ ÷àñ,
íàçèâàþòü ôîðóìàìè. Ó ñòðóêòóðі ôîðóìіâ âèçíà÷àþòüñÿ òåìàòè÷íі
ðîçäіëè. Ó ðîçäіëàõ ìîæóòü áóòè âèäіëåíі ïіäðîçäіëè, ÿêі, ó ñâîþ ÷åðãó,
ìіñòÿòü òåìè. Êîðèñòóâà÷і ôîðóìіâ âèáèðàþòü öіêàâі äëÿ íèõ òåìè, îçíàéîìëþþòüñÿ ç іñíóþ÷èìè ïîâіäîìëåííÿìè òà ìîæóòü çàëèøàòè ñâîї ïîâіäîìëåííÿ ó âіäïîâіäü íà іñíóþ÷і.
Ñîöіàëüíі ìåðåæі — öå ñëóæáè Іíòåðíåòó, ÿêі íàäàþòü ìîæëèâіñòü
ïîøóêó äðóçіâ і çíàéîìèõ, çàáåçïå÷óþòü ñïіëêóâàííÿ, ïðåäñòàâëåííÿ
îñîáèñòîñòåé, ðîçïîâñþäæåííÿ іäåé, ïîãëÿäіâ, ðîçìіùåííÿ öіêàâèõ ìàòåðіàëіâ òîùî.
Ïîñëóãè Іíòåðíåòó çі ñòâîðåííÿ ìåðåæåâèõ ñïіëüíîò, ñïіëüíîãî çáåðіãàííÿ àóäіî-, âіäåî- òà ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ, êîëåêòèâíîãî ðåäàãóâàííÿ ãіïåðòåêñòîâèõ òà іíøèõ äîêóìåíòіâ, íàçèâàþòü ñîöіàëüíèìè ñåðâіñàìè Âåá 2.0.
Ãåîñåðâіñè — öå ñåðâіñè Âåá 2.0, ÿêі ïðèçíà÷åíî äëÿ çíàõîäæåííÿ ìіñöÿ
íà êàðòàõ çåìíîї ïîâåðõíі, їõ îïèñó, ïðèєäíàííÿ äî êàðò ôîòîãðàôіé і âіäåî ðіçíèõ îá’єêòіâ, ïðîêëàäàííÿ òà îöіíþâàííÿ ìàðøðóòіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è äàíі, îòðèìàíі ç íàâêîëîçåìíèõ ñóïóòíèêіâ.
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Дайте відповіді на запитання
1. ßêі ñëóæáè Іíòåðíåòó âè çíàєòå і ÿêå їõ ïðèçíà÷åííÿ?
2. ßêі ñëóæáè Іíòåðíåòó íàëåæàòü äî êîìóíіêàöіéíèõ ñëóæá?
3. ßêі ñëóæáè Іíòåðíåòó є ñëóæáàìè іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ?
Íàçâіòü ïðèêëàäè òàêèõ ñëóæá.
4. ßêі äії ïîòðіáíî âèêîíàòè, ùîá êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè ñëóæá
іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ?
5. Ùî òàêå òåëåêîíôåðåíöіÿ; âіäåîêîíôåðåíöіÿ; âåáіíàð?
6. ßêі ñëóæáè äàþòü çìîãó îðãàíіçîâóâàòè òåëåêîíôåðåíöії?
7. Ùî íàçèâàþòü ôîðóìîì â Іíòåðíåòі? ßêà ñòðóêòóðà ôîðóìіâ?
8. Äëÿ ÷îãî ñòâîðþþòüñÿ ñîöіàëüíі ìåðåæі? ßêі ñîöіàëüíі ìåðåæі âè
çíàєòå?
9. ßêі ñåðâіñè íàçèâàþòü ñîöіàëüíèìè ñåðâіñàìè Âåá 2.0? Íàâåäіòü
ïðèêëàäè.
10. ßêå ïðèçíà÷åííÿ ãåîñåðâіñіâ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè ãåîñåðâіñіâ.
Виконайте завдання
1. Íàçâіòü ïðîãðàìè ñëóæá іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ, ÿêі âè çíàєòå. Ïîÿñíіòü îñîáëèâîñòі êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè öèõ ñëóæá.
2. Âіäêðèéòå ãîëîâíó ñòîðіíêó ñàéòó Îñòðіâ çíàíü (ostriv.in.ua) і âèáåðіòü êíîïêó Ôîðóì. Âèçíà÷òå, ÿêі ðîçäіëè ñòâîðåíî íà ôîðóìі, êîëè
òà ÿêі ïîâіäîìëåííÿ íà ôîðóìі áóëè ñòâîðåíі îñòàííіìè. Îçíàéîìòåñÿ ç ïðàâèëàìè ôîðóìó.
3. Âіäêðèéòå ãîëîâíó ñòîðіíêó ñàéòó Ìîї çíàííÿ (mz.com.ua) òà âèáåðіòü
ãіïåðïîñèëàííÿ Ôîðóì. Âèçíà÷òå, ÿêі êàòåãîðії òà ðîçäіëè ñòâîðåíî íà
ôîðóìі. Âèáåðіòü ó êàòåãîðії Æèâå ñïіëêóâàííÿ ðîçäіë Ó÷íіâñüêà êіìíàòà. Ïåðåãëÿíüòå ïîâіäîìëåííÿ â òåìі ßêèé âàø óëþáëåíèé øêіëüíèé ïðåäìåò?. ßêèé ïðåäìåò ó÷íі íàçèâàþòü íàé÷àñòіøå?
4. Âіäêðèéòå ãîëîâíó ñòîðіíêó ñîöіàëüíîї ìåðåæі Óêðàїíöі (ukrainci.
org.ua). Âèáåðіòü ãіïåðïîñèëàííÿ Ãðóïè. Âèáåðіòü ó ñïèñêó Ïîêàçàòè çíà÷åííÿ Ïîïóëÿðíі ãðóïè. ßêі ãðóïè çà іíòåðåñàìè є íàéïîïóëÿðíіøèìè â öіé ñîöіàëüíіé ìåðåæі?
5. Âіäêðèéòå ãîëîâíó ñòîðіíêó ñåðâіñó YouTube (youtube.com). Ó ïîëå
Ïîøóê óâåäіòü òåêñò åêñïðåñ-óðîê óêðàїíñüêîї ìîâè. Ïåðåãëÿíüòå
ïåðøèé çі çíàéäåíèõ óðîêіâ, âèáðàâøè âіäïîâіäíå çîáðàæåííÿ.
ßêіé òåìі ïðèñâÿ÷åíî óðîê? Çàëèøòå êîìåíòàð äî âіäåî ç ïîäÿêîþ
ó÷èòåëþ çà óðîê, óâіâøè òåêñò ó ïîëå Êîìåíòàðі. Çà ÿêîї óìîâè
ìîæëèâî çàëèøàòè êîìåíòàðі íà ñåðâіñі YouTube?
6. Âіäêðèéòå ãîëîâíó ñòîðіíêó åíöèêëîïåäії Âіêіïåäіÿ (uk.wikipedia.
org). Óâåäіòü ó ïîëå Ïîøóê ó Âіêіïåäіїї íàçâó âàøîãî íàñåëåíîãî
ïóíêòó àáî âèáåðіòü éîãî çі ñïèñêó, ùî âіäêðèєòüñÿ. ×è іñíóє âіäïîâіäíà ñòàòòÿ ó Âіêіïåäії? ßêùî ñòàòòÿ іñíóє, òî ïåðåãëÿíüòå її çìіñò,
іñíóþ÷і ðîçäіëè. Âèáåðіòü ãіïåðïîñèëàííÿ Ðåäàãóâàòè. ×è ìàєòå âè
ìîæëèâіñòü óíîñèòè çìіíè äî çìіñòó ñòàòòі? Âèáåðіòü ãіïåðïîñèëàííÿ Ïåðåãëÿíóòè іñòîðіþ. Êîëè і êèì áóëî çðîáëåíî îñòàííі âèïðàâëåííÿ â òåêñòі ñòàòòі? Çðîáіòü âèñíîâîê ïðî äîñòîâіðíіñòü ìàòåðіàëіâ, ðîçìіùåíèõ ó ñòàòòÿõ Âіêіïåäії.
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7. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ãåîñåðâіñó Êàðòè Google àäðåñó Íàöіîíàëüíîãî åêîëîãî-íàòóðàëіñòè÷íîãî öåíòðó ó÷íіâñüêîї ìîëîäі, ùî
çíàõîäèòüñÿ â ìіñòі Êèєâі. Ïåðåãëÿíüòå çîáðàæåííÿ, ïîâ’ÿçàíі ç âèáðàíèì íà êàðòі ìіñöåì. Âèçíà÷òå, ÿêі ìóçåї ðîçòàøîâàíі ïîðó÷
ç åêîëîãî-íàòóðàëіñòè÷íèì öåíòðîì. Ïðîêëàäіòü ìàðøðóò âіä çàëіçíè÷íîãî âîêçàëó Êèєâà äî åêîëîãî-íàòóðàëіñòè÷íîãî öåíòðó. Äіçíàéòåñÿ, ÿêі є ìàðøðóòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
ìіæ öèìè
îá’єêòàìè, ÿêà їõ ïåðіîäè÷íіñòü і òðèâàëіñòü.
8. Âèçíà÷òå, ÿêі ìîæëèâîñòі äëÿ êîðèñòóâà÷à ñåðâіñó Êàðòè Google
íàäàþòü ïîçíà÷åíі åëåìåíòè êåðóâàííÿ (ìàë. 2.17). Âèêîðèñòàííÿ
ÿêèõ åëåìåíòіâ ïîòðåáóє íàäàííÿ âіä âàñ äîäàòêîâèõ âіäîìîñòåé?
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6

Мал. 2.17

9. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ãåîñåðâіñó Êàðòè Google çîáðàæåííÿ âàøîї
ìіñöåâîñòі íà êàðòі çåìíîї ïîâåðõíі. Ïðèєäíàéòå äî êàðòè ôîòîãðàôії
óëþáëåíèõ ìіñöü âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó, ÿêі âè çðîáèëè ñàìі.
10. Îçíàéîìòåñÿ ç ãåîñåðâіñîì Google Ïëàíåòà Çåìëÿ (google.com/intl/
uk/earth
/
). Ïåðåãëÿíüòå ìîæëèâîñòі ñåðâіñó, âèêîíàâøè Îãëÿä 
Ïðåçåíòàöіÿ òà âèáðàâøè ïðåçåíòàöії äëÿ îçíàéîìëåííÿ. Çàâàíòàæòå òà âñòàíîâіòü íà êîìï’þòåð âіäïîâіäíó ïðîãðàìó. Ïіäãîòóéòå
ïðåçåíòàöіþ ïðî ìîæëèâîñòі ïðîãðàìè Google Ïëàíåòà Çåìëÿ äëÿ
îçíàéîìëåííÿ іç çåìíèìè òà êîñìі÷íèìè îá’єêòàìè.

2.4. ІНСТРУМЕНТИ ПОШУКУ В ІНТЕРНЕТІ
1. Ùî íàçèâàþòü ïîøóêîâèìè ñèñòåìàìè?
2. ßêі ïîøóêîâі ñèñòåìè Іíòåðíåòó âè çíàєòå?
3. ßê âèêîíàòè ïîøóê âіäîìîñòåé ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâèõ ñèñòåì?
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РОЗШИРЕНИЙ ПОШУК ВІДОМОСТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ
Ó ïðîöåñі ïîøóêó âіäîìîñòåé â Іíòåðíåòі âè êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè
ðіçíèõ ïîøóêîâèõ ñèñòåì. Êîæíà ïîøóêîâà ñèñòåìà ìіñòèòü áàçó äàíèõ
ç ïîñèëàííÿìè íà ðіçíîìàíіòíі ðåñóðñè Іíòåðíåòó. Íàïîâíþþòüñÿ äàíèìè
öі áàçè çàâäÿêè ñïåöіàëüíèì ïðîãðàìàì — ïîøóêîâèì ðîáîòàì. Öі ïðîãðàìè ïåðåãëÿäàþòü âìіñò âåá-ñòîðіíîê â Іíòåðíåòі, âèçíà÷àþòü ñëîâà, ÿêі
íàé÷àñòіøå òðàïëÿþòüñÿ â òåêñòі, òà çáåðіãàþòü ðåçóëüòàòè îïðàöþâàííÿ
âìіñòó ñòîðіíîê ó áàçі äàíèõ ïîøóêîâîї ñèñòåìè.
Ïіä ÷àñ ïîøóêó ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâèõ ñèñòåì âè îòðèìóâàëè
äóæå âåëèêó êіëüêіñòü ïîñèëàíü íà âåá-ñòîðіíêè. Àëå çíàéäåíі âåá-ñòîðіíêè íå çàâæäè ìіñòèëè ïîòðіáíі âіäîìîñòі. Êëþ÷îâі ñëîâà, ÿêі âè ââåëè,
òðàïëÿëèñÿ â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ âåá-ñòîðіíîê і íå áóëè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. Çìіñò ñòîðіíîê âіäðіçíÿâñÿ âіä òîãî, íà ùî âè î÷іêóâàëè.
Äëÿ îòðèìàííÿ áіëüø òî÷íèõ —
Ðåëåâàíòíіñòü (àíãë. relevance – äîðåëåâàíòíèõ — ðåçóëüòàòіâ ïîøóêó
ðå÷íіñòü) – ìіðà âіäïîâіäíîñòі îòðèâèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі çàñîáè.
ìóâàíîãî ðåçóëüòàòó áàæàíîìó.
Ðîçãëÿíåìî äåÿêі ç íèõ.
ßêùî ïîøóêîâèì çàïèòîì є ôðàçà, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ ñëіâ, òî ïіä ÷àñ çâè÷àéíîãî ïîøóêó îòðèìàєìî ïîñèëàííÿ íà âñі ñòîðіíêè, ó òåêñòі ÿêèõ òðàïëÿєòüñÿ öÿ ôðàçà
ïîâíіñòþ, à òàêîæ áóäü-ÿêà її ÷àñòèíà. Çìіíèòè ðåçóëüòàò ïîøóêó ìîæíà,
ÿêùî âèêîðèñòàòè â ïîøóêîâîìó çàïèòі ïåâíі ïîçíà÷åííÿ (òàáë. 2.5).
Ïîçíà÷åííÿ â ïîøóêîâîìó çàïèòі

Òàáëèöÿ 2.5

Ïîçíà÷åííÿ

Ïðèêëàä

Ðåçóëüòàò

Ôðàçà â ëàïêàõ

«ãëîáàëüíà ìåðåæà»

Ïîñèëàííÿ íà âñі ñòîðіíêè ç ôðàçîþ
ãëîáàëüíà ìåðåæà

Ñèìâîë (ìіíóñ)

ìåðåæà -Іíòåðíåò

Ïîñèëàííÿ íà âñі ñòîðіíêè çі ñëîâîì
ìåðåæà, ó ÿêèõ âіäñóòíє ñëîâî Іíòåðíåò

Ñèìâîë *
(çіðî÷êà)

«êîïіéêà * áåðåæå»

Ïîñèëàííÿ íà âñі ñòîðіíêè ç íàâåäåíîþ ôðàçîþ, ó ÿêіé íà ìіñöі * ðîçìіùåíî áóäü-ÿêèé íàáіð ñèìâîëіâ

Ó ïîøóêîâіé ñèñòåìі Google ìîæíà óòî÷íèòè ïîøóêîâèé çàïèò, âèáðàâøè êíîïêó Іíñòðóìåíòè, ÿêó ðîçìіùåíî â ìåíþ ïîøóêó íèæ÷å ïîøóêîâîãî ðÿäêà (ìàë. 2.18).

Мал. 2.18. Інструменти пошуку в пошуковій системі Google
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Ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè Іíñòðóìåíòè ç’ÿâëÿþòüñÿ ñïèñêè äëÿ óòî÷íåííÿ
ïàðàìåòðіâ ïîøóêó. Âèáðàâøè êîìàíäè â öèõ ñïèñêàõ, ïîøóê âіäîìîñòåé
ìîæíà çäіéñíþâàòè íà âåá-ñòîðіíêàõ:
 ç áóäü-ÿêîї êðàїíè àáî ëèøå ç Óêðàїíè;
 áóäü-ÿêîþ ìîâîþ àáî ëèøå óêðàїíñüêîþ;
 ðîçìіùåíèõ â Іíòåðíåòі áóäü-êîëè àáî â ïåâíèé ïåðіîä;
 ùî ìіñòÿòü îêðåìі ñëîâà ç ïîøóêîâîї ôðàçè àáî òî÷íî її ïîâòîðþþòü.
Ùå áіëüøå êîíêðåòèçóâàòè ïîøóêîâèé çàïèò ìîæíà, çàïîâíèâøè ôîðìó
íà ñòîðіíöі Ðîçøèðåíèé ïîøóê (ìàë. 2.19). Äëÿ âіäêðèòòÿ ñòîðіíêè ðîçøèðåíîãî ïîøóêó ñëіä âèáðàòè êíîïêó Íàëàøòóâàííÿ, ÿêó ðîçìіùåíî íèæ÷å
ïîøóêîâîãî ðÿäêà, òà êîìàíäó Ðîçøèðåíèé ïîøóê ó ñïèñêó öієї êíîïêè.

Мал. 2.19. Сторінка Розширений пошук

Ó ïîøóêîâіé ñèñòåìі Google øóêàòè ìîæíà íå ëèøå âåá-ñòîðіíêè, à
é çîáðàæåííÿ, âіäåî, êàðòè, íîâèíè òà іíøå. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèáðàòè âіäïîâіäíå ãіïåðïîñèëàííÿ, ÿêå ðîçìіùåíî íèæ÷å ïîøóêîâîãî ðÿäêà.
Íàïðèêëàä, äëÿ ïîøóêó çîáðàæåíü çà êëþ÷îâèì ñëîâîì àáî ôðàçîþ ïîòðіáíî:
1. Óâåñòè êëþ÷îâå ñëîâî àáî ôðàçó â ïîëå ïîøóêó.
2. Âèáðàòè ãіïåðïîñèëàííÿ Çîáðàæåííÿ.
3. Ïåðåãëÿíóòè îòðèìàíі åñêіçè çîáðàæåíü і âèáðàòè òîé, ÿêèé íàéáіëüøå âëàøòîâóє.
4. Âèáðàòè äіþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè іç çîáðàæåííÿì (ìàë. 2.20):
 Âіäâіäàòè ñòîðіíêó — ïåðåéòè íà âåá-ñòîðіíêó, ùî ìіñòèòü âèáðàíå
çîáðàæåííÿ. Ñàìå íà öþ ñòîðіíêó ïîòðіáíî ïîñèëàòèñÿ, ÿêùî âè â
ïîäàëüøîìó âèêîðèñòîâóâàòèìåòå çîáðàæåííÿ;
 Ïåðåãëÿíóòè çîáðàæåííÿ — âіäêðèòè âèáðàíå çîáðàæåííÿ â îêðåìіé âêëàäöі áðàóçåðà â ïîâíîìó ðîçìіðі äëÿ ïîäàëüøîãî çáåðåæåííÿ ÿêіñíîãî çîáðàæåííÿ;
 Çáåðåãòè — çáåðåãòè ïîñèëàííÿ íà âèáðàíå çîáðàæåííÿ â çàêëàäêàõ Google;
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Мал. 2.20. Дії для продовження роботи із зображенням

 Ïåðåãëÿíóòè çáåðåæåíå — ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó ïîñèëàíü íà
çîáðàæåííÿ, ÿêі áóëè ðàíіøå çáåðåæåíі;
 Ïîäіëèòèñÿ — ðîçìіñòèòè ïîñèëàííÿ íà çîáðàæåííÿ â îäíіé іç çàïðîïîíîâàíèõ ñîöіàëüíèõ ìåðåæ àáî ñêîïіþâàòè ïîñèëàííÿ òà íàäіñëàòè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.
Êðіì òîãî, ìîæíà ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó іíøèõ çîáðàæåíü, ùî áóëè
çíàéäåíі ñèñòåìîþ Google, âèáðàâøè åñêіç âіäïîâіäíîãî çîáðàæåííÿ àáî
êíîïêè Âïåðåä

, Íàçàä

, Çàêðèòè

.

ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ ПОШУКУ ВІДОМОСТЕЙ
В ІНТЕРНЕТІ
Äëÿ òîãî ùîá çðîáèòè áіëüø çðó÷íèì і ðåëåâàíòíèì ïîøóê âіäîìîñòåé
â Іíòåðíåòі, ñòâîðþþòüñÿ іíøі іíñòðóìåíòè ïîøóêó.
Òàê, íà îêðåìèõ ñàéòàõ ñòâîðþþòüñÿ äîáіðêè ïîñèëàíü íà ðåñóðñè ç
âèçíà÷åíîї òåìàòèêè. Íàïðèêëàä, íà ñàéòі Іçáîðíèê (litopys.org.ua), ùî
ìіñòèòü åëåêòðîííó áіáëіîòåêó äàâíüîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, ñòâîðåíî
äîáіðêó ïîñèëàíü íà ðіçíі ðåñóðñè Іíòåðíåòó ç іñòîðè÷íîї òåìàòèêè: åëåêòðîííі áіáëіîòåêè, ÷àñîïèñè, åëåêòðîííі òåêñòè òîùî (ìàë. 2.21).
Ïîäіáíі äîáіðêè ïîñèëàíü, àëå ç ðіçíèõ òåì, ðîçìіùóþòü íà ñàéòàõ, ÿêі
íàçèâàþòü ïîøóêîâèìè êàòàëîãàìè. Ïîñèëàííÿ íà âåá-ñòîðіíêè â ïîøóêîâèõ êàòàëîãàõ ðîçïîäіëåíî çà îêðåìèìè òåìàòè÷íèìè ðîçäіëàìè, ÿêі,
ó ñâîþ ÷åðãó, ïîäіëÿþòüñÿ íà ðóáðèêè. Ðóáðèêè ìіñòÿòü ïîñèëàííÿ íà
âåá-ñòîðіíêè, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ їõíіì êîðîòêèì îïèñîì.
Íàïðèêëàä, äî îäíîãî ðîçäіëó ìîæíà âіäíåñòè âñі ïîñèëàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ïîäîðîæåé, äî іíøîãî — êîìï’þòåðіâ, äî òðåòüîãî — áіçíåñó òîùî
(ìàë. 2.22). Ó ðîçäіëі Áіçíåñ ìîæíà âèäіëèòè ðóáðèêè Áóäіâíèöòâî, Ïðîìèñëîâіñòü, Òðàíñïîðò òîùî.
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Мал. 2.21. Добірка посилань на сайті Ізборник

Мал. 2.22. Сторінка пошукового каталогу Мета

Çàïîâíþþòü áàçó äàíèõ ïîøóêîâîãî êàòàëîãó, ÿê ïðàâèëî, âðó÷íó
ïðàöіâíèêè ñëóæáè. Âîíè ïåðåãëÿäàþòü âåá-ñòîðіíêè, îáèðàþòü òі, ùî,
íà їõíіé ïîãëÿä, ìîæóòü çàöіêàâèòè êîðèñòóâà÷іâ Іíòåðíåòó, çàíîñÿòü
URL-àäðåñè òàêèõ âåá-ñòîðіíîê ç êîðîòêèì îïèñîì äî âіäïîâіäíîї ðóáðèêè áàçè äàíèõ. Ïîñèëàííÿ íà îäíó é òó ñàìó âåá-ñòîðіíêó ìîæå áóòè
âіäíåñåíî äî êіëüêîõ ðóáðèê. Âëàñíèêè âåá-ñàéòіâ äëÿ ïîïóëÿðèçàöії
ñâîїõ ðåñóðñіâ ìîæóòü ñàìîñòіéíî çàðåєñòðóâàòè ñâіé ñàéò ó ïîøóêîâèõ
êàòàëîãàõ.
Іñíóє áàãàòî ïîøóêîâèõ êàòàëîãіâ, íàïðèêëàä Ìåòà (dir.meta.ua),
UAport (uaport.net/uk/cat), ÓêðÊàòàëîã (ukrkatalog.info), Çàêëàäêà
(zakladka.org.ua) òà іíøі.
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Ó ðіçíèõ êàòàëîãàõ ðîçäіëè ìîæóòü íàçèâàòèñÿ íå îäíàêîâî, áàçè äàíèõ ìîæóòü ñóòòєâî âіäðіçíÿòüñÿ çà îáñÿãîì, ïðàöіâíèêè ïîøóêîâèõ
ñëóæá ìîæóòü îïðàöüîâóâàòè ðіçíі ðåñóðñè Іíòåðíåòó. Òîìó ðåçóëüòàòè
ïîøóêó íà ðіçíèõ âåá-êàòàëîãàõ áóäóòü âіäðіçíÿòèñÿ îäèí âіä îäíîãî.
Ùå îäíèì іíñòðóìåíòîì ïîøóêó є іíòåëåêòóàëüíі ïîøóêîâі ñèñòåìè.
Їõ ñêëàäîâèìè є åêñïåðòíі ñèñòåìè — êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ùî îïåðóþòü ôàêòàìè òà ïðàâèëàìè ïåâíîї ïðåäìåòíîї îáëàñòі ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ðåêîìåíäàöіé êîðèñòóâà÷àì àáî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì. Íà âіäìіíó âіä
ïîøóêîâèõ ñèñòåì, åêñïåðòíі ñèñòåìè ïðèçíà÷åíî äëÿ íàäàííÿ êîðèñòóâà÷ó íå ñïèñêó ïîñèëàíü, à âіäïîâіäåé íà êîíêðåòíі çàïèòàííÿ.
Íàïðèêëàä, іíòåëåêòóàëüíà ïîøóêîâà ñèñòåìà START (start.csail.mit.
edu) ìîæå äàòè âіäïîâіäü íà âåëèêó êіëüêіñòü çàïèòàíü, ïîñòàâëåíèõ àíãëіéñüêîþ ìîâîþ, ïðî ìіñöÿ (íàïðèêëàä, ìіñòà, êðàїíè, îçåðà òà іíøå),
ôіëüìè (íàïðèêëàä, íàçâè, àêòîðè, ðåæèñåðè), ëþäåé (íàïðèêëàä, äàòè
íàðîäæåííÿ, áіîãðàôії), ñëîâíèêîâі âèçíà÷åííÿ òà áàãàòî іíøîãî. Ïîñòàâëåíå çàïèòàííÿ ðîçêëàäàєòüñÿ íà ñêëàäîâі, і âіäïîâіäü ìîæå áóòè
îòðèìàíî ç âіäïîâіäíèõ ðîçäіëіâ áàçè äàíèõ åêñïåðòíîї ñèñòåìè. Íà ìàëþíêó 2.23 íàâåäåíî âèãëÿä ñòîðіíêè іíòåëåêòóàëüíîї ïîøóêîâîї ñèñòåìè START ç âіäïîâіääþ íà çàïèòàííÿ How many people live in Ukraine?
(Ñêіëüêè ëþäåé ïðîæèâàє â Óêðàїíі?)

Мал. 2.23. Вигляд сторінки інтелектуальної пошукової системи START

СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ ВІДОМОСТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ
Êîæåí іíñòðóìåíò ïîøóêó ìàє ñâîї ïåðåâàãè òà íåäîëіêè. Äëÿ òîãî ùîá
åôåêòèâíî øóêàòè âіäîìîñòі â Іíòåðíåòі, âàæëèâî âðàõîâóâàòè öі îñîáëèâîñòі.
Òàê, îáñÿã áàçè äàíèõ ïîøóêîâèõ ñèñòåì çíà÷íî ïåðåâèùóє îáñÿã áàçè
äàíèõ ïîøóêîâèõ êàòàëîãіâ, òîìó ñàìå â ïîøóêîâèõ ñèñòåìàõ іìîâіðíî
îòðèìàòè áіëüøå êîðèñíèõ ïîñèëàíü. Àëå âåá-ñòîðіíêè, ïîñèëàííÿ íà ÿêі
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çíàéäåíî â ïîøóêîâèõ êàòàëîãàõ, áіëüøå âіäïîâіäàòèìóòü òåìі êîðèñòóâà÷à, íіæ òі, ùî çíàéäåíî ïîøóêîâîþ ñèñòåìîþ.
Âèáіð çàñîáіâ ïîøóêó çàëåæèòü і âіä äàíèõ, ÿêі õî÷å îòðèìàòè êîðèñòóâà÷. ßêùî âàñ öіêàâëÿòü çàãàëüíі ïèòàííÿ ç äåÿêîї òåìè (íàïðèêëàä,
çàãàëüíå óÿâëåííÿ ïðî çàõîäè äëÿ øêîëÿðіâ, ÿêі ïðîâîäÿòüñÿ â Óêðàїíі), їõ äîöіëüíіøå øóêàòè â ïîøóêîâèõ êàòàëîãàõ. Ó ðàçі êîëè ïèòàííÿ áіëüø êîíêðåòíå (íàïðèêëàä, óìîâè ïðîâåäåííÿ іíòåðíåò-îëіìïіàä äëÿ
øêîëÿðіâ ç ôіçèêè), ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïîøóêîâîþ ñèñòåìîþ.
Çäіéñíþþ÷è ïîøóê ó ïîøóêîâèõ êàòàëîãàõ, êîðèñòóâà÷ ìîæå îáìåæóâàòè ðåçóëüòàòè ïîøóêó ðåñóðñàìè ïåâíîãî ðåãіîíó, óïîðÿäêîâóâàòè çà
äàòîþ ðåєñòðàöії â êàòàëîçі àáî çà ðåéòèíãîì, ùîá íàáëèçèòè ðåçóëüòàòè
ïîøóêó äî ñâîїõ ïîòðåá.
Ïіä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ ïîøóêîâèìè ñèñòåìàìè â ïåðøó ÷åðãó ïîòðіáíî ðåòåëüíî äîáèðàòè êëþ÷îâі ñëîâà òà ñëîâîñïîëó÷åííÿ äëÿ ïîøóêîâîãî
çàïèòó і, ìîæëèâî, êіëüêà ðàçіâ ïåðåôðàçîâóâàòè éîãî, çàìіíþâàòè ñëîâà
їõíіìè ñèíîíіìàìè, óòî÷íþâàòè ôîðìóëþâàííÿ òîùî. Íàïðèêëàä, ÿêùî
âèáðàòè êëþ÷îâó ôðàçó òðèïіëüñüêà êóëüòóðà, òî â ðåçóëüòàòі ïîøóêó â
ïîøóêîâіé ñèñòåìі Google îòðèìàєìî ïîíàä 77 òèñ. ïîñèëàíü. Äîïîâíåííÿ
äî ôðàçè іñòîðіÿ Óêðàїíè òðèïіëüñüêà êóëüòóðà ïðèâîäèòü äî çìåíøåííÿ ÷èñëà ïîñèëàíü äî 45 òèñ. Ðåçóëüòàòîì ïîøóêó ç ïîøóêîâîþ ôðàçîþ
äàâíüîóêðàїíñüêà іñòîðіÿ òðèïіëüñüêà êóëüòóðà áóäå ëèøå 1890 ïîñèëàíü. Çìåíøèòè ðåçóëüòàòè ïîøóêó òàêîæ ìîæíà, âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîçøèðåíîãî ïîøóêó.
Працюємо
П
р ц
з комп’ютером
комп’ютером
р
àãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Ïîðіâíÿéòå ðåçóëüòàòè ïîøóêó â Іíòåðíåòі ìàòåðіàëіâ äëÿ ïðàêòè÷íîї
ðîáîòè ç іñòîðії Óêðàїíè íà òåìó Àëüìàíàõ «Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ»,
ÿêùî âèêîðèñòàòè ðіçíі іíñòðóìåíòè ïîøóêó.
ó Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå ïîøóê çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ.
Çàïèøіòü êіëüêіñòü çíàéäåíèõ âåá-ñòîðіíîê.
2. Âèêîíàéòå ïîøóê çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè Ðóñàëêà -Äíіñòðîâàÿ, ïîñòàâèâøè ïåðåä ñëîâîì Äíіñòðîâàÿ çíàê ìіíóñ. Çàïèøіòü êіëüêіñòü
çíàéäåíèõ âåá-ñòîðіíîê.
3. Âèêîíàéòå ïîøóê, óçÿâøè â ëàïêè êëþ÷îâі ñëîâà «Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ». Çàïèøіòü êіëüêіñòü çíàéäåíèõ âåá-ñòîðіíîê.
4. Ïîÿñíіòü, ÷îìó êіëüêіñòü çíàéäåíèõ âåá-ñòîðіíîê âèÿâèëàñÿ ðіçíîþ
â ðåçóëüòàòàõ òðüîõ ïîøóêіâ.
2. Âèçíà÷òå, êîëè âîñòàííє áóëî ðîçìіùåíî â Іíòåðíåòі ìàòåðіàëè ç êëþ÷îâèìè ñëîâàìè Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ. Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå ïîøóê çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ.
2. Âèáåðіòü êíîïêó Іíñòðóìåíòè.
3. Ó ñïèñêó Áóäü-êîëè âèáåðіòü ïîñëіäîâíî êîìàíäè: Çà ìèíóëó ãîäèíó, Çà ìèíóëі 24 ãîäèíè, Çà ìèíóëèé òèæäåíü.
4. Çàïèøіòü êіëüêіñòü çíàéäåíèõ âåá-ñòîðіíîê ïіñëÿ âèáîðó êîæíîї
êîìàíäè.
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5. Çíàéäіòü ñåðåä ðåçóëüòàòіâ ïîøóêó ìàòåðіàëè, ÿêі ðîçìіùåíî îñòàííіìè, òà ïåðåãëÿíüòå їõ. Ïðî ùî â íèõ іäå ìîâà?
3. Âèêîíàéòå ðîçøèðåíèé ïîøóê ìàòåðіàëіâ äî óðîêó ç îñíîâ çäîðîâ’ÿ
íà òåìó Áіîëîãі÷íі ðèòìè і çäîðîâ’ÿ. Çàáåçïå÷òå ïîøóê ëèøå óêðàїíîìîâíèõ ðåñóðñіâ, ðîçìіùåíèõ ó äîìåíі ua. Âèêëþ÷іòü ç ðåçóëüòàòіâ
âåá-ñòîðіíêè çі ñëîâîì ïðîãðàìà. Äëÿ öüîãî:
1. Óâåäіòü ó ïîëå ïîøóêó â ïîøóêîâіé ñèñòåìі Google êëþ÷îâó ôðàçó
Áіîëîãі÷íі ðèòìè і çäîðîâ’ÿ.
2. Âèêîíàéòå Íàëàøòóâàííÿ  Ðîçøèðåíèé ïîøóê.
3. Óâåäіòü ó ïîëå òî÷íå ñëîâî àáî ôðàçó ïîøóêîâó ôðàçó Áіîëîãі÷íі
ðèòìè і çäîðîâ’ÿ.
4. Óâåäіòü ó ïîëå æîäíå ç öèõ ñëіâ ñëîâî ïðîãðàìà.
5. Âèáåðіòü ó ñïèñêó ìîâà çíà÷åííÿ óêðàїíñüêà.
6. Âèáåðіòü ó ñïèñêó òåðìіíè, ÿêі âіäîáðàæàþòüñÿ çíà÷åííÿ ó òåêñòі
ñòîðіíêè.
7. Óâåäіòü ó ïîëå ñàéò ÷è äîìåí ñëîâî ua.
8. Âèáåðіòü êíîïêó Ðîçøèðåíèé ïîøóê.
9. Çàïèøіòü, ñêіëüêè ðåçóëüòàòіâ îòðèìàíî.
10. Ïåðåãëÿíüòå ïåðøó çі çíàéäåíèõ âåá-ñòîðіíîê. ×è âіäïîâіäàþòü
òåìі çíàéäåíі ìàòåðіàëè?
4. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâîãî êàòàëîãó Ìåòà åíöèêëîïåäіþ
òâàðèí, çàñíîâíèêè ÿêîї ìåøêàþòü ó ìіñòі Ñóìè. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ó áðàóçåðі ãîëîâíó ñòîðіíêó ñàéòó Ìåòà (meta.ua).
2. Âèáåðіòü âêëàäêó Ðåєñòð.
3. Âèáåðіòü ðîçäіë Íàóêà íàâ÷àííÿ. Ñêіëüêè ñàéòіâ çàðåєñòðîâàíî â
öüîìó ðîçäіëі?
4. Âèáåðіòü ðóáðèêó Åíöèêëîïåäії. Ñêіëüêè ñàéòіâ çàðåєñòðîâàíî â
öіé ðóáðèöі?
5. Âèáåðіòü ïîñèëàííÿ Ó ñâіòі òâàðèí.
6. Ìàòåðіàëè ïðî ÿêі ãðóïè æèâèõ іñòîò íàâåäåíî íà ñàéòі?
айважливіше
й
і
вц
цьому
у пункт
у
Äëÿ îòðèìàííÿ ðåëåâàíòíèõ ðåçóëüòàòіâ ïîøóêó âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі çàñîáè.
ßêùî ïîøóêîâèì çàïèòîì є äåÿêà ôðàçà, òî ïіä ÷àñ çâè÷àéíîãî ïîøóêó îòðèìàєìî ïîñèëàííÿ íà âñі âåá-ñòîðіíêè, ó òåêñòі ÿêèõ òðàïëÿþòüñÿ
âñі àáî äåÿêі ñëîâà öієї ôðàçè. Çìіíèòè ðåçóëüòàò ìîæíà, ÿêùî âèêîðèñòàòè ïåâíі ïîçíà÷åííÿ.
Ó ïîøóêîâіé ñèñòåìі Google ìîæíà óòî÷íèòè ïîøóêîâèé çàïèò, âèáðàâøè êðàїíó ïîøóêó, ìîâó âåá-ñòîðіíîê, ÷àñ ðîçìіùåííÿ âåá-ñòîðіíêè â Іíòåðíåòі, âõîäæåííÿ ñëіâ ïîøóêîâîї ôðàçè. Ùå áіëüøå êîíêðåòèçóâàòè ïîøóêîâèé çàïèò ìîæíà, çàïîâíèâøè ôîðìó íà ñòîðіíöі Ðîçøèðåíèé ïîøóê.
Äëÿ òîãî ùîá çðîáèòè áіëüø çðó÷íèì і ðåëåâàíòíèì ïîøóê âіäîìîñòåé
â Іíòåðíåòі, çàñòîñîâóþòü іíøі іíñòðóìåíòè ïîøóêó. Íà îêðåìèõ ñàéòàõ
ñòâîðþþòüñÿ äîáіðêè ïîñèëàíü íà ðåñóðñè ç âèçíà÷åíîї òåìàòèêè.
Äîáіðêè ïîñèëàíü ç ðіçíèõ òåì ðîçìіùóþòü íà ñàéòàõ, ÿêі íàçèâàþòü
ïîøóêîâèìè êàòàëîãàìè. Ïîñèëàííÿ íà âåá-ñàéòè â ïîøóêîâèõ êàòàëî-
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Роздiл 2
ãàõ ðîçïîäіëåíî çà îêðåìèìè òåìàòè÷íèìè ðîçäіëàìè, ÿêі, ó ñâîþ ÷åðãó,
ïîäіëÿþòüñÿ íà ðóáðèêè. Êîæíà ðóáðèêà ìіñòèòü ïîñèëàííÿ íà âåá-ðåñóðñè, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ їõíіì êîðîòêèì îïèñîì.
Іíòåëåêòóàëüíі ïîøóêîâі ñèñòåìè, íà âіäìіíó âіä òðàäèöіéíèõ, ïðèçíà÷åíî äëÿ íàäàííÿ êîðèñòóâà÷ó íå ñïèñêó ïîñèëàíü, à âіäïîâіäåé íà êîíêðåòíі çàïèòàííÿ. Äî ñêëàäó іíòåëåêòóàëüíèõ ïîøóêîâèõ ñèñòåì âõîäÿòü
åêñïåðòíі ñèñòåìè — êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ùî îïåðóþòü ôàêòàìè òà
ïðàâèëàìè ïåâíîї ïðåäìåòíîї îáëàñòі ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ðåêîìåíäàöіé
êîðèñòóâà÷àì àáî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì.
Âіä ïîøóêîâèõ ñèñòåì іìîâіðíî ìîæíà îòðèìàòè áіëüøå êîðèñíèõ
ïîñèëàíü, àëå âåá-ñòîðіíêè, ïîñèëàííÿ íà ÿêі çíàéäåíî â ïîøóêîâèõ êàòàëîãàõ, áіëüøå âіäïîâіäàòèìóòü òåìі êîðèñòóâà÷à, íіæ òі, ùî çíàéäåíî
ïîøóêîâîþ ñèñòåìîþ. Âèáіð çàñîáіâ ïîøóêó çàëåæèòü і âіä äàíèõ, ÿêі
õî÷å îòðèìàòè êîðèñòóâà÷.
Дайте відповіді на запитання
1. ßê îðãàíіçîâàíî íàïîâíåííÿ áàç äàíèõ ïîøóêîâèõ ñèñòåì âіäîìîñòÿìè ïðî ðåñóðñè Іíòåðíåòó?
2. ßêі ðåçóëüòàòè ïîøóêó â Іíòåðíåòі íàçèâàþòü ðåëåâàíòíèìè?
3. ßêі ïîçíà÷åííÿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ó êëþ÷îâèõ ôðàçàõ äëÿ
êîíêðåòèçàöії ïîøóêîâîãî çàïèòó? Ïîÿñíіòü їõ ïðèçíà÷åííÿ.
4. ßêі ìîæëèâîñòі äëÿ óòî÷íåííÿ ïîøóêîâîãî çàïèòó íàäàє âèêîðèñòàííÿ êíîïêè Іíñòðóìåíòè â ïîøóêîâіé ñèñòåìі Google? Ïîÿñíіòü
їõ ïðèçíà÷åííÿ.
5. ßê çäіéñíèòè ðîçøèðåíèé ïîøóê ó ïîøóêîâіé ñèñòåìі Google?
Ïîÿñíіòü éîãî ïðèçíà÷åííÿ.
6. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíî äîáіðêè ïîñèëàíü? Õòî їõ ñòâîðþє?
7. Ùî òàêå ïîøóêîâі êàòàëîãè? Іç ÷îãî âîíè ñêëàäàþòüñÿ? ßê íèìè
êîðèñòóâàòèñÿ?
8. ßê îðãàíіçîâàíî íàïîâíåííÿ áàç äàíèõ ïîøóêîâèõ êàòàëîãіâ âіäîìîñòÿìè ïðî ðåñóðñè Іíòåðíåòó?
9. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ïîøóê ç âèêîðèñòàííÿì åêñïåðòíèõ ñèñòåì âіä
ïîøóêó â òðàäèöіéíèõ ïîøóêîâèõ ñèñòåìàõ?
10. Íà ùî ñëіä çâàæàòè ïіä ÷àñ âèáîðó ñòðàòåãії ïîøóêó іíôîðìàöіéíèõ ìàòåðіàëіâ â Іíòåðíåòі?
Виконайте завдання
1. Âèêîíàéòå ïîøóê â Іíòåðíåòі ìàòåðіàëіâ ïðî óêðàїíñüêі íàðîäíі
áàëàäè. Ïîðіâíÿéòå êіëüêіñòü ðåçóëüòàòіâ, îòðèìàíèõ ïіñëÿ âèêîðèñòàííÿ êëþ÷îâîї ôðàçè óêðàїíñüêі íàðîäíі áàëàäè òà íåçìіííîї
êëþ÷îâîї ôðàçè «óêðàїíñüêі íàðîäíі áàëàäè».
2. Âèêîíàéòå ïîøóê â Іíòåðíåòі ìàòåðіàëіâ ïðî óêðàїíñüêі íàðîäíі
ïіñíі, êàçêè, ñêîðîìîâêè òà іíøі òâîðè íàðîäíîї òâîð÷îñòі, çà
âèêëþ÷åííÿì áàëàä. ßêèé ïîøóêîâèé çàïèò âè âèêîðèñòàëè?
Ñêіëüêè ðåçóëüòàòіâ çíàéäåíî?
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3. Äëÿ óðîêó óêðàїíñüêîї ìîâè âàì ïîòðіáíî çíàéòè ïîÿñíåííÿ ôðàçåîëîãіçìó, ó ÿêîìó âè íå çíàєòå îäíå ñëîâî. ×àñòèíà öüîãî ôðàçåîëîãіçìó âêðèòè … ðÿäíîì. Íà ìіñöі òðüîõ êðàïîê ìіñòèòüñÿ ñëîâî, ÿêå
âàì íåâіäîìî. Ñêëàäіòü ïîøóêîâèé çàïèò і âèêîíàéòå ïîøóê â Іíòåðíåòі âñіõ ìîæëèâèõ ôðàç. Âèáåðіòü ñåðåä íèõ ôðàçåîëîãіçì.
Çíàéäіòü éîãî òëóìà÷åííÿ.
4. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâèõ ñèñòåì âіäîìîñòі ïðî ïðîâåäåííÿ Âñåñâіòíüîãî òèæíÿ ãðîøåé (Global Money Week). Äіçíàéòåñÿ, êîëè âіí âîñòàííє ïðîõîäèâ â Óêðàїíі, ÿêі çàõîäè âіäáóëèñÿ â
öåé òèæäåíü â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðàїíè. Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ïåðåä êëàñîì, ñïèðàþ÷èñü íà âіäîìîñòі, ðîçìіùåíі â Іíòåðíåòі, çà îñòàííіé ðіê.
5. Çíàéäіòü, âèêîðèñòîâóþ÷è ðîçøèðåíèé ïîøóê, óêðàїíîìîâíèé
ñàéò, ïðèñâÿ÷åíèé ìàòåìàòèöі, ó íàçâі ÿêîãî є ñëîâî ôîðìóëà. Âèçíà÷òå, ÿêі îíëàéí-ñåðâіñè äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ íàäàє öåé ñàéò.
6. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâîãî êàòàëîãó Meta (meta.ua)
ñàéò Äåðæàâíîї áіáëіîòåêè Óêðàїíè äëÿ þíàöòâà (ðîçäіë Íàóêà
íàâ÷àííÿ, ðóáðèêà Áіáëіîòåêè, àðõіâè). Ç’ÿñóéòå, ÿêі äіþ÷і ïðîåêòè
ïðîâîäÿòüñÿ â áіáëіîòåöі.
7. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì іíòåëåêòóàëüíîї ïîøóêîâîї ñèñòåìè
START (start.csail.mit.edu) âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ ×èì âіäîìèé
Òàðàñ Øåâ÷åíêî? (What is Taras Shevchenko famous for?) Ç ÿêîãî
äæåðåëà îòðèìàíî âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ?
8. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì іíòåëåêòóàëüíîї ïîøóêîâîї ñèñòåìè
START (start.csail.mit.edu) ñïèñîê íàéáіëüøèõ ìіñò Óêðàїíè (List
somelarge citiesin Ukraine). Ç ÿêîãî äæåðåëà îòðèìàíî âіäîìîñòі?
Âèêîíàéòå ïîøóê â Іíòåðíåòі òà ïîðіâíÿéòå îòðèìàíі äàíі ç äàíèìè
ç іíøèõ äæåðåë, äîñòóïíèõ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

åòàïè ðîçðîáêè ïðåçåíòàöії
åëåìåíòè äèçàéíó ïðåçåíòàöії
âèêîðèñòàííÿ äіàãðàì ó ïðåçåíòàöіÿõ
ãіïåðïîñèëàííÿ òà åëåìåíòè óïðàâëіííÿ ó ïðåçåíòàöіÿõ
äîäàâàííÿ âіäåîêëіïіâ, çâóêîâèõ åôåêòіâ і ìîâíîãî ñóïðîâîäó
äî ïðåçåíòàöії
åëåìåíòè àíіìàöії íà ñëàéäàõ ïðåçåíòàöії
óïðàâëіííÿ ïîêàçîì ïðåçåíòàöії
äðóêóâàííÿ ïðåçåíòàöії
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3.1. ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ.
ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
1. Ùî є îñíîâíèìè îá
îá’єêòàìè
єêòàìè êîìï’þòåðíîї
êîìï þòåðíîї ïðåçåíòàöії?
2. Ùî òàêå ìàêåò ñëàéäà ïðåçåíòàöії?
3. Ùî íàçèâàþòü ñòèëåì? Äëÿ ÿêèõ îá’єêòіâ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ðîçðîáëåíî ñòèëі ó ïðîãðàìі Word?

ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Âè âæå íåîäíîðàçîâî ñòâîðþâàëè êîìï’þòåðíі ïðåçåíòàöії äëÿ âèñòóïó
ç ïîâіäîìëåííÿìè íà óðîêàõ, çàõèñòó íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòіâ, ðîçïîâіäі ç
äåìîíñòðàöієþ ôîòîãðàôіé ïðî óëþáëåíå çàíÿòòÿ òîùî. Çãàäàєìî åòàïè
ðîçðîáêè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії (ìàë. 3.1).
Âèçíà÷åííÿ
ìåòè

Âіäáіð
ìàòåðіàëіâ

Âèçíà÷åííÿ
ñòðóêòóðè

Ðîçðîáêà
ñöåíàðіþ

Ñòâîðåííÿ
ïðåçåíòàöії

Мал. 3.1. Етапи розробки комп’ютерної презентації

Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîçðîáêè ïîòðіáíî âèçíà÷èòèñÿ, ùî ñàìå âè õî÷åòå äîíåñòè ñâîєþ ïðåçåíòàöієþ, òîáòî îêðåñëèòè ìåòó ïðåçåíòàöії. Ïðè öüîìó
âàæëèâî âðàõóâàòè, õòî áóäå âàøèìè ñëóõà÷àìè àáî ÷è ïåðåãëÿäàòèìóòü
ïðåçåíòàöіþ ñàìîñòіéíî.
Ïіñëÿ âèçíà÷åííÿ ìåòè ïîòðіáíî çäіéñíèòè ïîøóê і âіäáіð çîáðàæåíü,
òåêñòіâ, âіäåî- òà àóäіîìàòåðіàëіâ, ÿêі áóäå âèêîðèñòàíî ó ïðåçåíòàöії.
Íà íàñòóïíîìó êðîöі âèçíà÷àєòüñÿ ñòðóêòóðà êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії. Äëÿ öüîãî òðåáà ïåðåãëÿíóòè âіäіáðàíі ìàòåðіàëè òà âèçíà÷èòè, ó
ÿêіé ïîñëіäîâíîñòі ðîçìіñòèòè їõ ó ïðåçåíòàöії.
Äàëі ðîçðîáëÿєòüñÿ ñöåíàðіé êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії, ó ÿêîìó ïëàíóєòüñÿ âìіñò êîæíîãî ñëàéäà. Ïîòðіáíî âèçíà÷èòè êіëüêіñòü ñëàéäіâ, їõ çàãîëîâêè, âèáðàòè ìàêåò êîæíîãî ñëàéäà. Ó ñöåíàðії âèçíà÷àєòüñÿ òàêîæ і
ñèñòåìà íàâіãàöії — çàñîáè äëÿ ïåðåõîäó ìіæ ñëàéäàìè.
Íà îñòàííüîìó åòàïі ðîçðîáêè âіäáóâàєòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ñòâîðåííÿ
ïðåçåíòàöіїї ó ñåðåäîâèùі ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé: äîäàâàííÿ ñëàéäіâ, ðîçìіùåííÿ íà íèõ òåêñòîâèõ, ãðàôі÷íèõ òà іíøèõ îá’єêòіâ, ðåäàãóâàííÿ òà
ôîðìàòóâàííÿ îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії.
ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Äèçàéí ïðåçåíòàöії âïëèâàє íà її ñïðèéíÿòòÿ, òîìó â ïðîöåñі éîãî âèáîðó âàðòî äîòðèìóâàòèñÿ îñíîâíèõ ïðèíöèïіâ êîìïîçèöії, êîëîðèñòèêè
òà åðãîíîìіêè.
Äèçàéí (àíãë. design – çàäóì, ïëàí,
Êîìïîçèöіÿ (ëàò. compositio —
ïðîåêò) – öå ïðîöåñ õóäîæíüîñêëàäàííÿ, çâ’ÿçóâàííÿ) — öå ñòðóêòåõíі÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ âèðîáіâ
òóðà îá’єêòіâ òâîð÷îñòі, ñïðÿìîâàíà
àáî їõíіõ êîìïëåêñіâ.
íà óçãîäæåííÿ ñêëàäîâèõ îá’єêòà äëÿ
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íàäàííÿ éîìó çîâíіøíüîї ïðèâàáëèâîñòі òà ôóíêöіîíàëüíîñòі. Êîìïîçèöіþ
ðîçðîáëÿþòü ÿê äëÿ âñієї ïðåçåíòàöії, òàê і äëÿ êîæíîãî îêðåìîãî ñëàéäà.
Êîëîðèñòèêà — öå íàóêà ïðî êîëіð, éîãî âëàñòèâîñòі, îñîáëèâîñòі
ñïðèéíÿòòÿ êîëüîðіâ ëþäüìè ðіçíèõ âіêîâèõ і ñîöіàëüíèõ ãðóï.
Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії âèáèðàþòü îñíîâíèé êîëіð — êîëіð òëà äëÿ
áіëüøîñòі ñëàéäіâ. Öåé êîëіð ñòâîðþє íàñòðіé ó ïðîöåñі ïåðåãëÿäó ïðåçåíòàöії. Äîïîìіæíі êîëüîðè — öå êîëüîðè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ôîíîâèõ
ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, òåêñòó, òàáëèöü, åëåìåíòіâ äіàãðàì òîùî (ìàë. 3.2).

Мал. 3.2. Основний і допоміжні кольори в презентації

Âèáèðàþ÷è êîëіð, ñëіä âðàõîâóâàòè éîãî âïëèâ íà ïñèõі÷íèé ñòàí ëþäèíè. Íàâåäåìî õàðàêòåðèñòèêè äåÿêèõ êîëüîðіâ:
 ÷åðâîíèé — òåïëèé, åíåðãіéíèé, àãðåñèâíèé, çáóäæóþ÷èé, íà ïåâíèé
÷àñ àêòèâіçóє âñі ôóíêöії îðãàíіçìó, ïіäíіìàє íàñòðіé;
 æîâòèé — çìåíøóє âòîìëþâàíіñòü, ñòèìóëþє îðãàíè çîðó і íåðâîâó
ñèñòåìó, ñïðèÿє ðîçóìîâіé äіÿëüíîñòі òà ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåì;
 çåëåíèé — ôіçіîëîãі÷íî íàéñïðèÿòëèâіøèé äëÿ ëþäèíè, çìåíøóє íàïðóãó і çàñïîêîþє íåðâîâó ñèñòåìó, íà òðèâàëèé ÷àñ çáіëüøóє ïðàöåçäàòíіñòü, ñïðèÿє êðèòè÷íîìó і âäóìëèâîìó ïіäõîäó äî ðîçâ’ÿçóâàííÿ
ïðîáëåì, çìåíøåííþ êіëüêîñòі ïîìèëîê ïіä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü;
 áëàêèòíèé — çíèæóє áіëüøіñòü ôіçіîëîãі÷íèõ ôóíêöіé îðãàíіçìó —
ïóëüñ, òèñê, òîíóñ ì’ÿçіâ, ñïðèÿє âèíèêíåííþ âіä÷óòòÿ ðîç÷àðîâàíîñòі òà ïіäîçðіëîñòі.
Åðãîíîìіêà (ãðåö. î — ðîáîòà, î — çàêîí) — öå íàóêà ïðî åôåêòèâíіñòü âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ ïðèñòðîїâ, çàñîáіâ, іíñòðóìåíòіâ íà îñíîâі
âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ïîáóäîâè òà ôóíêöіîíóâàííÿ ëþäñüêîãî îðãàíіçìó.
Åðãîíîìі÷íіñòü ïðåçåíòàöії îçíà÷àє її çðó÷íіñòü ó ñïðèéíÿòòі ìàòåðіàëіâ, ðîçìіùåíèõ íà ñëàéäàõ, ó êåðóâàííі ïåðåãëÿäîì ïðåçåíòàöії, ó âèñòóïі ç ïðåçåíòàöієþ òîùî.
6
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ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Ðîçãëÿíåìî âèìîãè äî ïðåçåíòàöії, ùî ïðîäèêòîâàíі ïðàâèëàìè êîìïîçèöії, êîëîðèñòèêè òà åðãîíîìіêè.
Ó êîìïîçèöіїї ïðåçåíòàöії âàðòî çâåðòàòè óâàãó íà òàêå:
 ïðåçåíòàöіÿ ïî÷èíàєòüñÿ ç òèòóëüíîãî ñëàéäà, íà ÿêîìó çàçíà÷àþòü її
íàçâó òà, ÿê ïðàâèëî, âіäîìîñòі ïðî àâòîðіâ;
 âіäîìîñòі ó ïðåçåíòàöії ðîçìіùóþòü, ÿê ïðàâèëî, ó ëîãі÷íіé (âіä ïîñòàíîâêè çàäà÷і äî âèñíîâêіâ) àáî ó õðîíîëîãі÷íіé ïîñëіäîâíîñòі;
 êîæåí ñëàéä ïîâèíåí ìіñòèòè çàãîëîâîê, ÿêèé îïèñóє îñíîâíó іäåþ
âìіñòó öüîãî ñëàéäà;
 óñüîãî íà ñëàéäі äîöіëüíî ðîçìіùóâàòè 6–8 ðÿäêіâ òåêñòó, ïî 6–8 ñëіâ
ó ðÿäêó;
 òåêñò ñëàéäà ìàє ñêëàäàòèñÿ ç ïðîñòèõ ðå÷åíü òà, áàæàíî, êîðîòêèõ ñëіâ;
 êіëüêіñòü çîáðàæåíü ïîâèííà áóòè äîñòàòíÿ äëÿ іëþñòðàöії òåêñòó
ñëàéäà àáî âèñòóïó, àëå íå ïåðåîáòÿæóâàòè ñïðèéíÿòòÿ ìàòåðіàëó;
 óñі ñëàéäè ïîâèííі áóòè îôîðìëåíі â îäíîìó ñòèëі.
Ç îãëÿäó íà êîëîðèñòèêó äî ïðåçåíòàöії âèñóâàþòü òàêі âèìîãè:
 íà âèáіð îñíîâíîãî êîëüîðó âïëèâàþòü óìîâè ïåðåãëÿäó ïðåçåíòàöії:
äëÿ ïåðåãëÿäó íà åêðàíі ìîíіòîðà âàðòî âèáèðàòè òåìíі âіäòіíêè êîëüîðіâ, ùîá íå âòîìëþâàòè ãëÿäà÷à; ÿêùî ïëàíóþòü äåìîíñòðóâàòè
ïðåçåíòàöіþ íà âåëèêîìó åêðàíі ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåäіéíîãî
ïðîåêòîðà, òî êîëіð òëà ìàє áóòè ñâіòëèì;
 äîïîìіæíі êîëüîðè ïîâèííі ãàðìîíіéíî ïîєäíóâàòèñÿ ç îñíîâíèì.
Ãàðìîíіþ ìîæíà äîñÿãíóòè, ÿêùî îñíîâíèé і äîïîìіæíі êîëüîðè
є âіäòіíêàìè îäíîãî êîëüîðó (îäíîòîííà ãàðìîíіÿ), àáî ÿêùî êîëüîðè
є áëèçüêèìè (ãàðìîíіÿ ñïîðіäíåíèõ êîëüîðіâ), àáî ÿêùî âîíè êîíòðàñòíі (ãàðìîíіÿ êîíòðàñòíèõ êîëüîðіâ) (ìàë. 3.3);

а)

б)

в)

Мал. 3.3. Гармонійні кольори: а) однотонна гармонія; б) гармонія споріднених кольорів;
в) гармонія контрастних кольорів

 êîëіð òåêñòó ìàє áóòè êîíòðàñòíèì äî êîëüîðó òëà;
 ó êîëüîðîâіé ãàìі ïðåçåíòàöії ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè
2–3 êîëüîðè; ìîæå áóòè òàêîæ âèêîðèñòàíî 2–3 êîëüîðè, ùî є âіäòіíêàìè îñíîâíîãî òà äîïîìіæíèõ êîëüîðіâ.
Ç îãëÿäó íà ïðàâèëà åðãîíîìіêè âèñóâàþòü òàêі âèìîãè äî ïðåçåíòàöії:
 íå äîöіëüíî ðîçìіùóâàòè ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ
äåòàëåé ÿê òëî ñëàéäіâ, îñêіëüêè íà íèõ ñêëàäíî ñïðèéìàєòüñÿ òåêñò;
 ÿêùî çîáðàæåííÿ íà ñëàéäàõ ïîòðåáóþòü ïіäïèñіâ, òî їõ äîöіëüíî
ðîçìіùóâàòè ïіä çîáðàæåííÿìè;
 âàðòî âèáèðàòè òàêі çîáðàæåííÿ, íà ÿêèõ äåòàëі äîáðå ðîçðіçíÿþòüñÿ;
 ðîçìіð ñèìâîëіâ òåêñòó ïîâèíåí áóòè äîñòàòíіì äëÿ ðîçïіçíàâàííÿ ç
íàéâіääàëåíіøîãî êóòêà àóäèòîðії, äå ïðîõîäèòü äåìîíñòðàöіÿ;
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 äієñëîâà âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè â îäíіé ÷àñîâіé ôîðìі;
 òàáëèöі òà äіàãðàìè ïîâèííі ìàòè íåâåëèêó êіëüêіñòü ðÿäіâ äàíèõ;
ÿêùî ïîòðіáíî ïðîäåìîíñòðóâàòè âåëèêó êіëüêіñòü äàíèõ, òî їõ âàðòî
ïîäіëÿòè íà ãðóïè;
 àíіìàöіéíі òà çâóêîâі åôåêòè íå ïîâèííі âіäâîëіêàòè âіä çìіñòó ïðåçåíòàöії òà óïîâіëüíþâàòè áåç ïîòðåáè ÷àñ âіäîáðàæåííÿ ìàòåðіàëó;
 äëÿ çðó÷íîñòі êåðóâàííÿ ïåðåãëÿäîì ïðåçåíòàöії âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè åëåìåíòè êåðóâàííÿ, ïðèçíà÷åííÿ ÿêèõ іíòóїòèâíî çðîçóìіëî.
СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Äëÿ äîòðèìàííÿ âèìîã äî äèçàéíó ïðåçåíòàöії äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ її îôîðìëåííÿ ðîçðîáëåíі äèçàéíåðàìè ñòèëі.
Íàãàäàєìî, ñòèëü — öå íàáіð çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ, ÿêèé ìàє
âëàñíå іì’ÿ.
Îïðàöüîâóþ÷è òåêñòîâі äîêóìåíòè, âè âæå çàñòîñîâóâàëè ñòèëі äî òåêñòó, òàáëèöü, ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ òîùî. Ó ðåäàêòîðàõ ïðåçåíòàöіé òàêîæ є
áіáëіîòåêà ñòèëіâ äëÿ òàáëèöü, ôіãóð, îá’єêòіâ SmartArt òîùî. Êðіì òîãî,
ñòèëі ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî é äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії.
Ñòèëü ñëàéäà çàäàє îñíîâíèé і äîïîìіæíі êîëüîðè, ôîðìàò ñèìâîëіâ
(øðèôò, ðîçìіð ñèìâîëіâ, íàêðåñëåííÿ, åôåêòè, êîëіð òîùî), ãðàôі÷íèõ
îá’єêòіâ, òëà (êîëіð, íàÿâíіñòü, ðîçìіùåííÿ òà âèä ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ).
Ñòèëі ñëàéäіâ âèçíà÷åíî â òåìàõ ïðåçåíòàöіé, ÿêі ùå íàçèâàþòü øàáëîíàìè îôîðìëåííÿ. ßê âè âæå çíàєòå, òåìó ìîæíà âèáðàòè ïåðåä ïî÷àòêîì ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії àáî ïіä ÷àñ ðîáîòè ç íåþ. Êîëåêöіþ òåì
âêëþ÷åíî äî áіáëіîòåêè ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé PowerPoint, à òàêîæ øàáëîíè îôîðìëåííÿ ìîæíà îòðèìàòè іç ñàéòó Office.com ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ
ïðåçåíòàöії (ìàë. 3.4).

Мал. 3.4. Приклади шаблонів оформлення із сайту Oﬃce.com
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Äëÿ çìіíåííÿ øàáëîíó îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії ïіä ÷àñ її îïðàöþâàííÿ
ïîòðіáíî âèáðàòè íà Ñòðі÷öі âêëàäêó Êîíñòðóêòîð і â ãðóïі Òåìè âèáðàòè
ó ñïèñêó ïîòðіáíó òåìó (ìàë. 3.5).

Мал. 3.5. Група Теми вкладки Конструктор

Âèáðàâøè òåìó, êîðèñòóâà÷ ìîæå çìіíèòè â íіé êîëüîðè, øðèôòè,
åôåêòè òà ñòèëі òëà. Äëÿ çìіíåííÿ êîëüîðîâîї ãàìè îôîðìëåííÿ ñëàéäіâ
ñëіä âèêîíàòè Êîíñòðóêòîð  Òåìè  Êîëüîðè òà ó ñïèñêó ç íàáîðàìè
êîëüîðіâ âèáðàòè ïîòðіáíèé.
Äëÿ çìіíåííÿ øðèôòіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çàãîëîâêіâ і îñíîâíîãî òåêñòó â ïðåçåíòàöії, ñëіä âèêîíàòè Êîíñòðóêòîð  Òåìè 
Øðèôòè òà ó ñïèñêó ç íàáîðàìè øðèôòіâ, ùî âіäêðèєòüñÿ, âèáðàòè ïîòðіáíèé.
Çìіíèòè îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії òàêîæ
ìîæíà, çìіíþþ÷è òëî ñëàéäіâ. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü åëåìåíòè êåðóâàííÿ ãðóïè Òëî
íà âêëàäöі Êîíñòðóêòîð (ìàë. 3.6).
Âèêîíàíі çìіíè âñієї òåìè, êîëüîðіâ,
øðèôòіâ і ñòèëіâ òëà ñëàéäіâ ìîæíà çàñòîñóМал. 3.6. Група Тло вкладки
âàòè äî âñіõ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії àáî òіëüêè
Конструктор
äëÿ âèäіëåíèõ. Âàðіàíò çàñòîñóâàííÿ ìîæíà âèáðàòè â êîíòåêñòíîìó ìåíþ ïîòðіáíîãî çðàçêà ç íàáîðó êîëüîðіâ,
øðèôòіâ àáî ñòèëþ òëà.
МАКЕТИ СЛАЙДІВ
Ðîçðîáëÿþ÷è ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії, âàæëèâî ïðàâèëüíî âèáèðàòè ìàêåòè ñëàéäіâ. Íàãàäàєìî, ìàêåò ñëàéäà — öå øàáëîí, ÿêèé âèçíà÷àє êіëüêіñòü і âçàєìíå ðîçìіùåííÿ òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ íà ñëàéäі.
Ó êîæíіé òåìі îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії ïðîïîíóþòüñÿ ðіçíі ìàêåòè
ñëàéäіâ.
Êîæåí ìàêåò ìàє ñâîþ íàçâó. Ó áіëüøîñòі òåì ïðîïîíóєòüñÿ äåâ’ÿòü
ìàêåòіâ ñëàéäіâ (ìàë. 3.7). Àëå â äåÿêèõ òåìàõ, îñîáëèâî îòðèìàíèõ ç Іíòåðíåòó, ìàêåòіâ ìîæå áóòè áіëüøå (ìàë. 3.8).
Äèçàéí ñëàéäà ïðåçåíòàöії ïîâ’ÿçàíèé ç ìàêåòîì. Ó äåÿêèõ òåìàõ äëÿ
ñëàéäіâ ç ìàêåòàìè Òèòóëüíèé ñëàéä і Çàãîëîâîê ðîçäіëó êîëіð òëà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä êîëüîðó íà ñëàéäàõ ç іíøèìè ìàêåòàìè.
Çàëåæíî âіä ìàêåòà íà ñëàéäàõ âіäðіçíÿòèìóòüñÿ êіëüêіñòü, âèäè òà
ðîçòàøóâàííÿ ïîêàæ÷èêіâ ìіñöÿ çàïîâíåííÿ, ÿêі êîðèñòóâà÷ çàïîâíþâàòèìå ñâîїìè ìàòåðіàëàìè.
Ñòâîðþþ÷è íîâèé ñëàéä ïðåçåíòàöії, ìîæíà âіäðàçó âèáðàòè ìàêåò,
ÿêèé íàéáіëüøå âіäïîâіäàє ïîòðåáàì êîðèñòóâà÷à. Äëÿ öüîãî ñëіä âіäêðèòè ñïèñîê êíîïêè Ñòâîðèòè ñëàéä ó ãðóïі Ñëàéäè íà âêëàäöі Îñíîâíå òà
âèáðàòè ïîòðіáíèé åñêіç ìàêåòà ñëàéäà.
6
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Мал. 3.7. Створення слайда за готовим
макетом

Мал. 3.8. Набір макетів слайдів теми
Навчання

Ìàêåò ñëàéäà ìîæíà çìіíèòè ïіñëÿ éîãî ñòâîðåííÿ. Äëÿ öüîãî ïîòðіáêîíàòè Îñíîâíå  Ñëàéäè  Ìàêåò і âèáðàòè іíøèé ìàêåò ó ñïèñùî âіäêðèâñÿ.
Працюємо
Пра
П
р цює о з комп’ютером
рацює
комп
о ’’ютеро
ютером
ю еро
р
àãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Âіäêðèéòå ãîòîâó ïðåçåíòàöіþ. Çìіíіòü òåìó îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії
òà ìàêåòè ñëàéäіâ. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.1\
çðàçîê.pptx.
2. Çìіíіòü òåìó îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії, âèêîíàâøè Êîíñòðóêòîð 
Òåìè òà âèáðàâøè ó ñïèñêó òåìó Ñóìіæíіñòü. Çâåðíіòü óâàãó, ÿê
çìіíèëèñÿ êîëüîðè, øðèôòè, ðîçìіùåííÿ òà ðîçìіð îá’єêòіâ.
3. Çìіíіòü ìàêåò äðóãîãî ñëàéäà íà Âìіñò іç ïіäïèñîì. Äëÿ öüîãî
âèáåðіòü åñêіç äðóãîãî ñëàéäà òà âèêîíàéòå Îñíîâíå  Ñëàéäè 
Ìàêåò  Âìіñò іç ïіäïèñîì. ßêèé äîäàòêîâèé ïîêàæ÷èê ìіñöÿ
çàïîâíåííÿ ìіñòèòüñÿ íà ñëàéäі ó âèáðàíîìó ìàêåòі?
4. Çìіíіòü ìàêåò òðåòüîãî ñëàéäà íà Äâà îá’єêòè, ìàêåò ÷åòâåðòîãî ñëàéäà íà Ïîðіâíÿííÿ. Çâåðíіòü óâàãó íà âіäìіííîñòі âèáðàíèõ ìàêåòіâ.
5. Çìіíіòü ìàêåò îñòàííüîãî ñëàéäà íà Çàãîëîâîê ðîçäіëó. ×è äîöіëüíî
âèáèðàòè öåé ìàêåò ç îãëÿäó íà âìіñò ñëàéäà? Âèáåðіòü ìàêåò, ÿêèé
áóäå íàéáіëüø äîöіëüíèì äëÿ öüîãî ñëàéäà, òà âñòàíîâіòü éîãî.
6. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
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айважливіше
айва
й
лив
вііше
евц
цьому
о у пункт
у т
ïè ðîçðîáêè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії: âèçíà÷åííÿ ìåòè, âіäáіð ìàâ, âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè, ðîçðîáêà ñöåíàðіþ, ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії.
Ó ïðîöåñі âèáîðó äèçàéíó ïðåçåíòàöії âàðòî äîòðèìóâàòèñÿ çàêîíіâ
êîìïîçèöії, êîëîðèñòèêè òà åðãîíîìіêè.
Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії âèáèðàþòü îñíîâíèé êîëіð — êîëіð òëà
äëÿ áіëüøîñòі ñëàéäіâ. Äîïîìіæíі êîëüîðè — öå êîëüîðè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ôîíîâèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, òåêñòó, òàáëèöü, åëåìåíòіâ
äіàãðàì òîùî.
Âèìîãè äî ïðåçåíòàöії áàçóþòüñÿ íà ïðàâèëàõ êîìïîçèöії, êîëîðèñòèêè òà åðãîíîìіêè.
Ñòèëü ñëàéäà çàäàє îñíîâíèé і äîïîìіæíі êîëüîðè, ôîðìàò ñèìâîëіâ
(øðèôò, ðîçìіð ñèìâîëіâ, íàêðåñëåííÿ, åôåêòè, êîëіð òîùî), ãðàôі÷íèõ
îá’єêòіâ, òëà (êîëіð, íàÿâíіñòü, ðîçìіùåííÿ òà âèä ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ).
Ñòèëі ñëàéäіâ âèçíà÷åíî â òåìàõ ïðåçåíòàöіé, ÿêі ùå íàçèâàþòü
øàáëîíàìè îôîðìëåííÿ.
Ìàêåò ñëàéäà — öå øàáëîí, ÿêèé âèçíà÷àє êіëüêіñòü і âçàєìíå ðîçìіùåííÿ òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ íà ñëàéäі. Ó êîæíіé òåìі îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії ïðîïîíóþòüñÿ ðіçíі ìàêåòè ñëàéäіâ.
Дайте відповіді на запитання
1. ßêі åòàïè ðîçðîáêè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії? Îõàðàêòåðèçóéòå їõ.
2. Ùî òàêå êîìïîçèöіÿ? ßêі âèìîãè äî ïðåçåíòàöії çóìîâëåíî ïðàâèëàìè êîìïîçèöії?
3. Ùî òàêå êîëîðèñòèêà? ßêі âèìîãè äî ïðåçåíòàöії çóìîâëåíî ïðàâèëàìè êîëîðèñòèêè?
4. Ùî òàêå åðãîíîìіêà? ßêі âèìîãè äî ïðåçåíòàöії çóìîâëåíî ïðàâèëàìè åðãîíîìіêè?
5. Ùî òàêå ñòèëü? Ùî çàäàє ñòèëü îôîðìëåííÿ ñëàéäà?
6. Ùî òàêå ìàêåò ñëàéäà? Ïîÿñíіòü ïðèçíà÷åííÿ ìàêåòà.
7. ßê óñòàâèòè äî ïðåçåíòàöії ñëàéä ïåâíîãî ìàêåòà? ßê çìіíèòè
ìàêåò ñëàéäà?
Виконайте завдання
1. Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó òà ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії ç ï’ÿòè ñëàéäіâ íà òåìó
Ìіé óëþáëåíèé âèä ñïîðòó. Âèçíà÷òå çàãîëîâêè òà ðîçìіùåííÿ
îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії íà ñëàéäàõ. Âèáåðіòü ìàêåò äëÿ êîæíîãî ñëàéäà. Ñòâîðіòü ñëàéäè ïðåçåíòàöії çãіäíî çі ñöåíàðієì íà îñíîâі îäíієї
ç òåì îôîðìëåííÿ áåç íàïîâíåííÿ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.1.1.pptx.
2. Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó òà ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії ç ï’ÿòè ñëàéäіâ íà òåìó
ß òóò ìåøêàþ. Âèçíà÷òå çàãîëîâêè òà ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії íà ñëàéäàõ. Âèáåðіòü ìàêåò äëÿ êîæíîãî ñëàéäà. Ñòâîðіòü
ñëàéäè ïðåçåíòàöії çãіäíî çі ñöåíàðієì íà îñíîâі îäíієї ç òåì îôîðìëåííÿ. Çàïîâíіòü ïðåçåíòàöіþ òåêñòîâèìè ìàòåðіàëàìè òà çîáðà69
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3.

4.

5.

æåííÿìè, îòðèìàíèìè іç ñàéòó âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ
3.1.2.pptx.
Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó òà ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії íà òåìó Ìіé êëàñ, ÿêà
ïîâèííà ìіñòèòè øіñòü ñëàéäіâ. Ó ñöåíàðії ïåðåäáà÷òå: çàãîëîâêè
êîæíîãî çі ñëàéäіâ, âèêîðèñòàííÿ ïåâíîї òåìè îôîðìëåííÿ, ìàêåòè
ñëàéäіâ, їõ ïîñëіäîâíіñòü, îðієíòîâíèé іëþñòðàòèâíèé (ôîòîãðàôії,
ìàëþíêè, ñõåìè) і òåêñòîâèé (òåêñò ñëàéäіâ, ïіäïèñè ïіä ôîòî, òàáëèöі òîùî) ìàòåðіàëè. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ çãіäíî çі ñöåíàðієì áåç
íàïîâíåííÿ. Çáåðåæіòü її ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.1.3.pptx.
Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó òà ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії íà òåìó Ìîÿ øêîëà,
ÿêà ïîâèííà ìіñòèòè äåñÿòü ñëàéäіâ. Ó ñöåíàðії ïåðåäáà÷òå: çàãîëîâêè êîæíîãî çі ñëàéäіâ, âèêîðèñòàííÿ ïåâíîї òåìè îôîðìëåííÿ,
ìàêåòè ñëàéäіâ, їõ ïîñëіäîâíіñòü, îðієíòîâíèé іëþñòðàòèâíèé (ôîòîãðàôії, ìàëþíêè, ñõåìè) і òåêñòîâèé (òåêñò ñëàéäіâ, ïіäïèñè ïіä
ôîòî, òàáëèöі òîùî) ìàòåðіàëè. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ çãіäíî çі ñöåíàðієì íà îñíîâі âèáðàíîї òåìè îôîðìëåííÿ. Çàïîâíіòü ïðåçåíòàöіþ
òåêñòîâèìè ìàòåðіàëàìè òà çîáðàæåííÿìè, îòðèìàíèìè іç ñàéòó
âàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Çáåðåæіòü її ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç
іìåíåì çàâäàííÿ 3.1.4.pptx.
Ïіäãîòóéòå ïðîåêò ñòèëüîâîãî îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії íà òåìó Ñó÷àñíі ñåðâіñè Іíòåðíåòó, ó ÿêîìó âèçíà÷òå: ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії
(êіëüêіñòü і ïîñëіäîâíіñòü ñëàéäіâ, çàãîëîâêè, ìàêåòè ñëàéäіâ, ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ íà êîæíîìó çі ñëàéäіâ) і êîëüîðîâó ãàìó (îñíîâíèé
êîëіð, äîïîìіæíі êîëüîðè, êîëüîðè øðèôòіâ). Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ
çãіäíî ç âàøèì ïðîåêòîì áåç íàïîâíåííÿ. Çáåðåæіòü її ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.1.5.pptx.

3.2. ВИКОРИСТАННЯ СХЕМ І ДІАГРАМ
У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ
1. ßêі òèïè îá’єêòіâ SmartArt âè çíàєòå? ßê óñòàâèòè â òåêñòîâèé äîêóìåíò
îá єêò SmartArt
îá’єêò
SmartArt?
?
2. Ùî òàêå äіàãðàìà? ßêі âèäè äіàãðàì âè çíàєòå? Äëÿ ÷îãî їõ âèêîðèñòîâóþòü?
3. ßê âèêîíóþòü ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ äіàãðàì ó òàáëè÷íîìó ïðîöåñîðі?

ВСТАВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ SMARTART НА СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Âіäïîâіäíî äî âèìîã îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöіé âіäîìîñòі íà ñëàéäàõ
ìàþòü áóòè ïîäàíі ñòèñëî, íàî÷íî, ñòðóêòóðîâàíî. Îäíèì çі ñïîñîáіâ
ñòðóêòóðóâàííÿ âіäîìîñòåé є âèêîðèñòàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ñõåì.
Íàãàäàєìî, ùî îá’єêòè SmartArt — öå òèï ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ÿêі
ïðèçíà÷åíî äëÿ ïîäàííÿ äàíèõ ó âèãëÿäі ñõåì. Îá’єêòè SmartArt âè
âèêîðèñòîâóâàëè â òåêñòîâèõ äîêóìåíòàõ. Ìîæíà їõ âèêîðèñòîâóâàòè
і â ïðåçåíòàöіÿõ.
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Äëÿ âñòàâëåííÿ îá’єêòà SmartArt íà ñëàéä ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî:
1. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  SmartArt àáî âèáðàòè
çíà÷îê Äîäàòè ãðàôіêó SmartArt

ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ çàïîâíåííÿ

ñëàéäà.
2. Âèáðàòè òèï і âèä îá’єêòà ó âіêíі Âèáіð ðèñóíêà SmartArt, ùî âіäêðèëîñÿ (ìàë. 3.9). Òèïè òà âèäè îá’єêòіâ SmartArt àíàëîãі÷íі äî òèõ,
ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі.
3. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.

Мал. 3.9. Вікно Вибір рисунка SmartArt

Ó ðåçóëüòàòі ïîêàæ÷èê ìіñöÿ çàïîâíåííÿ íà ñëàéäі áóäå çàìіíåíî íà
ìàêåò îá’єêòà SmartArt, à íà Ñòðі÷öі ç’ÿâèòüñÿ òèì÷àñîâèé ðîçäіë Çíàðÿääÿ äëÿ ðèñóíêіâ SmartArt ç âêëàäêàìè Êîíñòðóêòîð і Ôîðìàò.
Ïîäàëüøå ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ îá’єêòà SmartArt âèêîíóєòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі.
ВСТАВЛЕННЯ ДІАГРАМ
НА СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Äëÿ ïîäàííÿ ó ïðåçåíòàöії âіäîìîñòåé, ùî áàçóþòüñÿ íà ÷èñëîâèõ äàíèõ, çðó÷íî âèêîðèñòîâóâàòè äіàãðàìè.
Íàãàäàєìî, äіàãðàìà — öå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ, ó ÿêîìó ÷èñëîâі çíà÷åííÿ âіäîáðàæàþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð. Âè âæå áóäóâàëè äіàãðàìè â ñåðåäîâèùі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà, îïðàöüîâóþ÷è äàíі,
ùî ìіñòèëèñü ó òàáëèöÿõ.
Äëÿ âñòàâëåííÿ äіàãðàìè íà ñëàéä ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî:
1. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  Äіàãðàìà àáî âèáðàòè
çíà÷îê Âñòàâëåííÿ äіàãðàìè

ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ çàïîâíåííÿ ñëàéäà.
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2. Âèáðàòè òèï і âèä äіàãðàìè ó
âіêíі Âñòàâëåííÿ äіàãðàìè, ùî âіäêðèëîñÿ (ìàë. 3.10). Òèïè òà âèäè
äіàãðàì ó ïðåçåíòàöіÿõ àíàëîãі÷íі
äî òèõ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â òàáëè÷íîìó ïðîöåñîðі.
3. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
Ó ðåçóëüòàòі áóäå àâòîìàòè÷íî:
 çàïóùåíî íà âèêîíàííÿ òàáëè÷íèé ïðîöåñîð Microsoft Excel;
 ðîçòàøîâàíî ïîðó÷ âіêíà ðåäàêМал. 3.10. Вікно Вставлення
òîðà ïðåçåíòàöіé і òàáëè÷íîãî
діаграми
ïðîöåñîðà іç ðîçìіðîì ó ïîëîâèíó åêðàíà êîæíå;
ïðîöåñîðà
ñòâîðåíî
òàáëèöþ ç òåêñòîâèìè òà
íà
àðêóøі
òàáëè÷íîãî

÷èñëîâèìè äàíèìè, ÿêі çàäàíî çà çàìîâ÷óâàííÿì;
 íà ñëàéäі ïðåçåíòàöії âñòàâëåíî äіàãðàìó, ùî ïîáóäîâàíà íà îñíîâі
÷èñëîâèõ äàíèõ ç òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà;
 íà Ñòðі÷öі â ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé âіäêðèòî òèì÷àñîâèé ðîçäіë Çíàðÿääÿ äëÿ äіàãðàì.
Âèãëÿä âіêîí ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé і òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà, ùî âіäêðèëèñÿ çà âèáîðó äіàãðàìè âèäó Ãіñòîãðàìà ç êàòåãîðії Ñòîâï÷àñòà,
ïîäàíî íà ìàëþíêó 3.11.

Мал. 3.11. Вигляд вікон редактора презентацій
ій і табличного
б
процесора
за вибору діаграми виду Гістограма

72
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

РЕДАГ УВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ДІАГРАМ
Çìіíåííÿ äàíèõ, ïîòðіáíèõ äëÿ ïîáóäîâè äіàãðàìè, çäіéñíþєòüñÿ
ó âіêíі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà. Óâåäåííÿ òà ðåäàãóâàííÿ ÷èñëîâèõ і òåêñòîâèõ äàíèõ âèêîíóþòüñÿ ñïîñîáàìè, ÿêі âè âæå çíàєòå.
Íà äіàãðàìі âіäîáðàæàþòüñÿ äàíі, ùî ìіñòÿòüñÿ â äіàïàçîíі, îáâåäåíîìó ñèíüîþ ðàìêîþ íà àðêóøі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà (äèâ. ìàë. 3.11).
Âåðõíіé ëіâèé êóò äіàïàçîíó — êëіòèíêà À1, ïðàâèé íèæíіé êóò ïîçíà÷åíî ñèíіì ìàðêåðîì.
Äëÿ çìіíåííÿ äіàïàçîíó ç äàíèìè, ùî âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ äëÿ ïîáóäîâè äіàãðàìè, ñëіä ïåðåòÿãíóòè ìàðêåð òàê, ùîá âèäіëèòè âñі ïîòðіáíі
äàíі. Äîäàâàííÿ äàíèõ ó ðÿäêàõ і ñòîâïöÿõ, ùî ìåæóþòü ç äіàïàçîíîì
äàíèõ, ïðèâîäèòü äî àâòîìàòè÷íîãî ðîçøèðåííÿ äіàïàçîíó òà âêëþ÷åííÿ
öèõ äàíèõ äî äіàïàçîíó.
Âіäîáðàæåííÿ äàíèõ íà äіàãðàìі ó âіêíі ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé çìіíþєòüñÿ àâòîìàòè÷íî ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ äàíèõ.
Ïіñëÿ ââåäåííÿ òà âèáîðó äàíèõ äëÿ ïîáóäîâè äіàãðàìè ìîæíà çàêðèòè
âіêíî òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà. Ïðè öüîìó âіêíî ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé âіäêðèєòüñÿ â ïîâíîåêðàííîìó ðåæèìі.
Іíøі äії ç ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ äіàãðàìè âèêîíóþòüñÿ ó âіêíі
ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ, ÿêі ðîçìіùåíî íà âêëàäêàõ Êîíñòðóêòîð, Ìàêåò і Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó
Çíàðÿääÿ äëÿ äіàãðàì. Åëåìåíòè êåðóâàííÿ íà öèõ âêëàäêàõ àíàëîãі÷íі
äî òàêèõ ñàìèõ ó òàáëè÷íîìó ïðîöåñîðі Microsoft Excel.

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Óñòàâòå íà ñëàéä ïðåçåíòàöії îá’єêò SmartArt äëÿ êëàñèôіêàöії àòìîñôåðíèõ ÿâèù. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.2\
çðàçîê.pptx.
2. Âèáåðіòü ñëàéä іç çàãîëîâêîì Êëàñèôіêàöіÿ àòìîñôåðíèõ ÿâèù.
3. Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  SmartArt.
4. Âèáåðіòü ó ëіâîìó ñïèñêó âіêíà Âèáіð
ðèñóíêà SmartArt òèï îá’єêòà Ñòðóêòóðà, ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі — âèä
îá’єêòà Ãîðèçîíòàëüíà ієðàðõіÿ. Âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ.
5. Âіäêðèéòå îáëàñòü Ââåäіòü òåêñò, âèáðàâøè êíîïêó

íà ìåæі îá’єêòà

SmartArt.
6. Óâåäіòü ó ðÿäêè îáëàñòі òåêñò çà çðàçêîì (ìàë. 3.12). Äëÿ óòâîðåííÿ íîâîãî
ðÿäêà íàòèñêàéòå êëàâіøó Enter, äëÿ
âіäñòóïó ðÿäêà ïðàâîðó÷ — êëàâіøó
Tab, äëÿ âіäñòóïó ëіâîðó÷ — Shift + Tab.

Мал. 3.12. Зразок тексту
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7. Çàêðèéòå îáëàñòü óâåäåííÿ òåêñòó.
8. Çìіíіòü ñòèëü îôîðìëåííÿ òà êîëüîðîâó ãàìó îá’єêòà SmartArt.
Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ ðèñóíêіâ SmartArt  Ñòèëі
SmartArt  Ñëàáêèé åôåêò.
2. Âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ ðèñóíêіâ SmartArt  Çìіíèòè êîëüîðè  Êîëüîðîâèé  Êîëüîðîâèé — êîëüîðè àêöåíòó.
2. Óñòàâòå íà ñëàéä ïðåçåíòàöії äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ïîãîäíèõ óìîâ
ó ðіçíі ïîðè ðîêó. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü ñëàéä іç çàãîëîâêîì Ïîðіâíÿííÿ ïîãîäíèõ óìîâ.
2. Âèáåðіòü çíà÷îê Âñòàâëåííÿ äіàãðàìè

ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ

çàïîâíåííÿ ñëàéäà.
3. Âèáåðіòü òèï äіàãðàìè Ñòîâï÷àñòà, âèä — Ãіñòîãðàìà ç ãðóïóâàííÿì. Âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ.
4. Ó âіêíі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà âіäðåäàãóéòå äàíі â òàáëèöі çà çðàçêîì (ìàë. 3.13). Çâåðíіòü óâàãó íà âіäîáðàæåííÿ äàíèõ ó äіàãðàìі.
5. Ïîìіíÿéòå ìіñöÿìè ðÿäêè òà ñòîâïöі íà äіàãðàìі. Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ äіàãðàì  Êîíñòðóêòîð  Äàíі  Ïåðåõіä
ðÿäîê/ñòîâïåöü. Çâåðíіòü óâàãó íà çìіíó âèãëÿäó äіàãðàìè.

Мал. 3.13. Зразок таблиці

6. Çàêðèéòå âіêíî òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà.
7. Äîäàéòå íàçâó äî äіàãðàìè. Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ äіàãðàì  Êîíñòðóêòîð  Ìàêåòè
äіàãðàì  Ìàêåò 1.
2. Âіäðåäàãóéòå òåêñò ó íàïèñі. Çìіíіòü Íàçâà äіàãðàìè íà Ïîãîäà
â ðіçíі ïîðè ðîêó.
8. Âіäîáðàçіòü íà äіàãðàìі ÷èñëîâі çíà÷åííÿ íàä âіäïîâіäíèìè ñòîâïöÿìè. Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ äіàãðàì  Ìàêåò 
Ïіäïèñè  Ïіäïèñè äàíèõ  Êîëî âåðøèíè, çîâíі.
3. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà
3.2.pptx.
Найважливіше
Найва
Н
айва
й
лив
вііше
евц
цьому
о у пунк
у
Äëÿ âñòàâëåííÿ îá’єêòà SmartArt íà ñëàéä ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  SmartArt àáî âèáðàòè çíà÷îê Äîäàòè ãðàôіêó SmartArt

ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ çàïîâíåííÿ ñëàéäà, âèáðà-

òè òèï і âèä îá’єêòà SmartArt.
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Ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ îá’єêòà SmartArt âèêîíóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ, ÿêі ðîçìіùåíî íà âêëàäêàõ Êîíñòðóêòîð
і Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ ðèñóíêіâ SmartArt, òàê ñàìî
ÿê ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі.
Äëÿ âñòàâëåííÿ äіàãðàìè íà ñëàéä ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî âèêîíàòè
Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  Äіàãðàìà àáî âèáðàòè çíà÷îê Âñòàâëåííÿ
äіàãðàìè

ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ çàïîâíåííÿ ñëàéäà, âèáðàòè òèï і âèä

äіàãðàìè.
Çìіíåííÿ äàíèõ, ïîòðіáíèõ äëÿ ïîáóäîâè äіàãðàìè, çäіéñíþєòüñÿ ó
âіêíі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà. Äëÿ çìіíè äіàïàçîíó ç äàíèìè, ùî âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ äëÿ ïîáóäîâè äіàãðàìè, ñëіä ïåðåòÿãíóòè ìàðêåð òàê,
ùîá âèäіëèòè âñі ïîòðіáíі äàíі.
Іíøі äії ç ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ äіàãðàìè âèêîíóþòüñÿ â
ñåðåäîâèùі ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ,
ÿêі ðîçìіùåíî íà âêëàäêàõ Êîíñòðóêòîð, Ìàêåò і Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî
ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ äіàãðàì.
Дайте відповіді на запитання
1. ßê óñòàâèòè îá’єêò SmartArt íà ñëàéä ïðåçåíòàöії?
2. ßêі åëåìåíòè êåðóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ îá’єêòіâ SmartArt? Ïîÿñíіòü їõ ïðèçíà÷åííÿ.
3. ßê óñòàâèòè äіàãðàìó íà ñëàéä ïðåçåíòàöії?
4. ßêі äії âіäáóâàþòüñÿ àâòîìàòè÷íî ïіä ÷àñ óñòàâëåííÿ äіàãðàìè íà
ñëàéä?
5. ßê çìіíèòè äàíі, ùî âіäîáðàæàþòüñÿ íà äіàãðàìі?
6. Äå ðîçìіùóþòüñÿ åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ äіàãðàì?
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Êðóãîîáіã âîäè ó ïðèðîäі. Íà ïåðøîìó ñëàéäі
ââåäіòü íàçâó ïðåçåíòàöії òà âàøå ïðіçâèùå. Óñòàâòå íà äðóãèé
ñëàéä ïðåçåíòàöії îá’єêò SmartArt. Âèáåðіòü òèï îá’єêòà Öèêë,
âèä — Áëî÷íèé öèêë. Óâåäіòü òåêñò: Âèïàðîâóâàííÿ, Êîíäåíñàöіÿ,
Âèïàäіííÿ îïàäіâ, Ðóõ ïіäçåìíèìè äæåðåëàìè. Äëÿ âèäàëåííÿ ðÿäêà òåêñòó íàòèñíіòü êëàâіøó Backspace. Âèáåðіòü ñòèëü SmartArt —
Íàñè÷åíèé åôåêò, êîëüîðîâó ãàìó — Êîëüîðîâà çàëèâêà — àêöåíò 2. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
çàâäàííÿ 3.2.1.pptx.
2. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Ïîðè ðîêó. Íà ïåðøîìó ñëàéäі ââåäіòü íàçâó
ïðåçåíòàöії òà âàøå ïðіçâèùå. Óñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії
îá’єêò SmartArt. Âèáåðіòü òèï îá’єêòà Ñïèñîê, âèä — Öіëüîâèé ñïèñîê. Óâåäіòü òåêñò: ïîðè ðîêó òà âіäïîâіäíі ìіñÿöі. Âèáåðіòü ñòèëü
SmartArt — Ïëîñêà ñöåíà, êîëüîðîâó ãàìó — Êîëüîðîâèé äіàïàçîí — êîëüîðè àêöåíòó 5–6. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.2.2.pptx.
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Роздiл 3
3. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Çäîðîâå õàð÷óâàííÿ. Íà ïåðøîìó ñëàéäі ââåäіòü íàçâó ïðåçåíòàöії òà âàøå ïðіçâèùå. Óñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä
ïðåçåíòàöії ñåêòîðíó äіàãðàìó, ùî âіäîáðàæàє ðåêîìåíäàöії ëіêàðіâ
ç ðîçïîäіëó äîáîâîї íîðìè їæі. Ëіêàðі ðåêîìåíäóþòü äîáîâó ïîòðåáó
â їæі ðîçïîäіëèòè íà ÷îòèðè ÷àñòèíè: ïåðøèé ñíіäàíîê — 25 %,
äðóãèé ñíіäàíîê — 15 %, îáіä — 45 %, âå÷åðÿ — 15 %. Çáåðåæіòü
ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.2.3.pptx.
4. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Òðèâàëіñòü æèòòÿ. Íà ïåðøîìó ñëàéäі ââåäіòü íàçâó ïðåçåíòàöії òà âàøå ïðіçâèùå. Óñòàâòå â ïðåçåíòàöіþ
ñòîâï÷àñòó äіàãðàìó, ùî âіäîáðàæàє ñåðåäíþ òðèâàëіñòü æèòòÿ ðіçíèõ òâàðèí: êіíü — 20 ðîêіâ, âåðáëþä — 25, øèìïàíçå — 60, êðîêîäèë — 40 ðîêіâ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç
іìåíåì çàâäàííÿ 3.2.4.pptx.
5. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Âðîæàé, ùî âіäîáðàæàє ðîçïîäіë êіëüêîñòі
çіáðàíèõ çåðíîâèõ çà âèäàìè êóëüòóð: 40 % óñüîãî âðîæàþ ñòàíîâèòü ïøåíèöÿ, 10 % — îâåñ, 20 % — ÿ÷ìіíü, 30 % — æèòî. Óñòàâòå íà îäèí ñëàéä ïðåçåíòàöії ñòîâï÷àñòó äіàãðàìó, à íà іíøèé
ñëàéä — ñåêòîðíó äіàãðàìó ç òèìè ñàìèìè äàíèìè. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.2.5.pptx.

3.3. ГІПЕРПОСИЛАННЯ ТА КНОПКИ ДІЙ
Й
У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ
1. Ùî òàêå ãіïåðïîñèëàííÿ? ßêå ïðèçíà÷åííÿ ãіïåðïîñèëàíü?
2. ßê âèãëÿäàє âêàçіâíèê ïіñëÿ íàâåäåííÿ íà ãіïåðïîñèëàííÿ?
3. ßê óñòàâèòè íà ñëàéä ïðåçåíòàöії ôіãóðó? ßê âіäôîðìàòóâàòè ôіãóðó?

ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРПОСИЛАНЬ
Âè âæå çíàєòå, ùî ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії ìîæíà çìіíþâàòè
ïîñëіäîâíіñòü ïåðåãëÿäó ñëàéäіâ. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü êíîïêè êåðóâàííÿ ïåðåãëÿäîì, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ïðîöåñі äåìîíñòðàöії â íèæíüîìó
ëіâîìó êóòі ñëàéäà. Òàêîæ äëÿ êåðóâàííÿ ïåðåãëÿäîì ïðåçåíòàöії ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè ãіïåðïîñèëàííÿ.
Ãіïåðïîñèëàííÿ ó ïðåçåíòàöії, ÿê і íà âåá-ñòîðіíêàõ, ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç òåêñòîâèì àáî ãðàôі÷íèì îá’єêòîì íà ñëàéäі òà çàáåçïå÷óâàòè ïåðåõіä
äî ïåðåãëÿäó äåÿêîї âåá-ñòîðіíêè àáî іíøîãî ñëàéäà ïðåçåíòàöії, âіäêðèòòÿ
ïåâíîãî äîêóìåíòà, âіäïðàâëåííÿ ëèñòà åëåêòðîííîþ ïîøòîþ àáî іíøå.
Äëÿ òîãî ùîá ñòâîðèòè íà ñëàéäі ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó äî ïåðåãëÿäó іíøîãî ñëàéäà ïðåçåíòàöії, ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè ãðàôі÷íèé îá’єêò àáî âèäіëèòè ôðàãìåíò òåêñòó íà ñëàéäі, ç
ÿêèì áóäå ïîâ’ÿçàíî ãіïåðïîñèëàííÿ.
2. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ïîñèëàííÿ  Ãіïåðïîñèëàííÿ.
3. Âèáðàòè â îáëàñòі Çâ’ÿçàòè ç êíîïêó ìіñöåì ó äîêóìåíòі ó âіêíі Äîäàâàííÿ ãіïåðïîñèëàííÿ, ùî âіäêðèëîñÿ (ìàë. 3.14).
4. Âèáðàòè ïîòðіáíèé ñëàéä â îáëàñòі Âèáåðіòü ìіñöå â äîêóìåíòі.
5. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
Ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії çà âèáîðó îá’єêòà, ïîâ’ÿçàíîãî ç ãіïåðïîñèëàííÿì, âіäáóäåòüñÿ ïåðåõіä äî âèçíà÷åíîãî ñëàéäà.
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Мал. 3.14. Вікно Додавання гіперпосилання

Для тих, хто хоче знати більше
Завдяки використанню гіперпосилань можна забезпечити перехід зі слайда
презентації не лише на інший слайд цієї самої презентації, а й на інші файли та
веб-сторінки.
р
Якщо під час уставлення гіперпосилання у вікні Додавання гіперпосилання
вибрати в області Зв’язати з кнопку файлом, веб-сторінкою, то можна вибрати
файл або ввести адресу веб-сторінки, на які відбуватиметься перехід за гіперпосиланням (мал. 3.15).

Мал. 3.15. Уставлення гіперпосилання для переходу на веб-сторінку

У разі якщо гіперпосилання призначено для перегляду веб-сторінки, то після
вибору його під час демонстрації презентації відкриється вікно браузера та відобразиться веб-сторінка, адресу якої було записано в рядку адреси.
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Роздiл 3
Якщо гіперпосилання налаштовано на перегляд якогось файла, то відкриється
вікно програми, яка призначена для роботи з файлами цього типу, і в середовищі
програми
р р
буде
уд відкрито
д р
вибраний
р
ф
файл.
Наприклад, якщо під час створення гіперпосилання вибрали текстовий файл,
то після вибору гіперпосилання буде відкрито вікно текстового процесора і в нього
завантажено вибраний
р
д
документ.
у
Після закриття вікна програми демонстрацію презентації буде продовжено, починаючи зі слайда з гіперпосиланням.

ВИКОРИСТАННЯ КНОПОК ДІЙ У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ
Іíøîþ ìîæëèâіñòþ êåðóâàòè ïåðåãëÿäîì ïðåçåíòàöії є âèêîðèñòàííÿ
êíîïîê äіé. Êíîïêè äіé ìàþòü âëàñíå çîáðàæåííÿ òà íàçâó. Äëÿ áіëüøîñòі ç íèõ íàïåðåä âèçíà÷åíî äіþ: çàáåçïå÷èòè ïåðåõіä äî ïåðåãëÿäó ïåâíèõ ñëàéäіâ àáî âèêîíàòè іíøі äії (òàáë. 3.1).
Ïðèçíà÷åííÿ äåÿêèõ êíîïîê äіé
Çîáðàæåííÿ

Íàçâà

Òàáëèöÿ 3.1

Ïðèçíà÷åííÿ

Íàçàä / Äàëі

Ïåðåõіä äî ïîïåðåäíüîãî / íàñòóïíîãî ñëàéäà

Íà ïî÷àòîê /
Ó êіíåöü

Ïåðåõіä äî ïåðøîãî / îñòàííüîãî ñëàéäà ïðåçåíòàöії

Äîäîìó

Ïåðåõіä äî âèçíà÷åíîãî ñëàéäà; ÿê ïðàâèëî, òàêîãî, ç ÿêîãî çäіéñíþєòüñÿ ïåðåõіä çà ãіïåðïîñèëàííÿìè äî іíøèõ ñëàéäіâ

Ïîâåðíåííÿ

Ïåðåõіä äî ñëàéäà, ÿêèé ùîéíî ïåðåãëÿäàâñÿ òà
ç ÿêîãî âіäáóâñÿ ïåðåõіä äî ñëàéäà ç êíîïêîþ

Íàñòðîþâàíà

Íàëàøòóâàííÿ áóäü-ÿêîї ìîæëèâîї äії

Äëÿ âñòàâëåííÿ êíîïêè äіé íà ñëàéä ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî:
1. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  Ôіãóðè.
2. Âèáðàòè çîáðàæåííÿ ïîòðіáíîї êíîïêè ó ãðóïі Êíîïêè äіé.
3. Âèáðàòè ìіñöå íà ñëàéäі, äå ïëàíóєòüñÿ ðîçìіñòèòè êíîïêó.
4. Âèáðàòè ó âіêíі Íàñòðîþâàííÿ äії, ùî âіäêðèëîñÿ (ìàë. 3.16), ó ñïèñêó Ïåðåéòè çà
ãіïåðïîñèëàííÿì ñëàéä àáî іíøèé îá’єêò,
íà ÿêèé áóäå çäіéñíåíî ïåðåõіä ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè.
5. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
Ïіñëÿ âñòàâëåííÿ ìîæíà âіäôîðìàòóâàòè
êíîïêó äіé, âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè, ÿêі âè âæå
çíàєòå.
Ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії êíîïêè äіé,
ÿê і ãіïåðïîñèëàííÿ, çàáåçïå÷óþòü ïåðåõіä íà
âèçíà÷åíèé ñëàéä ïðåçåíòàöії àáî іíøèé îá’єêò.
Óêàçіâíèê ïіñëÿ íàâåäåííÿ íà íèõ çìіíþє ñâіé
Мал. 3.16. Вікно
âèãëÿä, ÿê íà ãіïåðïîñèëàííÿõ.
Настроювання дії
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Для тих, хто хоче знати більше
У презентаціях можна налаштовувати дії, які виконуватимуться не лише після
вибору текстового або графічного об’єкта, а й після наведення на нього вказівника. Для цього потрібно:
1. Вибрати об’єкт, призначений для налаштування дій.
2. Виконати Вставлення  Посилання  Дія.
3. Вибрати у вікні Настроювання діїї вкладку Після клацання мишею — для
налаштування дії після вибору об’єкта або вкладку При наведенні вказівника
миші, якщо дія повинна відбуватися після наведення вказівника.
4. Вибрати дію, яка відбудеться після вибору об’єкта або наведення на нього вказівника під
д час д
демонстрації
р ц презентації:
р
ц
 Перейти за гіперпосиланням — для вибору слайда презентації, завершення показу, переходу до перегляду веб-сторінки або іншої презентації, запускуу д
деякого ф
файла на виконання;;
у програми
р р
—д
для вибору
ру виконуваного
у
ф
файла,, який буде
уд запущено;
ущ
;
 Запуск
ук — д
для вибору
ру звукового
у
ефекту;
ф
у;
 Звук
 Виділити — для обведення об’єкта рамкою.
5. Вибрати кнопку ОК.

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çàáåçïå÷òå ïåðåõіä ìіæ ñëàéäàìè ïðåçåíòàöії ç âèêîðèñòàííÿì ãіïåðïîñèëàíü і êíîïîê äіé.
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3\çðàçîê.pptx.
2. Óñòàâòå ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó çі ñëàéäà іç çàãîëîâêîì Òèïè
äіàãðàì íà іíøі ñëàéäè ïðåçåíòàöії. Äëÿ öüîãî:
1. Âèäіëіòü íà ñëàéäі іç çàãîëîâêîì Òèïè äіàãðàì òåêñò Ñòîâï÷àñòà
äіàãðàìà.
2. Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ  Ïîñèëàííÿ  Ãіïåðïîñèëàííÿ.
3. Âèáåðіòü â îáëàñòі Çâ’ÿçàòè ç êíîïêó ìіñöåì ó äîêóìåíòі.
4. Âèáåðіòü ñëàéä іç çàãîëîâêîì Ñòîâï÷àñòà äіàãðàìà â îáëàñòі Âèáåðіòü ìіñöå â äîêóìåíòі.
5. Âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ.
6. Ïîâòîðіòü âèùåíàâåäåíі äії äëÿ ñòâîðåííÿ ãіïåðïîñèëàíü íà ñëàéäè іç çàãîëîâêàìè Ñåêòîðíà äіàãðàìà òà Òî÷êîâà äіàãðàìà.
3. Óñòàâòå êíîïêè äіé íà ñëàéäè ç äіàãðàìàìè äëÿ ïåðåõîäó íà ñëàéä іç
çàãîëîâêîì Òèïè äіàãðàì. Äëÿ öüîãî:
1. Ïåðåéäіòü íà ñëàéä іç çàãîëîâêîì Ñòîâï÷àñòà äіàãðàìà.
2. Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  Ôіãóðè.
3.
4.
5.
6.

Âèáåðіòü
Âèáåðіòü
Âèáåðіòü
Âèáåðіòü
äіàãðàì.

çîáðàæåííÿ êíîïêè Äîäîìó
ó ãðóïі Êíîïêè äіé.
ìіñöå íà ñëàéäі, äå ïëàíóєòüñÿ ðîçìіñòèòè êíîïêó.
ó ñïèñêó Ïåðåéòè çà ãіïåðïîñèëàííÿì êîìàíäó Ñëàéä.
ó âіêíі Ãіïåðïîñèëàííÿ íà ñëàéä çàãîëîâîê ñëàéäà Òèïè
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Роздiл 3
7. Çàêðèéòå âіêíà âèáîðîì êíîïîê ÎÊ.
8. Ïîâòîðіòü âèùåíàâåäåíі äії çі âñòàâëåííÿ êíîïîê äіé äëÿ ñëàéäіâ іç
çàãîëîâêàìè Ñåêòîðíà äіàãðàìà òà Òî÷êîâà äіàãðàìà.
9. Ðîçìіñòіòü íà ñëàéäі іç çàãîëîâêîì Òèïè äіàãðàì êíîïêó äіé Íàñòðîþâàíà

. Âèáåðіòü ó ñïèñêó Ïåðåéòè çà ãіïåðïîñèëàííÿì

äіþ Çàâåðøèòè ïîêàç.
4. Çàïóñòіòü äåìîíñòðàöіþ.
5. Âèêîíàéòå ïî÷åðãîâî ïåðåõіä çі ñëàéäà іç çàãîëîâêîì Òèïè äіàãðàì íà
ñëàéäè ç äіàãðàìàìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ãіïåðïîñèëàííÿ. Ïîâåðíіòüñÿ
íà ñëàéä Òèïè äіàãðàì ç âèêîðèñòàííÿì êíîïîê äіé. Çàâåðøіòü äåìîíñòðàöіþ âèáîðîì íàñòðîþâàíîї êíîïêè äіé.
Найважливіше
Найва
Н
й
віі е в ц
цьому
о у пунк
у
ðóâàòè ïåðåãëÿäîì ïðåçåíòàöії ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì ãіïåðïîñèëàíü àáî êíîïîê äіé.
Ãіïåðïîñèëàííÿ ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç òåêñòîâèì àáî ãðàôі÷íèì îá’єêòîì íà ñëàéäі òà çàáåçïå÷óâàòè ïåðåõіä äî ïåðåãëÿäó äåÿêîї âåá-ñòîðіíêè àáî
ñëàéäà ïðåçåíòàöії, âіäêðèòòÿ äîêóìåíòà, íàäñèëàííÿ ëèñòà åëåêòðîííîþ
ïîøòîþ àáî іíøå. Äëÿ âñòàâëåííÿ ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó íà іíøèé
ñëàéä ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî âèáðàòè îá’єêò, âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ïîñèëàííÿ  Ãіïåðïîñèëàííÿ, âèáðàòè â îáëàñòі Çâ’ÿçàòè ç êíîïêó ìіñöåì ó äîêóìåíòі, âèáðàòè ïîòðіáíèé ñëàéä â îáëàñòі Âèáåðіòü ìіñöå â äîêóìåíòі.
Êíîïêè äіé ìàþòü âëàñíå çîáðàæåííÿ òà íàçâó. Äëÿ áіëüøîñòі ç íèõ
íàïåðåä âèçíà÷åíî äіþ: çàáåçïå÷èòè ïåðåõіä äî ïåðåãëÿäó ïåâíèõ ñëàéäіâ
àáî âèêîíàòè іíøі äії. Äëÿ âñòàâëåííÿ êíîïêè äіé íà ñëàéä ïðåçåíòàöії
ïîòðіáíî âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Çîáðàæåííÿ  Ôіãóðè, âèáðàòè çîáðàæåííÿ ïîòðіáíîї êíîïêè ó ãðóïі Êíîïêè äіé, âèáðàòè ìіñöå íà ñëàéäі, äå
ïëàíóєòüñÿ ðîçìіñòèòè êíîïêó, âèáðàòè ó ñïèñêó Ïåðåéòè çà ãіïåðïîñèëàííÿì ñëàéä àáî іíøèé îá’єêò, íà ÿêèé áóäå çäіéñíåíî ïåðåõіä ïіñëÿ
âèáîðó êíîïêè.
Дайте відповіді на запитання
1. Ç ÿêèì îá’єêòîì íà ñëàéäі ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ãіïåðïîñèëàííÿ?
2. Íà ÿêèé îá’єêò ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ ïåðåõіä ïіñëÿ âèáîðó ãіïåðïîñèëàííÿ íà ñëàéäі ïðåçåíòàöії ïіä ÷àñ її äåìîíñòðàöії?
3. ßê ñòâîðèòè ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó äî ïåðåãëÿäó ïåâíîãî
ñëàéäà ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії?
4. ßê ñòâîðèòè ãіïåðïîñèëàííÿ íà ñëàéäі ïðåçåíòàöії äëÿ ïåðåõîäó íà
âåá-ñòîðіíêó ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії?
5. ßê ïîâåðíóòèñÿ äî äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії, ÿêùî áóëî âèáðàíî
ãіïåðïîñèëàííÿ, ÿêå âіäêðèëî âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà?
6. ßêі іñíóþòü êíîïêè äіé? Íàçâіòü їõ ïðèçíà÷åííÿ.
7. ßê óñòàâèòè êíîïêó äіé íà ñëàéä і íàëàøòóâàòè її äіþ?
8. ßê íàëàøòóâàòè âèêîíàííÿ äіé ïіñëÿ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà ãðàôі÷íèé îá’єêò ñëàéäà ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії?
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Виконайте завдання
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3\
çàâäàííÿ 3.3.1.pptx. Óñòàâòå ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó çі ñëàéäà іç çàãîëîâêîì Çìіñò íà іíøі ñëàéäè ïðåçåíòàöії. Óñòàâòå êíîïêè
äіé íà ñëàéäè 3–5 ïðåçåíòàöії äëÿ ïåðåõîäó íà ñëàéä іç çàãîëîâêîì
Çìіñò. Ðîçìіñòіòü íà ñëàéäі іç çàãîëîâêîì Çìіñò êíîïêó äіé äëÿ
çàâåðøåííÿ ïîêàçó ïðåçåíòàöії. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі
äåìîíñòðàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ãіïåðïîñèëàííÿ òà êíîïêè äіé
ïðàöþþòü ïðàâèëüíî. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.3.1.pptx.
2. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3\
çàâäàííÿ 3.3.2.pptx. Óñòàâòå ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó çі ñëàéäà іç çàãîëîâêîì 7 ÷óäåñ Óêðàїíè íà іíøі ñëàéäè ïðåçåíòàöії. Óñòàâòå êíîïêè äіé íà ñëàéäè 3–9 ïðåçåíòàöії äëÿ ïåðåõîäó íà ñëàéä іç
çàãîëîâêîì Çìіñò. Óñòàâòå íà ñëàéäі іç çàãîëîâêîì 7 ÷óäåñ Óêðàїíè
ãіïåðïîñèëàííÿ, ïîâ’ÿçàâøè éîãî ç ãðàôі÷íèì îá’єêòîì, äëÿ ïåðåõîäó íà âåá-ñòîðіíêó 7 ÷óäåñ Óêðàїíè (7chudes.in.ua). Ïåðåãëÿíüòå
ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ãіïåðïîñèëàííÿ òà êíîïêè äіé ïðàöþþòü ïðàâèëüíî. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ
ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.3.2.pptx.
3. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3\
çàâäàííÿ 3.3.3.pptx. Óñòàâòå ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó çі ñëàéäà
іç çàãîëîâêîì Êîëüîðè ðîêó íà іíøі ñëàéäè ïðåçåíòàöії, ïîâ’ÿçàâøè
їõ ç âіäïîâіäíèìè çîáðàæåííÿìè. Óñòàâòå ãіïåðïîñèëàííÿ íà ñëàéäè 3–6 ïðåçåíòàöії äëÿ ïåðåõîäó íà ñëàéä іç çàãîëîâêîì Êîëüîðè
ðîêó, ïîâ’ÿçàâøè їõ іç çîáðàæåííÿì õìàðèíêè â íèæíüîìó ïðàâîìó
êóòі ñëàéäà. Ðîçìіñòіòü íà ñëàéäі іç çàãîëîâêîì Êîëüîðè ðîêó êíîïêó äіé äëÿ çàâåðøåííÿ ïîêàçó ïðåçåíòàöії. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ãіïåðïîñèëàííÿ òà
êíîïêè äіé ïðàöþþòü ïðàâèëüíî. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.3.3.pptx.
4. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3\
çàâäàííÿ 3.3.4.pptx. Äîäàéòå ñëàéä, ÿêèé ìіñòèòèìå çìіñò ïðåçåíòàöії. Íàëàøòóéòå íàâіãàöіþ ñëàéäàìè ïðåçåíòàöії, âèêîðèñòîâóþ÷è ãіïåðïîñèëàííÿ òà êíîïêè äіé. Äîäàéòå åëåìåíò êåðóâàííÿ äëÿ
çàâåðøåííÿ ïîêàçó ïðåçåíòàöії. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі
äåìîíñòðàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ãіïåðïîñèëàííÿ òà êíîïêè äіé
ïðàöþþòü ïðàâèëüíî. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.3.4.pptx.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 2
«Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями.
Елементи керування презентаціями»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
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Роздiл 3
1. Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó òà ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії íà òåìó Ìіé äåíü, ÿêà
ïîâèííà ìіñòèòè ï’ÿòü ñëàéäіâ. Ó ñöåíàðії ïåðåäáà÷òå íàÿâíіñòü ñëàéäіâ çі çìіñòîì ïðåçåíòàöії, ç äіàãðàìîþ ðîçïîäіëó ÷àñó âïðîäîâæ äîáè,
іç çîáðàæåííÿìè âàøèõ çàíÿòü óïðîäîâæ äîáè.
2. Ñòâîðіòü ñëàéäè ïðåçåíòàöії çãіäíî çі ñöåíàðієì.
3. Óñòàíîâіòü òåìó îôîðìëåííÿ Âèøóêàíà. Âèáåðіòü êîëüîðîâó ãàìó Ïîòіê.
4. Óñòàâòå íà ñëàéäè çîáðàæåííÿ ç êîëåêöії çîáðàæåíü Microsoft Office
çãіäíî іç çàãîëîâêàìè ñëàéäіâ.
5. Óñòàâòå íà îäèí çі ñëàéäіâ ñåêòîðíó äіàãðàìó ðîçïîäіëó ÷àñó âïðîäîâæ äîáè çà òàêèìè äàíèìè: íà ñîí ó÷åíü âèòðà÷àє 35 % äîáè, íà
íàâ÷àííÿ — 30 %, íà çàíÿòòÿ ñïîðòîì — 5 %, íà äîïîìîãó áàòüêàì,
âіäïî÷èíîê і äîçâіëëÿ — 30 %.
6. Íàëàøòóéòå íàâіãàöіþ ñëàéäàìè ïðåçåíòàöії, âèêîðèñòîâóþ÷è:
 ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó çі ñëàéäà çі çìіñòîì íà іíøі ñëàéäè;
 êíîïêè äіé äëÿ ïåðåõîäó ç іíøèõ ñëàéäіâ íà ñëàéä çі çìіñòîì.
7. Äîäàéòå íà ñëàéä çі çìіñòîì êíîïêó äії äëÿ çàâåðøåííÿ ïîêàçó ïðåçåíòàöії.
8. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
ãіïåðïîñèëàííÿ òà êíîïêè äіé ïðàöþþòü ïðàâèëüíî.
9. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà 2.pptx.

3.4. ДОДАВАННЯ ВІДЕО- ТА АУДІОДАНИХ
У ПРЕЗЕНТАЦІЮ
1. ßêå ïðèçíà÷åííÿ ïîêàæ÷èêіâ ìіñöÿ çàïîâíåííÿ íà ñëàéäàõ ïðåçåíòàöії?
2. Ôàéëè ÿêèõ ôîðìàòіâ ìіñòÿòü âіäåîäàíі; àóäіîäàíі?
3. ßêі ïðîãðàìè äëÿ îïðàöþâàííÿ âіäåî òà çâóêó âè âèêîðèñòîâóâàëè? ßêі
ìîæëèâîñòі âîíè íàäàþòü?

ДОДАВАННЯ ВІДЕО ДО СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Äî ïðåçåíòàöії ìîæíà äîäàâàòè ìóëüòèìåäіéíі äàíі: àíіìîâàíі çîáðàæåííÿ, àóäіî- òà âіäåîôàéëè, çàïèñóâàòè ìîâíèé ñóïðîâіä.
Âіäåîôàéë äëÿ äîäàâàííÿ äî ïðåçåíòàöії ïîâèíåí áóòè ïîïåðåäíüî
çìîíòîâàíèé і çáåðåæåíèé ó ôîðìàòі vmw, avi, mp4, swf àáî іíøîìó.
Äëÿ äîäàâàííÿ âіäåî íà ñëàéä ïîòðіáíî:
1. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Âіäåî  Âіäåî іç ôàéëà àáî
âèáðàòè çíà÷îê Âñòàâèòè êëіï іç êîëåêöії

ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ

çàïîâíåííÿ íà ñëàéäі.
2. Âèáðàòè ó âіêíі Âñòàâëåííÿ âіäåî ïîòðіáíèé ôàéë.
3. Âèáðàòè êíîïêó Âñòàâèòè.
Ïіä ÷àñ âñòàâëåííÿ ó òàêèé ñïîñіá âіäåîôàéë áóäå âáóäîâàíî â ïðåçåíòàöіþ. Ïіñëÿ çáåðåæåííÿ ðîçìіð ôàéëà ïðåçåíòàöії çáіëüøèòüñÿ íà ðîçìіð
ôàéëà âіäåî.
ßêùî íà îñòàííüîìó êðîöі íàâåäåíîãî àëãîðèòìó çàìіñòü âèáîðó êíîïêè Âñòàâèòè âіäêðèòè ñïèñîê öієї êíîïêè òà âèáðàòè êîìàíäó Çâ’ÿçàòè
8
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ç ôàéëîì, òî ôàéë âіäåî íå áóäå âáóäîâàíî ó ïðåçåíòàöіþ, çàìіñòü öüîãî
áóäå âñòàâëåíî ïîñèëàííÿ íà íüîãî. Ðîçìіð ôàéëà ïðåçåíòàöії ïðè öüîìó
íå çáіëüøèòüñÿ.
Çâåðòàєìî âàøó óâàãó: ÿêùî âè ïëàíóєòå ïåðåíîñèòè ïðåçåíòàöіþ ç
âіäåî íà іíøèé êîìï’þòåð, òî ïåðåä çâ’ÿçóâàííÿì ôàéë ç âіäåî ïîòðіáíî
ïîìіñòèòè â òó ñàìó ïàïêó, ó ÿêіé çáåðåæåíî ïðåçåíòàöіþ, òà ïåðåíîñèòè
îáèäâà ôàéëè ðàçîì.
Ïîäàëüøà ðîáîòà ç âіäåî çà îáîõ ñïîñîáіâ äîäàâàííÿ áóäå îäíàêîâîþ.
Ïіñëÿ äîäàâàííÿ âіäåî â áóäü-ÿêèé ç îïèñàíèõ ñïîñîáіâ âіäáóäóòüñÿ
òàêі äії:
 çîáðàæåííÿ ïåðøîãî êàäðó âіäåî ç’ÿâèòüñÿ íà ñëàéäі;
 ïіä çîáðàæåííÿì áóäå ðîçìіùåíî ïàíåëü êåðóâàííÿ ïåðåãëÿäîì âіäåî;
 íà Ñòðі÷öі ç’ÿâèòüñÿ òèì÷àñîâèé ðîçäіë Çíàðÿääÿ äëÿ âіäåîçàïèñіâ ç
âêëàäêàìè Ôîðìàò і Âіäòâîðèòè (ìàë. 3.17).

Мал. 3.17. Слайд презентації із вставленим відео

НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕО У ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè Ôîðìàò (ìàë. 3.18), ìîæíà ïåðåãëÿíóòè âіäåî, íàëàøòóâàòè ÿñêðàâіñòü, êîíòðàñòíіñòü, êîëüîðîâó
ãàìó, âèáðàòè ñòèëü îôîðìëåííÿ òà ôîðìó ðàìêè, óñåðåäèíі ÿêîї âіäîáðàæàòèìåòüñÿ âіäåî, òà іíøå. Çà äîïîìîãîþ êíîïêè Çàñòàâêà ìîæíà âèáðàòè
çîáðàæåííÿ, ÿêå áóäå âіäîáðàæàòèñÿ íà ñëàéäі ïåðåä çàïóñêîì âіäåî.

Мал. 3.18. Вкладка Формат
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Роздiл 3
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ ç âêëàäêè Âіäòâîðèòè ïðèçíà÷åíî äëÿ íàëàøòóâàííÿ ïàðàìåòðіâ âіäòâîðåííÿ âіäåî ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії (ìàë. 3.19).

Мал. 3.19. Вкладка Відтворити

Ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè Îáðіçàòè âіäåîçàïèñ âіäêðèâàєòüñÿ âіêíî Ìîíòàæ âіäåî
(ìàë. 3.20), ó ÿêîìó ìîæíà çàäàòè òðèâàëіñòü âіäòâîðåííÿ, óêàçàâøè, ç ÿêîãî ÷àñó
âіä ïî÷àòêó âіäåî ðîçïî÷àòè éîãî âіäòâîðåííÿ
і â ÿêèé ìîìåíò ÷àñó çàâåðøèòè. ×àñ ìîæíà
çàäàòè ç âèêîðèñòàííÿì âіäïîâіäíèõ ïîëіâ
ç ëі÷èëüíèêàìè àáî ïåðåìіñòèòè ïîâçóíêè:
çåëåíèé ïîçíà÷àє ÷àñ ïî÷àòêó âіäòâîðåííÿ,
÷åðâîíèé — çàâåðøåííÿ âіäòâîðåííÿ. Çà
âèáîðó êíîïêè ÎÊ íàëàøòóâàííÿ çáåðіãàþòüñÿ, âіêíî Ìîíòàæ âіäåî çàêðèâàєòüñÿ.
Çà ïîòðåáè çðîáëåíі íàëàøòóâàííÿ ìîæíà
çìіíèòè, îñêіëüêè çìіíåííÿ ñàìîãî âіäåî íå
âіäáóâàєòüñÿ.
Мал. 3.20. Вікно Монтаж відео
Ëі÷èëüíèêè Ïîÿâà òà Çíèêíåííÿ â ãðóïі
Ðåäàãóâàííÿ íà âêëàäöі Âіäòâîðèòè ïðèçíà÷åíî äëÿ âñòàíîâëåííÿ òðèâàëîñòі âіäïîâіäíèõ åôåêòіâ, ÿêі ìîæíà çàñòîñóâàòè íà ïî÷àòêó òà çàâåðøåííі
âіäòâîðåííÿ âіäåî.
Ó ãðóïі Ïàðàìåòðè âіäåî åëåìåíòè êåðóâàííÿ ïðèçíà÷åíî äëÿ âèêîíàííÿ òàêèõ íàëàøòóâàíü:
ü — óñòàíîâëåííÿ ãó÷íîñòі çâóêó ó âñòàâëåíîìó ôðàãìåíòі âіäåî;
 Ãó÷íіñòü
 Ïî÷àòîê — âèáіð ñïîñîáó çàïóñêó âіäòâîðåííÿ âіäåî: ïіñëÿ êëàöàííÿ ëіâîї êíîïêè ìèøі àáî àâòîìàòè÷íî ïіñëÿ âіäêðèòòÿ ñëàéäà. Çà
çàìîâ÷óâàííÿì âіäòâîðåííÿ âіäåî ðîçïî÷èíàєòüñÿ ïіñëÿ êëàöàííÿ
ëіâîї êíîïêè ìèøі;
 Âіäòâîðåííÿ íà âåñü åêðàí — âèáіð ðåæèìó âіäòâîðåííÿ âіäåî: â
îáìåæåíіé îáëàñòі ñëàéäà ÷è â ïîâíîåêðàííîìó ðåæèìі;
 Ïðèõîâóâàòè çà âіäñóòíîñòі âіäòâîðåííÿ — óñòàíîâëåííÿ ðåæèìó
âіäîáðàæåííÿ àáî ïðèõîâóâàííÿ îáëàñòі âіäòâîðåííÿ âіäåî äî ïî÷àòêó àáî ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âіäòâîðåííÿ;
 Áåçïåðåðâíå âіäòâîðåííÿ — óñòàíîâëåííÿ ðåæèìó ïîâòîðíîãî âіäòâîðåííÿ âіäåî ïіñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ äî çàâåðøåííÿ ïåðåãëÿäó ñëàéäà;
 Ïåðåìîòàòè ïіñëÿ âіäòâîðåííÿ — óñòàíîâëåííÿ ðåæèìó âіäîáðàæåííÿ
ïåðøîãî êàäðó âіäåî ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âіäòâîðåííÿ âіäåîôðàãìåíòà.
Ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії ïàíåëü êåðóâàííÿ âіäòâîðåííÿì âіäåî
ðîçìіùåíî â íèæíіé ÷àñòèíі îáëàñòі âіäòâîðåííÿ (ìàë. 3.21). Âèêîðèñòîâóþ÷è її, ìîæíà ðîçïî÷àòè àáî çàâåðøèòè âіäòâîðåííÿ âіäåî, óñòàíîâèòè
ðіâåíü ãó÷íîñòі çâóêó.
8
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Äî ïðåçåíòàöії òàêîæ ìîæíà äîäàòè àíіìîâàíі çîáðàæåííÿ ç êîëåêöії Microsoft Office.
Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ 
Ìåäіàâìіñò  Âіäåî  Âіäåîôàéë іç êîëåêöії
ãðàôіêè. Ó ðåçóëüòàòі âіäêðèєòüñÿ ïàíåëü
Êàðòèíêè, ÿêà ìіñòèòèìå åñêіçè çîáðàæåíü.
Ó êóòêó êîæíîãî ç òàêèõ åñêіçіâ ìіñòèòüñÿ ïîçíà÷êà

. Ùîá óñòàâèòè òàêå çîáðàæåííÿ íà

ñëàéä, ïîòðіáíî âèáðàòè éîãî åñêіç. Îïðàöüîâóâàòè àíіìîâàíå çîáðàæåííÿ ìîæíà ÿê çâè÷àéíå
ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ. Àíіìàöіÿ áóäå âіäòâîðþâàòèñÿ ëèøå ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії. Êåðóâàííÿ âіäòâîðåííÿì àíіìàöії íå ïåðåäáà÷åíî.

Мал. 3.21. Панель керування
відтворенням відео під час
демонстрації презентації

ДОДАВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ
Äî ïðåçåíòàöії ìîæíà äîäàâàòè òàêîæ çâóêîâі ôàéëè òà çâóêîâі åôåêòè.
Ó ïðîãðàìі PowerPoint ïåðåäáà÷åíî ðîáîòó çі çâóêîâèìè ôàéëàìè ôîðìàòіâ aiff, au, midi, mp3, wav, wma.
Äëÿ äîäàâàííÿ çâóêîâîãî ôàéëà äî ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî:
1. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Àóäіî  Àóäіî іç ôàéëà.
2. Âèáðàòè çâóêîâèé ôàéë ó âіêíі Âñòàâëåííÿ çâóêó.
3. Âèáðàòè êíîïêó Âñòàâèòè àáî êîìàíäó Çâ’ÿçàòè ç ôàéëîì ó ñïèñêó
öієї êíîïêè.
Ïіñëÿ äîäàâàííÿ çâóêîâîãî ôàéëà âіäáóäóòüñÿ òàêі äії:
;
 íà ñëàéäі ç’ÿâèòüñÿ çíà÷îê
ïіä
çíà÷êîì
áóäå
ðîçìіùåíî
ïàíåëü
êåðóâàííÿ âіäòâîðåííÿì çâóêó

;
 íà Ñòðі÷öі ç’ÿâèòüñÿ òèì÷àñîâèé ðîçäіë Çíàðÿääÿ äëÿ àóäіîçàïèñіâ
ç âêëàäêàìè Ôîðìàò і Âіäòâîðèòè (ìàë. 3.22).

Мал. 3.22. Додавання звукового файла на слайд презентації
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Роздiл 3
ßêùî âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Àóäіî  Àóäіîôàéë іç
êîëåêöії ãðàôіêè, òî ìîæíà âèáðàòè çâóêîâèé ôàéë íà ïàíåëі Êàðòèíêè,
ùî âіäêðèєòüñÿ. Êîæåí åñêіç çâóêîâîãî ôàéëà ìіñòèòü çíà÷îê

. Ïіñëÿ

âèáîðó åñêіçó çâóêîâèé ôàéë áóäå äîäàíî äî ïðåçåíòàöії, ÿê і ó âèïàäêó
âñòàâëåííÿ àóäіî ç ôàéëà.
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ íà âêëàäöі Ôîðìàò ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ ôîðìàòóâàííÿ
çíà÷êà çâóêîâîãî ôàéëà. Íàëàøòóâàííÿ,
ùî âèêîíóþòüñÿ åëåìåíòàìè êåðóâàííÿ
âêëàäêè Âіäòâîðèòè, àíàëîãі÷íі äî íàëàøòóâàíü âіäåî. Ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè
Îáðіçàòè àóäіîçàïèñ âіäêðèâàєòüñÿ âіêíî
Мал. 3.23. Вікно Обтинання аудіо
Îáòèíàííÿ àóäіî (ìàë. 3.23), ó ÿêîìó ìîæíà âèáðàòè ÷àñ ïî÷àòêó òà çàâåðøåííÿ âіäòâîðåííÿ çâóêó.
ßêùî ó ñïèñêó Ïî÷àòîê ç ãðóïè Ïàðàìåòðè àóäіî âêëàäêè Âіäòâîðèòè
âèáðàòè êîìàíäó Äëÿ âñіõ ñëàéäіâ, òî ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії
âіäòâîðåííÿ çâóêó íå çàâåðøóâàòèìåòüñÿ ïіñëÿ ïåðåõîäó íà íàñòóïíèé
ñëàéä, à òðèâàòèìå äî çàâåðøåííÿ ìóçè÷íîї êîìïîçèöії àáî äî çàâåðøåííÿ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії.
Ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії äëÿ ïî÷àòêó âіäòâîðåííÿ çâóêó ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó çàïóñêó íà ïàíåëі êåðóâàííÿ, ÿêà ç’ÿâëÿєòüñÿ
ïіñëÿ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà çíà÷îê

.

ЗАПИС МОВНОГО СУПРОВОДУ
Іíîäі áóâàє êîðèñíèì äîïîâíþâàòè ïðåçåíòàöіþ ìîâíèì ñóïðîâîäîì,
òîáòî çâóêîçàïèñîì êîìåíòàðіâ.
Äëÿ ñòâîðåííÿ ìîâíîãî ñóïðîâîäó ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïðîãðàìàìè
çâóêîçàïèñó, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó îïåðàöіéíîї ñèñòåìè, àáî іíøèìè ïðîãðàìàìè çâóêîçàïèñó. Ç їõ âèêîðèñòàííÿì ìîæíà çàïèñàòè êîìåíòàðі, ÿêі ïîòðіáíî äîäàòè äî ïðåçåíòàöії, òà çáåðåãòè îòðèìàíèé çâóêîâèé ôàéë. Ïіñëÿ
öüîãî çâóêîâèé ôàéë ìîæíà äîäàâàòè äî ïðåçåíòàöії òàê, ÿê öå îïèñàíî âèùå.
Çàïèñàòè çâóêîâèé ñóïðîâіä ìîæíà áåçïîñåðåäíüî ç âèêîðèñòàííÿì
ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî:
1. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Àóäіî  Çàïèñàòè àóäіî.
2. Óâåñòè íàçâó çâóêîâîãî ôðàãìåíòà â ïîëå Íàçâà ó âіêíі Çàïèñ çâóêó,
ùî âіäêðèєòüñÿ (ìàë. 3.24).
3. Âèáðàòè êíîïêó
.
4. Ïðîìîâèòè ïîòðіáíèé òåêñò ó ìіêðîôîí.
5. Çóïèíèòè çàïèñ âèáîðîì êíîïêè
.
Çàïèñ ìîæíà ïðîñëóõàòè, âèáðàâøè
êíîïêó
, і çà ïîòðåáè âèêîíàòè ïîâòîðíèé çàïèñ. Ñòâîðåíèé àóäіîôðàãìåíò âñòàâëÿєòüñÿ ó ïðåçåíòàöіþ âèáîðîì êíîïêè ÎÊ.
Ïîäàëüøі íàëàøòóâàííÿ àíàëîãі÷íі äî íàëàøòóâàíü äëÿ âñòàâëåíèõ çâóêîâèõ ôàéëіâ.
Мал. 3.24. Вікно Запис звуку
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ДОДАВАННЯ ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ
Ó ïðåçåíòàöіÿõ ìîæíà äîäàâàòè çâóêîâі åôåêòè, ÿêі áóäóòü âіäòâîðþâàòèñÿ ïіñëÿ âèáîðó ïåâíèõ òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ àáî íàâåäåííÿ
íà íèõ âêàçіâíèêà.
Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè òåêñòîâèé àáî ãðàôі÷íèé îá’єêò íà ñëàéäі, äëÿ ÿêîãî áóäå
çàñòîñîâàíî çâóêîâèé åôåêò.
2. Âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ïîñèëàííÿ  Äіÿ.
3. Âèáðàòè âêëàäêó Ïіñëÿ êëàöàííÿ ìèøåþ àáî Ïðè íàâåäåííі âêàçіâíèêà ìèøі ó âіêíі Íàñòðîþâàííÿ äії, ùî âіäêðèєòüñÿ.
4. Óñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ Çâóê.
5. Âèáðàòè ó ñïèñêó áàæàíèé çâóêîâèé åôåêò àáî êîìàíäó Іíøèé çâóê
äëÿ âèáîðó çâóêó ç ôàéëà.
6. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
Âіäòâîðåííÿ åôåêòó âіäáóäåòüñÿ ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії, ÿêùî
êîðèñòóâà÷ âèáåðå îá’єêò àáî íàâåäå íà íüîãî âêàçіâíèê.

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Äîäàéòå äî ïðåçåíòàöії âіäåî ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Âіäåî\æóê.
mîv. Óñòàíîâіòü çàñòàâêó äëÿ âіäåî. Íàëàøòóéòå éîãî âіäòâîðåííÿ
óïðîäîâæ 10 ñ. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\
çðàçîê.pptx.
2. Óñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä âіäåî ç ôàéëà æóê.mîv, ùî ìіñòèòüñÿ â
ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Âіäåî. Äëÿ öüîãî:
1. Ïåðåéäіòü íà äðóãèé ñëàéä.
2. Âèáåðіòü ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ çàïîâíåííÿ çíà÷îê Âñòàâèòè êëіï
іç êîëåêöії
.
3. Âèáåðіòü ó âіêíі Âñòàâëåííÿ âіäåî ôàéë Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Âіäåî\æóê.mîv.
4. Âèáåðіòü êíîïêó Âñòàâèòè.
3. Äîäàéòå çàñòàâêó äëÿ âіäåî ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Ôîòî\æóê.
jpg. Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ âіäåîçàïèñіâ  Ôîðìàò  Çàñòàâêà  Çîáðàæåííÿ ç ôàéëà.
2. Âèáåðіòü ôàéë Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Ôîòî\æóê.jpg.
3. Âèáåðіòü êíîïêó Âñòàâèòè.
4. Âіäðåäàãóéòå âіäåî äëÿ âіäòâîðåííÿ óïðîäîâæ 10 ñ. Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ âіäåîçàïèñіâ  Âіäòâîðèòè  Îáðіçàòè âіäåîçàïèñ.
2. Óñòàíîâіòü ÷àñ çàâåðøåííÿ 00:10, âèêîðèñòîâóþ÷è ëі÷èëüíèê
×àñ çàâåðøåííÿ àáî ïåðåñóâàþ÷è ÷åðâîíèé ïîâçóíîê.
3. Âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ.
2. Äîäàéòå äî òðåòüîãî ñëàéäà çâóê ç ôàéëà
à Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Çâóê\ïîëіò äæìåëÿ.mp3. Íàëàøòóéòå éîãî àâòîìàòè÷íå âіäòâîðåííÿ ç íàðîñòàííÿì çâóêó âïðîäîâæ 2 ñ. Òðèâàëіñòü çâó÷àííÿ — 12 ñ. Äëÿ öüîãî:
8
87
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Роздiл 3
1. Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Àóäіî  Àóäіî іç ôàéëà.
2. Âèáåðіòü ó âіêíі Âñòàâëåííÿ çâóêó ôàéë Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Çâóê\
ïîëіò äæìåëÿ.mp3.
3. Âèáåðіòü ó ñïèñêó êíîïêè Âñòàâèòè êîìàíäó Çâ’ÿçàòè ç ôàéëîì.
4. Âèêîíàéòå Çíàðÿääÿ äëÿ àóäіîçàïèñіâ  Âіäòâîðèòè.
5. Óñòàíîâіòü çíà÷åííÿ 02,00 íà ëі÷èëüíèêó Íàðîñòàííÿ â ãðóïі
Ðåäàãóâàííÿ.
6. Âèáåðіòü ó ñïèñêó Ïî÷àòîê ó ãðóïі Ïàðàìåòðè àóäіî çíà÷åííÿ
Àâòîìàòè÷íî.
7. Óñòàíîâіòü òðèâàëіñòü çâó÷àííÿ 12 ñ.
3. Çàïèøіòü ìîâíèé ñóïðîâіä äî ÷åòâåðòîãî ñëàéäà, âèêîðèñòàâøè òåêñò
ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Òåêñò\ìåòåëèêè.docx. Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Àóäіî  Çàïèñàòè àóäіî.
2. Óâåäіòü íàçâó Ìåòåëèêè â ïîëå Íàçâà ó âіêíі Çàïèñ çâóêó.
.
3. Âèáåðіòü êíîïêó
4. Ïðî÷èòàéòå â ìіêðîôîí òåêñò, íàâåäåíèé ó ôàéëі Ðîçäіë 3\Ïóíêò
3.4\Òåêñò\ìåòåëèêè.docx.
5. Çóïèíіòü çàïèñ âèáîðîì êíîïêè
.
6. Ïðîñëóõàéòå âèêîíàíèé çàïèñ âèáîðîì êíîïêè
.
7. Âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ.
4. Çàïóñòіòü äåìîíñòðàöіþ ïðåçåíòàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ ó ïðàâèëüíîñòі
âіäòâîðåííÿ âіäåî, çâóêó, ìîâíîãî ñóïðîâîäó.
5. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
Найважливіше
Найва
Н
айва
й
лив
вііше
евц
цьому
о у пунк
у
Äî ïðåçåíòàöії ìîæíà äîäàâàòè ìóëüòèìåäіéíі äàíі: àíіìîâàíі çîáðàæåííÿ, àóäіî- òà âіäåîôàéëè, çàïèñóâàòè ìîâíèé ñóïðîâіä, äîäàâàòè çâóêîâі åôåêòè.
Äëÿ äîäàâàííÿ âіäåî íà ñëàéä ïîòðіáíî âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Âіäåî  Âіäåî іç ôàéëà àáî âèáðàòè çíà÷îê Âñòàâèòè êëіï іç êîëåêöії

ó ïîêàæ÷èêó ìіñöÿ çàïîâíåííÿ íà ñëàéäі, âèáðàòè ïîòðіáíèé ôàéë і

êíîïêó Âñòàâèòè àáî êîìàíäó Çâ’ÿçàòè ç ôàéëîì ó ñïèñêó öієї êíîïêè.
Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ âіäåîçàïèñіâ, ìîæíà ïåðåãëÿíóòè òà âіäðåäàãóâàòè âіäåî.
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè Âіäòâîðèòè ïðèçíà÷åíî äëÿ íàëàøòóâàííÿ ïàðàìåòðіâ âіäòâîðåííÿ âіäåî ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії.
Äëÿ äîäàâàííÿ çâóêó ç ôàéëà äî ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Àóäіî  Àóäіî іç ôàéëà, âèáðàòè çâóêîâèé ôàéë
і êíîïêó Âñòàâèòè àáî êîìàíäó Çâ’ÿçàòè ç ôàéëîì ó ñïèñêó öієї êíîïêè.
Äëÿ ñòâîðåííÿ òà âñòàâëåííÿ íà ñëàéä ìîâíîãî ñóïðîâîäó ìîæíà âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò  Àóäіî  Çàïèñàòè àóäіî, âèáðàòè êíîïêó
, ïðîìîâèòè ïîòðіáíèé òåêñò, çóïèíèòè çàïèñ âèáîðîì êíîïêè
.
Ó ïðåçåíòàöіÿõ ìîæíà äîäàâàòè çâóêîâі åôåêòè, ÿêі áóäóòü âіäòâîðþâàòèñÿ ïіñëÿ âèáîðó ïåâíèõ òåêñòîâèõ àáî ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ àáî ïіñëÿ
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íàâåäåííÿ íà íèõ âêàçіâíèêà. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèáðàòè îá’єêò, âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ  Ïîñèëàííÿ  Äіÿ, âèáðàòè âêëàäêó Ïіñëÿ êëàöàííÿ
ìèøåþ àáî Ïðè íàâåäåííі âêàçіâíèêà ìèøі, óñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïåðåìèêà÷à Çâóê, âèáðàòè ó ñïèñêó áàæàíèé çâóêîâèé åôåêò.
Дайте відповіді на запитання
1. ßê äîäàòè âіäåî äî ñëàéäà ïðåçåíòàöії?
2. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ðåçóëüòàò âèáîðó êíîïêè Âñòàâèòè âіä ðåçóëüòàòó âèêîíàííÿ êîìàíäè Çâ’ÿçàòè ç ôàéëîì çі ñïèñêó öієї êíîïêè ïіä
÷àñ äîäàâàííÿ âіäåî äî ïðåçåíòàöії?
3. ßêі íàëàøòóâàííÿ âіäåî ìîæíà âèêîíàòè â ïðåçåíòàöії?
4. ßêі ïàðàìåòðè âіäòâîðåííÿ âіäåî ìîæíà íàëàøòóâàòè?
5. ßê êåðóâàòè ïåðåãëÿäîì âіäåî ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії?
6. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóєòüñÿ êîìàíäà Âñòàâëåííÿ  Ìåäіàâìіñò 
Âіäåî  Âіäåîôàéë іç êîëåêöії ãðàôіêè?
7. ßê äîäàòè çâóê çі çâóêîâîãî ôàéëà äî ñëàéäà ïðåçåíòàöії?
8. ßêі íàëàøòóâàííÿ çâóêó ìîæíà âèêîíàòè â ïåðåçåíòàöії?
9. Ùî ïîòðіáíî çðîáèòè äëÿ çàïèñó ìîâíîãî ñóïðîâîäó?
10. ßê äîäàòè çâóêîâі åôåêòè äî òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії?
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Їæà÷îê. Íà ïåðøîìó ñëàéäі ââåäіòü íàçâó
ïðåçåíòàöії òà âàøå ïðіçâèùå. Âñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії
âіäåî ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Âіäåî\їæàê.mîv. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.4.1.pptx.
2. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ ×åðåïàõà. Íà ïåðøîìó ñëàéäі ââåäіòü íàçâó
ïðåçåíòàöії òà âàøå ïðіçâèùå. Âñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії
âіäåî ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Âіäåî\÷åðåïàõà.mîv. Íàëàøòóéòå
òðèâàëіñòü âіäåî 5 ñ, ïî÷èíàþ÷è âіä ïî÷àòêó. Çàïóñê âіäåî — àâòîìàòè÷íî â ïîâíîåêðàííîìó ðåæèìі. Âñòàâòå çàñòàâêó äëÿ âіäåî ç
ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Ôîòî\÷åðåïàõà.jpg. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.4.2.pptx.
3. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Àíіìàöіÿ. Íà ïåðøîìó ñëàéäі ââåäіòü íàçâó
ïðåçåíòàöії òà âàøå ïðіçâèùå. Âñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії
ïåðøі ÷îòèðè âіäåîôàéëè, çíàéäåíі â êîëåêöії Microsoft Office.
Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.4.3.pptx.
4. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\çàâäàííÿ 3.4.4.pptx.
Âñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії çâóê ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò
3.4\Çâóê\ìóçèêà.mð3. Íàëàøòóéòå âіäòâîðåííÿ çâóêó áåç çàâåðøåííÿ ïіä ÷àñ ïåðåõîäó äî ïåðåãëÿäó íàñòóïíèõ ñëàéäіâ. Çáåðåæіòü
ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.4.4.pptx.
5. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\çàâäàííÿ 3.4.5.pptx.
Çàïèøіòü ìîâíèé ñóïðîâіä äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії, âèêîðèñòîâóþ÷è
òåêñò ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Òåêñò\òâàðèíè.docx. Çáåðåæіòü
ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.4.5.pptx.
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6. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\çàâäàííÿ 3.4.6.pptx.
Äîäàéòå äî ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії çâóêîâі åôåêòè âіäïîâіäíî äî çìіñòó çîáðàæåíü. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó
ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.4.6.pptx.
7. Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó òà ñöåíàðіé і ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ íà òåìó Ìіé
êëàñ. Äîäàéòå âіäåî ñâÿòà, ÿêå âè çðîáèëè ó âàøîìó êëàñі. Çàïèøіòü ìîâíèé ñóïðîâіä ç ðîçïîâіääþ ïðî âàø êëàñ.

3.5. ЕЛЕМЕНТИ АНІМАЦІЇ У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ
1. ßêі åôåêòè àíіìàöії âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ âіäåîðîëèêіâ?
2. ßê äîäàòè çâóêîâі åôåêòè äî òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá
îá’єêòіâ
єêòіâ ïðåçåíòàöії?
3. ßêі ïîäії ìîæóòü âіäáóâàòèñÿ ç îá’єêòàìè ôîðìè ó ïðîåêòàõ, ñòâîðåíèõ ó
ñåðåäîâèùі Lazarus?

АНІМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ЗМІНИ СЛАЙДІВ
Îñîáëèâіñòþ ïðåçåíòàöіé є ìîæëèâіñòü äîäàâàííÿ àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ
äî ñëàéäіâ і äî їõíіõ îêðåìèõ îá’єêòіâ. Öå çàáåçïå÷óє áіëüøó íàî÷íіñòü і
äèíàìі÷íіñòü ïîêàçó, à â ðåçóëüòàòі — áіëüøó åôåêòèâíіñòü ïðåçåíòàöії.
Àíіìàöіéíі åôåêòè, ïîâ’ÿçàíі çі ñëàéäîì, âіäòâîðþþòüñÿ ïіä ÷àñ çìіíè ñëàéäіâ. Öі åôåêòè íàçèâàþòü åôåêòàìè ïåðåõîäіâ. Âîíè ïîäіáíі äî
åôåêòіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ âіäåîôіëüìіâ äëÿ çìіíè
êàäðіâ. Öå ìîæå áóòè îäèí і òîé ñàìèé åôåêò ïðè çìіíі âñіõ ñëàéäіâ àáî
ðіçíі ïðè ïåðåõîäі ìіæ ðіçíèìè ñëàéäàìè. Çìіíà ñëàéäіâ ìîæå òàêîæ ñóïðîâîäæóâàòèñÿ çâóêîâèìè åôåêòàìè.
Äëÿ òîãî ùîá çàñòîñóâàòè äî ñëàéäà àíіìàöіéíèé åôåêò ïåðåõîäó, ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè ñëàéä, äëÿ ïåðåõîäó äî ÿêîãî âè áàæàєòå çàñòîñóâàòè àíіìàöіéíèé åôåêò.
2. Âèáðàòè âêëàäêó Ïåðåõîäè.
3. Âèáðàòè ó ãðóïі Ïåðåõіä äî öüîãî ñëàéäà åñêіç ïîòðіáíîãî åôåêòó
(ìàë. 3.25).

Мал. 3.25. Ескізи анімаційних ефектів на вкладці Переходи

Ðіçíі àíіìàöіéíі åôåêòè ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії ìàþòü ñâîї âëàñòèâîñòі:
íàïðÿìîê ïåðåõîäó, âèãëÿä ãåîìåòðè÷íîї ôіãóðè, ùî âèêîðèñòàíà â àíіìàöії, ÷àñ âіäòâîðåííÿ
ÿ òà іíøі.
Çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé àíіìàöіéíîãî åôåêòó ìîæíà çìіíèòè, âèáðàâøè
êíîïêó Ïàðàìåòðè åôåêòіâ

íà âêëàäöі Ïåðåõîäè. Ïіñëÿ âèáîðó öієї

êíîïêè âіäêðèâàєòüñÿ ñïèñîê äîñòóïíèõ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé âèáðàíîãî
åôåêòó.
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Äëÿ âñòàíîâëåííÿ òðèâàëîñòі åôåêòó ïîòðіáíî çàçíà÷èòè áàæàíèé ÷àñ
ó ñåêóíäàõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîëå ç ëі÷èëüíèêîì Òðèâàëіñòü.
Äëÿ çàñòîñóâàííÿ çâóêîâîãî åôåêòó, ùî ñóïðîâîäæóâàòèìå ïåðåõіä äî
îáðàíîãî ñëàéäà, ïîòðіáíî âèáðàòè áàæàíèé çâóê ó ñïèñêó Çâóê.
Äëÿ ïåðåãëÿäó çìіíåííÿ ñëàéäіâ çі âñòàíîâëåíèìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ і çâóêó ìîæíà âèáðàòè êíîïêó Ïîïåðåäíіé
ïåðåãëÿä

. ßêùî ðåçóëüòàò âàñ âëàøòîâóє, òî ìîæíà ïåðåõîäèòè äî

âèáîðó åôåêòó äëÿ іíøîãî ñëàéäà. Àëå íå ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі åôåêòè äëÿ ñëàéäіâ îäíієї ïðåçåíòàöії. ßêùî âè áàæàєòå çàñòîñóâàòè âèáðàíèé åôåêò äëÿ ïåðåõîäó ìіæ óñіìà ñëàéäàìè ïðåçåíòàöії,
ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó Çàñòîñóâàòè äî âñіõ.
Êðіì öüîãî, ìîæíà âèáðàòè ïîäіþ, ïіñëÿ ÿêîї âіäáóäåòüñÿ çìіíåííÿ
ñëàéäіâ: ïіñëÿ êëàöàííÿ ëіâîї êíîïêè ìèøі àáî ÷åðåç ïåâíèé іíòåðâàë
÷àñó. Äëÿ âèáîðó ïîòðіáíî ñêîðèñòàòèñÿ âіäïîâіäíèì åëåìåíòîì êåðóâàííÿ ó ãðóïі Õðîíîìåòðàæ âêëàäêè Ïåðåõîäè (ìàë. 3.26). Öåé ïàðàìåòð
òàêîæ ìîæíà çàñòîñóâàòè äî âñіõ ñëàéäіâ âèáîðîì âіäïîâіäíîї êíîïêè.

Мал. 3.26. Група Хронометраж
ж вкладки Переходи

ßêùî âè âèðіøèëè âèäàëèòè àíіìàöіéíèé åôåêò ïåðåõîäó çі ñëàéäà, òî
òðåáà âèáðàòè åñêіç åôåêòó Íåìàє ó ãðóïі Ïåðåõіä äî öüîãî ñëàéäà.
ЗАСТОСУВАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ДО ОБ’ЄКТІВ СЛАЙДІВ
Àíіìàöіéíі åôåêòè, ïîâ’ÿçàíі ç îá’єêòàìè ñëàéäіâ, ðîçäіëåíî íà ÷îòèðè
ãðóïè (òàáë. 3.2).
Àíіìàöіéíі åôåêòè îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії
Ãðóïà åôåêòіâ

Çíà÷îê

Òàáëèöÿ 3.2

Äії îá’єêòà ïіä ÷àñ âіäòâîðåííÿ åôåêòó

Âõіä

Îá’єêò ç’ÿâëÿєòüñÿ íà ñëàéäі

Âèîêðåìëåííÿ

Îá’єêò çìіíþє ñâіé âèãëÿä

Âèõіä

Îá’єêò çíèêàє çі ñëàéäà

Øëÿõè ïåðåìіùåííÿ

Îá’єêò ïåðåìіùóєòüñÿ, çìіíþє ñâîє ïîëîæåííÿ íà ñëàéäі

Ó êîæíіé ãðóïі є íàáіð àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ, êîæåí ç ÿêèõ ìàє ñâîє
іì’ÿ òà çíà÷îê. Êîëіð çíà÷êà åôåêòó âіäïîâіäàє êîëüîðó çíà÷êà ãðóïè.
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Ðіçíі åôåêòè àíіìàöії îá’єêòіâ ñëàéäіâ ìàþòü ðіçíі âëàñòèâîñòі: íàïðÿì
âèêîíàííÿ åôåêòó, êіëüêіñòü ÷àñòèí, êîëіð òà іíøі.
Äëÿ çàñòîñóâàííÿ åôåêòіâ àíіìàöії äî òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ñëàéäà âèêîðèñòîâóþòü åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè Àíіìàöіÿ
(ìàë. 3.27).

Мал. 3.27. Вкладка Анімація

Äëÿ çàñòîñóâàííÿ åôåêòó äî âèáðàíîãî îá’єêòà ñëіä âèáðàòè åñêіç åôåêòó àíіìàöії ó ãðóïі Àíіìàöіÿ. ßêùî ïîòðіáíèé åôåêò íå âіäîáðàæàєòüñÿ
íà âêëàäöі, òî òðåáà âіäêðèòè ñïèñîê âèáîðîì êíîïêè Äîäàòêîâî
ãðóïі Àíіìàöіÿ àáî êíîïêó Äîäàòè àíіìàöіþ

ó

ç ãðóïè Äîäàòêîâі ïà-

ðàìåòðè àíіìàöії.
Ïіñëÿ çàñòîñóâàííÿ åôåêòó àíіìàöії ïîðó÷ іç îá’єêòîì íà ñëàéäі ç’ÿâëÿєòüñÿ ïîçíà÷êà іç ÷èñëîì, ÿêå îçíà÷àє íîìåð äàíîãî åôåêòó â ïîñëіäîâíîñòі åôåêòіâ íà öüîìó ñëàéäі.
Äëÿ åôåêòіâ àíіìàöії îá’єêòіâ ìîæíà âñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé, âèáðàâøè êíîïêó Ïàðàìåòðè åôåêòіâ ó ãðóïі Àíіìàöіÿ âêëàäêè Àíіìàöіÿ.
Äî îäíîãî îá’єêòà ìîæå áóòè äîäàíî êіëüêà
ðіçíèõ àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ (ìàë. 3.28). Äëÿ äîäàâàííÿ äðóãîãî òà íàñòóïíèõ åôåêòіâ àíіìàöії
ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè êíîïêó Äîäàòè àíіìàöіþ.
Мал. 3.28. Об’єкт з двома
Çìіíåííÿ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé åôåêòіâ àíіìàефектами
öії ìîæíà âèêîíàòè ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ
êåðóâàííÿ ãðóïè Õðîíîìåòðàæ (òàáë. 3.3).
Òàáëèöÿ 3.3
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ íàëàøòóâàííÿ àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ
îá’єêòіâ ñëàéäà
Åëåìåíò êåðóâàííÿ

Ïðèçíà÷åííÿ
Âèáіð ïîäії, ïіñëÿ ÿêîї ðîçïî÷íåòüñÿ âèêîíàííÿ åôåêòó:
ïіñëÿ êëàöàííÿ ìèøåþ; îäíî÷àñíî ç ïîïåðåäíіì åôåêòîì; ÷åðåç ïåâíèé іíòåðâàë ÷àñó ïіñëÿ ïîïåðåäíüîãî
åôåêòó іíøîãî îá’єêòà
Óñòàíîâëåííÿ òðèâàëîñòі åôåêòó
Óñòàíîâëåííÿ çàòðèìêè — іíòåðâàë ÷àñó ìіæ íàñòàííÿì ïîäії òà ïî÷àòêîì âіäòâîðåííÿ åôåêòó

Äîäàòêîâі íàëàøòóâàííÿ ìîæíà çàäàòè, âіäêðèâøè Îáëàñòü àíіìàöії
(ìàë. 3.29) âèáîðîì âіäïîâіäíîї êíîïêè
.
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Мал. 3.29. Вікно програми PowerPoint з відкритою Областю анімації

Â Îáëàñòі àíіìàöіїї âіäîáðàæàþòüñÿ âіäîìîñòі ïðî îá’єêòè òà âіäïîâіäíі
їì åôåêòè. Íàïðèêëàä, ïîÿñíåííÿ ïîçíà÷îê ó äðóãîìó ðÿäêó ç Îáëàñòі
àíіìàöіїї íàâåäåíî íà ìàëþíêó 3.30.

1

2

3

4

5

6

1. Íîìåð åôåêòó â ïîñëіäîâíîñòі åôåêòіâ íà ñëàéäі

4. Îá’єêò, äî ÿêîãî çàñòîñîâóєòüñÿ åôåêò

2. Ïî÷àòîê åôåêòó — ïіñëÿ
êëàöàííÿ ëіâîї êíîïêè
ìèøі

5. ×àñîâà øêàëà. Ïîçèöіÿ ëіâîãî êðàþ âіäïîâіäàє çàòðèìöі ïåðåä ïî÷àòêîì âіäòâîðåííÿ åôåêòó, ïîçèöіÿ ïðàâîãî êðàþ —
÷àñó çàâåðøåííÿ. Äîâæèíà øêàëè — òðèâàëіñòü åôåêòó

3. Åôåêò ç ãðóïè Âèîêðåìëåííÿ

6. Êíîïêà âіäêðèòòÿ ñïèñêó ç êîìàíäàìè
íàëàøòóâàíü åôåêòó

Мал. 3.30. Пояснення позначок у рядку ефекту в Області анімації

Âèáðàâøè êíîïêó âіäêðèòòÿ ñïèñêó â ðÿäêó åôåêòó â Îáëàñòі àíіìàöії,
ìîæíà çìіíèòè çíà÷åííÿ іíøèõ âëàñòèâîñòåé àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ. Âèáіð
êîìàíäè Ïàðàìåòðè åôåêòіâ ïðèâîäèòü äî âіäêðèòòÿ âіêíà íàëàøòóâàíü
(ìàë. 3.31), ó ÿêîìó ìîæíà âñòàíîâèòè îñîáëèâîñòі ïî÷àòêó òà çàâåðøåííÿ åôåêòó, íàïðÿì ðóõó, çâóêîâèé ñóïðîâіä åôåêòó, îñîáëèâîñòі àíіìàöії
òåêñòîâîãî îá’єêòà òîùî.
Äëÿ åôåêòіâ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ àíіìàöії òåêñòîâèõ îá’єêòіâ ñëàéäà,
ìîæíà âèçíà÷èòè, áóäå åôåêò çàñòîñîâàíî äî âñüîãî òåêñòó ÷è äî êîæíîãî
àáçàöó îêðåìî.
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Роздiл 3

Мал. 3.31. Вікно налаштувань ефекту

ßêùî äî îá’єêòà çàñòîñîâàíî åôåêò ç ãðóïè Øëÿõè ïåðåìіùåííÿ, òî
ó ïðîöåñі íàëàøòóâàííÿ ìîæíà çìіíþâàòè òðàєêòîðіþ éîãî ðóõó, ïåðåìіùóþ÷è ìàðêåðè ïî÷àòêó (çåëåíèé) òà çàâåðøåííÿ øëÿõó (÷åðâîíèé), ÿêі
âіäîáðàæàþòüñÿ íà ñëàéäі ïîðó÷ іç îá’єêòîì (ìàë. 3.32).

Мал. 3.32. Відображення траєкторії переміщення об’єкта після вибору ефекту
з групи Шляхи переміщення

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ åôåêòіâ àíіìàöії îá’єêòіâ ñëàéäà ìîæíà çìіíèòè,
âèêîðèñòîâóþ÷è êíîïêè

òà

â íèæíіé ÷àñòèíі Îáëàñòі àíіìàöії

àáî êíîïêè Ðàíіøå òà Ïіçíіøå ó ãðóïі Õðîíîìåòðàæ íà âêëàäöі Àíіìàöіÿ.
Äëÿ âèäàëåííÿ åôåêòó àíіìàöії ìîæíà âèáðàòè ðÿäîê åôåêòó â Îáëàñòі

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Íàëàøòóéòå ó ïðåçåíòàöії àíіìàöіþ çìіíè ñëàéäіâ. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.5\
âïðàâà 3.5.1.pptx.
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2. Óñòàíîâіòü äëÿ âñіõ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії åôåêò ïåðåõîäó ñëàéäіâ
Ðîçäіëåííÿ òðèâàëіñòþ 1,5 ñ. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü âêëàäêó Ïåðåõîäè.
2. Âèáåðіòü åñêіç åôåêòó Ðîçäіëåííÿ ó ãðóïі Ïåðåõіä äî öüîãî
ñëàéäà.
3. Óñòàíîâіòü íà ëі÷èëüíèêó Òðèâàëіñòü ó ãðóïі Õðîíîìåòðàæ çíà÷åííÿ 01,50.
4. Âèáåðіòü ó ãðóïі Õðîíîìåòðàæ êíîïêó Çàñòîñóâàòè äî âñіõ.
3. Çàïóñòіòü ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
ïðàâèëüíî çàñòîñóâàëè åôåêòè.
4. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 3.5.1.pptx.
2. Çàñòîñóéòå àíіìàöіéíèé åôåêò ðóõó âãîðó ãðàôі÷íîãî îá’єêòà ïðåçåíòàöії òà íàëàøòóéòå éîãî âіäòâîðåííÿ äî çàâåðøåííÿ ïîêàçó ñëàéäà.
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.5\
âïðàâà 3.5.2.pptx.
2. Óñòàíîâіòü íà ñëàéäі Іãðè ç ì’ÿ÷åì åôåêò Ëіíіїї äëÿ çîáðàæåííÿ ì’ÿ÷à. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü ñëàéä Іãðè ç ì’ÿ÷åì.
2. Âèáåðіòü çîáðàæåííÿ ôóòáîëüíîãî ì’ÿ÷à.
3. Âèêîíàéòå Àíіìàöіÿ  Äîäàòêîâі ïàðàìåòðè àíіìàöії  Äîäàòè àíіìàöіþ òà âèáåðіòü ó ãðóïі Øëÿõè ïåðåìіùåííÿ åñêіç
åôåêòó Ëіíії.
4. Âèáåðіòü êíîïêó Ïàðàìåòðè åôåêòіâ ó ãðóïі Àíіìàöіÿ.
5. Âèáåðіòü êîìàíäó Âãîðó â ãðóïі Íàïðÿìîê.
6. Âèáåðіòü êíîïêó Îáëàñòü àíіìàöіїї ó ãðóïі Äîäàòêîâі ïàðàìåòðè
àíіìàöії.
7. Âèáåðіòü ðÿäîê åôåêòó â Îáëàñòі àíіìàöії.
8. Âèáåðіòü êíîïêó âіäêðèòòÿ ñïèñêó êîìàíä íàëàøòóâàííÿ
åôåêòó.
9. Âèáåðіòü êîìàíäó Ïàðàìåòðè åôåêòіâ.
10. Óñòàíîâіòü òàêі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ó âіêíі Âãîðó, ùî âіäêðèëîñÿ:
– íà âêëàäöі Åôåêò:
– Ïëàâíèé ïî÷àòîê — 0 ñ,
– Ïëàâíèé êіíåöü — 0 ñ;
– íà âêëàäöі ×àñ:
– Ïî÷àòîê — Ç ïîïåðåäíіì,
– Òðèâàëіñòü — 1 ñ (øâèäêî),
– Ïîâòîðåííÿ — Äî çàâåðøåííÿ ñëàéäà.
11. Âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ.
3. Çàñòîñóéòå àíіìàöіéíèé åôåêò ïîÿâè òåêñòîâîãî îá’єêòà ïðåçåíòàöії
òà íàëàøòóéòå éîãî âіäòâîðåííÿ ïî àáçàöàõ іç çàòðèìêîþ 0,5 ñ. Äëÿ
öüîãî:
1. Âèáåðіòü ñëàéä Çèìîâі âèäè ñïîðòó.
2. Óñòàíîâіòü êóðñîð óñåðåäèíó òåêñòîâîãî îá’єêòà ç ïåðåëіêîì âèäіâ
ñïîðòó.
3. Âèáåðіòü åñêіç åôåêòó Âèëіò ó ãðóïі Àíіìàöіÿ.
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Роздiл 3
4. Âèáåðіòü êíîïêó Ïàðàìåòðè åôåêòіâ і ó ñïèñêó êíîïêè — êîìàíäó
Çà àáçàöîì ó ãðóïі Ïîñëіäîâíіñòü.
5. Âèáåðіòü ðÿäîê åôåêòó â Îáëàñòі àíіìàöії òà âіäêðèéòå ñïèñîê êîìàíä íàëàøòóâàííÿ åôåêòó.
6. Âèáåðіòü êîìàíäó Ïàðàìåòðè åôåêòіâ.
7. Âèáåðіòü âêëàäêó Àíіìàöіÿ òåêñòó ó âіêíі Âèïëèâàííÿ âãîðó, ùî
âіäêðèëîñÿ.
8. Óñòàíîâіòü ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ àâòîìàòè÷íî ïіñëÿ òà çíà÷åííÿ
0,5 ñ íà âіäïîâіäíîìó ëі÷èëüíèêó.
9. Âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ.
4. Çàïóñòіòü ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
ïðàâèëüíî çàñòîñóâàëè åôåêòè.
5. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà
3.5.2.pptx.
Найважливіше
Н
айва
й
ливіше в ц
цьому
о у пунк
у
ïðåçåíòàöіÿõ çàñòîñîâóþòü àíіìàöіéíі åôåêòè äî ñëàéäіâ, à òàêîæ äî
ìèõ îá’єêòіâ ñëàéäà.
Àíіìàöіéíі åôåêòè, çàñòîñîâàíі äî ñëàéäіâ, âіäòâîðþþòüñÿ ïіä ÷àñ çìіíè ñëàéäіâ. Їõ íàçèâàþòü åôåêòàìè ïåðåõîäіâ.
Äëÿ òîãî ùîá çàñòîñóâàòè äî ñëàéäà åôåêò ïåðåõîäó, ïîòðіáíî âèáðàòè
ñëàéä, äëÿ ïåðåõîäó äî ÿêîãî âè áàæàєòå çàñòîñóâàòè åôåêò, âèáðàòè âêëàäêó Ïåðåõîäè, âèáðàòè ó ãðóïі Ïåðåõіä äî öüîãî ñëàéäà åñêіç ïîòðіáíîãî
åôåêòó. Åôåêòè ìîæíà íàëàøòóâàòè, âèáðàâøè êíîïêó Ïàðàìåòðè åôåêòіâ.
Àíіìàöіéíі åôåêòè, ïîâ’ÿçàíі ç îá’єêòàìè ñëàéäіâ, ðîçäіëåíî íà ÷îòèðè
ãðóïè: Âõіä, Âèîêðåìëåííÿ, Âèõіä, Øëÿõè ïåðåìіùåííÿ.
Äëÿ çàñòîñóâàííÿ åôåêòіâ àíіìàöії äî îá’єêòіâ ñëàéäà âèêîðèñòîâóþòü
åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè Àíіìàöіÿ. Äî îäíîãî îá’єêòà ìîæíà äîäàòè
êіëüêà åôåêòіâ, êîæåí ç ÿêèõ ìàòèìå ñâіé íîìåð і íàëàøòóâàííÿ.
Íàëàøòóâàííÿ ìîæíà âèêîíóâàòè, âіäêðèâøè Îáëàñòü àíіìàöіїї âèáîðîì âіäïîâіäíîї êíîïêè. Â Îáëàñòі àíіìàöіїї âіäîáðàæàþòüñÿ âіäîìîñòі ïðî
îá’єêòè òà âіäïîâіäíі їì åôåêòè. Âèáðàâøè ðÿäîê åôåêòó â Îáëàñòі àíіìàöії, ìîæíà âіäêðèòè ñïèñîê ç êîìàíäàìè íàëàøòóâàííÿ.
Дайте відповіді на запитання
Äî ÿêèõ îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії ìîæíà çàñòîñóâàòè àíіìàöіéíі åôåêòè?
ßê çàñòîñóâàòè àíіìàöіéíèé åôåêò ïåðåõîäó äî ñëàéäà ïðåçåíòàöії?
ßêі âëàñòèâîñòі ìîæóòü ìàòè àíіìàöіéíі åôåêòè çìіíè ñëàéäіâ?
ßê çìіíèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ çìіíè ñëàéäіâ?
ßê âèäàëèòè àíіìàöіéíèé åôåêò ïåðåõîäó ñëàéäіâ?
ßêі іñíóþòü ãðóïè àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ äëÿ îá’єêòіâ ñëàéäіâ? ßêі
äії âèêîíóþòüñÿ ïіä ÷àñ їõ çàñòîñóâàííÿ?
7. ßêі âëàñòèâîñòі ìîæóòü ìàòè àíіìàöіéíі åôåêòè îá’єêòіâ ñëàéäіâ?
8. ßê çàñòîñóâàòè àíіìàöіéíèé åôåêò äî îá’єêòà ñëàéäà?
9. ßê çìіíèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ îá’єêòіâ
ñëàéäіâ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

96
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

10. ßê âіäêðèòè Îáëàñòü àíіìàöії? Ç ÿêîþ ìåòîþ âîíà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà?
Виконайте завдання
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.5\
çàâäàííÿ 3.5.1.pptx. Óñòàíîâіòü äëÿ âñіõ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії åôåêò
ïåðåõîäó ñëàéäіâ Ãîäèííèê òðèâàëіñòþ 2 ñ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ
ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.5.1.pptx.
2. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.5\
çàâäàííÿ 3.5.2.pptx. Óñòàíîâіòü äëÿ âñіõ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії åôåêò
ïåðåõîäó ñëàéäіâ Áëèñê ó âèãëÿäі ðîìáіâ íàïðÿì çãîðè òðèâàëіñòþ
3 ñ. Óñòàíîâіòü çâóêîâèé åôåêò Áàðàáàí äëÿ çìіíè ñëàéäіâ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ
3.5.2.pptx.
3. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.5\
çàâäàííÿ 3.5.3.pptx. Óñòàíîâіòü íà ñëàéäі Çìàãàííÿ íà ëüîäó äëÿ
ïåðøîãî çîáðàæåííÿ åôåêò Îáåðòàííÿ
ÿ ç ãðóïè Âõіä, ïî÷àòîê — ç
ïîïåðåäíіì, ïîâòîðåííÿ — äî çàâåðøåííÿ ñëàéäà, äëÿ äðóãîãî çîáðàæåííÿ — åôåêò Ãîéäàííÿ
ÿ ç ãðóïè Âèîêðåìëåííÿ, ïî÷àòîê — ïіñëÿ
ïîïåðåäíüîãî ÷åðåç 0,5 ñ, ïîâòîðåííÿ — 10 ðàçіâ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.5.3.pptx.
4. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ äëÿ äåìîíñòðàöії ïðîöåñó ïðèєäíàííÿ äî ñèñòåìíîãî áëîêà êîìï’þòåðà ïðèñòðîїâ ââåäåííÿ-âèâåäåííÿ. Çîáðàæåííÿ
äëÿ âñòàâëåííÿ äî ïðåçåíòàöії ðîçìіùåíî â ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.5\
Êîìï’þòåð. Âèêîðèñòàéòå åôåêòè àíіìàöії äëÿ ïåðåìіùåííÿ çîáðàæåíü ïðèñòðîїâ і âіäîáðàæåííÿ âіäïîâіäíèõ íàïèñіâ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.5.4.pptx.
5. Ïðîñëóõàéòå àóäіîôàéë Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.5\ïіñíÿ.mp3. Ðîçðîáіòü
ñòðóêòóðó, ñöåíàðіé і ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ-êëіï äî íàäàíîї ïіñíі.
Äîáåðіòü çîáðàæåííÿ, çàñòîñóéòå åôåêòè àíіìàöії. Óñòàâòå äî ïðåçåíòàöії äàíèé ôàéë äëÿ ìóçè÷íîãî ñóïðîâîäó. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.5.5.pptx.
6. Ðîçðîáіòü ñòðóêòóðó, ñöåíàðіé і ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ-êëіï äî âàøîї
óëþáëåíîї ïіñíі. Äîáåðіòü çîáðàæåííÿ, çàñòîñóéòå åôåêòè àíіìàöії.
Çíàéäіòü і âñòàâòå äî ïðåçåíòàöії àóäіîôàéë іç çàïèñîì ïіñíі. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ
3.5.6.pptx.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 3
«Розробка презентацій з елементами анімації, відео, звуковими
ефектами та мовним супроводом»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ äëÿ іëþñòðàöії âіðøà Ò.Ã. Øåâ÷åíêà «Ðåâå òà
ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé» çà íàâåäåíèì ñöåíàðієì. Ìàòåðіàëè äî ïðåçåíòàöії ìіñòÿòüñÿ ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïðàêòè÷íà 3.
9
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Роздiл 3
 Ñëàéä 1:
– Ìàêåò: Òèòóëüíèé ñëàéä;
– Çàãîëîâîê: Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé. Òàðàñ Øåâ÷åíêî;
– Ïіäçàãîëîâîê: Âèêîíàâ: ïðіçâèùå ó÷íÿ;
– Åôåêò çìіíè ñëàéäіâ: Ðîçäіëåííÿ, òðèâàëіñòü — 1 ñ, Çàñòîñóâàòè äî âñіõ.
Ñëàéä
2:

– Ìàêåò: Ïóñòèé ñëàéä;
– Îá’єêò: âіäåî ç ôàéëà Âіòåð ïåðåä áóðåþ, Äíіïðî.mp4, âіäòâîðåííÿ — Íà âåñü åêðàí, ïî÷àòîê — Àâòîìàòè÷íî, óñòàíîâèòè òðèâàëіñòü âіäïîâіäíî äî ìîâíîãî ñóïðîâîäó;
– Ìîâíèé ñóïðîâіä: çàïèñ òåêñòó ïåðøîãî êóïëåòó âіðøà (ïîâíèé
òåêñò ìіñòèòüñÿ ó ôàéëі Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé.docx).
3:
Ñëàéä

– Ìàêåò: Çàãîëîâîê і îá’єêò;
– Çàãîëîâîê: І áëіäèé ìіñÿöü íà òó ïîðó…;
– Òåêñò: äðóãèé êóïëåò âіðøà (áåç ìàðêåðіâ), àíіìàöіÿ — Ïîÿâà ç ãðóïè Âõіä, ïàðàìåòðè — Çãîðè, Çà àáçàöîì, àíіìàöіÿ
òåêñòó — àâòîìàòè÷íî ïіñëÿ 0,5 ñ;
– Ìóçè÷íèé ñóïðîâіä: ç ôàéëà Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé.
mp3, ïî÷àòîê — Äëÿ âñіõ ñëàéäіâ;
– çìіíà ñëàéäà — ÷åðåç 8 ñ.
 Ñëàéä 4:
– Ìàêåò: Äâà îá’єêòè
– Çàãîëîâîê: Ñè÷і â ãàþ ïåðåêëèêàëèñü…;
– Ïåðøèé îá’єêò: òåêñò òðåòüîãî êóïëåòó âіðøà (áåç ìàðêåðіâ);
– Äðóãèé îá’єêò: çîáðàæåííÿ ç ôàéëà Ñè÷і â ãàþ.png, åôåêò
àíіìàöії — Іìïóëüñ ç ãðóïè Âèîêðåìëåííÿ, ïî÷àòîê — Ç ïîïåðåäíіì, òðèâàëіñòü — 4 ñ, ïîâòîðåííÿ — Äî çàâåðøåííÿ
ñëàéäà.
2. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà 3.pptx.

3.6. УПРАВЛІННЯ ПОКАЗОМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ.
ДРУКУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
1. ßê ìîæíà âñòàíîâèòè іíòåðâàë ÷àñó äëÿ àâòîìàòè÷íîãî çìіíåííÿ ñëàéäіâ?
2. Ïіñëÿ íàñòàííÿ ÿêèõ ïîäіé ìîæå âіäáóâàòèñÿ çìіíåííÿ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії ïіä ÷àñ її äåìîíñòðàöії?
3. ßê íàäðóêóâàòè òåêñòîâèé äîêóìåíò; åëåêòðîííі òàáëèöі?

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ
ПОК АЗУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Âè âæå çíàєòå, ÿê ìîæíà ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії âêàçàòè äëÿ
êîæíîãî ñëàéäà îêðåìî àáî äëÿ âñіõ ñëàéäіâ іíòåðâàë ÷àñó, ïіñëÿ ÿêîãî
âіäáóäåòüñÿ ïåðåõіä äî ïåðåãëÿäó íàñòóïíîãî ñëàéäà.
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Êðіì òîãî, ïðîãðàìà PowerPoint ìàє çàñîáè äëÿ àâòîìàòèçàöії íàëàøòóâàííÿ òðèâàëîñòі ïîêàçó ñëàéäіâ. ßêùî êîðèñòóâà÷
ãîòóє òàêîæ òåêñò âèñòóïó ç ïðåçåíòàöієþ,
Мал. 3.33. Вікно Запис
òî ìîæå äëÿ êîæíîãî ñëàéäà âñòàíîâèòè
òàêó òðèâàëіñòü ïîêàçó, ÿêà ïîòðіáíà äëÿ
îçâó÷óâàííÿ òåêñòó. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèêîíàòè Ïîêàç ñëàéäіâ  Íàñòðîþâàííÿ  Íàñòðîþâàííÿ ÷àñó. Ðîçïî÷íåòüñÿ ïîêàç ïðåçåíòàöії òà
âіäêðèєòüñÿ âіêíî Çàïèñ (ìàë. 3.33). Ïðèçíà÷åííÿ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ
âіêíà Çàïèñ ïîäàíî â òàáëèöі 3.4.
Ïðèçíà÷åííÿ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âіêíà Çàïèñ
Åëåìåíò
êåðóâàííÿ

Íàçâà åëåìåíòà
êåðóâàííÿ

Òàáëèöÿ 3.4

Ïðèçíà÷åííÿ
åëåìåíòà êåðóâàííÿ

Êíîïêà Äàëі

Äëÿ ïåðåõîäó äî ïîêàçó íàñòóïíîãî
ñëàéäà

Êíîïêà Ïàóçà

Äëÿ ïðèçóïèíåííÿ íàëàøòóâàííÿ òðèâàëîñòі ïîêàçó ïðåçåíòàöії

Ïîëå ×àñ ñëàéäà

Äëÿ âіäîáðàæåííÿ ÷àñó äåìîíñòðàöії
ñëàéäà àáî ââåäåííÿ êîðèñòóâà÷åì çíà÷åíü ïîòðіáíîї òðèâàëîñòі äåìîíñòðàöії
ïîòî÷íîãî ñëàéäà

Êíîïêà Íàçàä

Äëÿ ïîâåðíåííÿ äî ïî÷àòêó äåìîíñòðàöії ïîòî÷íîãî ñëàéäà

Іíäèêàòîð
×àñ ïðåçåíòàöії

Äëÿ âіäîáðàæåííÿ òðèâàëîñòі äåìîíñòðàöії âñієї ïðåçåíòàöії

Ïіä ÷àñ íàëàøòóâàííÿ òðèâàëîñòі äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії êîðèñòóâà÷
ìîæå ïðî÷èòàòè òåêñò âèñòóïó, äëÿ óíàî÷íåííÿ ÿêîãî ïіäãîòîâëåíî ñëàéä,
. Òàê âіäáóâàєòüñÿ íàëàòà â ïîòðіáíèé ìîìåíò âèáðàòè êíîïêó Äàëі
øòóâàííÿ ÷àñó ïîêàçó êîæíîãî çі ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії. Ïðè öüîìó іíäèêàòîð ×àñ ïðåçåíòàöії âіäîáðàæàє çàãàëüíèé ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії.
Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ íàëàøòóâàííÿ îñòàííüîãî ñëàéäà àáî ïіñëÿ íàòèñíåííÿ êëàâіøі Esc íà åêðàí áóäå âèâåäåíî çàïèò, ó ÿêîìó áóäå âêàçàíî
çàãàëüíèé ÷àñ ïîêàçó ïðåçåíòàöії òà çàïðîïîíîâàíî çáåðåãòè âñòàíîâëåíі
íàëàøòóâàííÿ.
Äëÿ òîãî ùîá óñòàíîâëåíі íàëàøòóâàííÿ ÷àñó äåìîíñòðàöії áóëè âèêîðèñòàíі ïіä ÷àñ ïåðåãëÿäó ïðåçåíòàöії, òðåáà óñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ Âèêîðèñòîâóâàòè õðîíîìåòðàæ ãðóïè Íàñòðîþâàííÿ âêëàäêè Ïîêàç
ñëàéäіâ.
НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ ПЕРЕГЛЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
PowerPoint ìàє øèðîêèé íàáіð çàñîáіâ äëÿ íàëàøòóâàííÿ ðåæèìіâ ïåðåãëÿäó ïðåçåíòàöії.
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Роздiл 3
ßêùî ïðåçåíòàöіÿ áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íåîäíîðàçîâî äëÿ ðіçíèõ ñëóõàöüêèõ àóäèòîðіé àáî äëÿ її äåìîíñòðàöії áóäå âіäâîäèòèñÿ ðіçíèé ÷àñ, òî
çðó÷íî íàëàøòîâóâàòè âèáіðêîâèé ïîêàç ñëàéäіâ. Ïðè öüîìó ïåðåäáà÷àєòüñÿ ïðîäåìîíñòðóâàòè ðіçíі íàáîðè ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії.
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî âàðіàíòà ïîêàçó ïîòðіáíî:
1. Âèêîíàòè Ïîêàç ñëàéäіâ  Ðîçïî÷àòè ïîêàç ñëàéäіâ  Íàñòðîþâàíèé ïîêàç ñëàéäіâ.
2. Âèáðàòè ó ñïèñêó êîìàíäó Äîâіëüíèé ïîêàç.
3. Âèáðàòè êíîïêó Ñòâîðèòè ó âіêíі Äîâіëüíèé ïîêàç (ìàë. 3.34).
4. Óâåñòè іì’ÿ âàðіàíòà âèáіðêîâîãî ïîêàçó â ïîëå Іì’ÿ ïîêàçó ñëàéäіâ
âіêíà Âèçíà÷åííÿ âèáіðêîâîãî ïîêàçó.
5. Äîäàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è êíîïêó Äîäàòè, ó ïîëå Ñëàéäè âèáіðêîâîãî
ïîêàçó âіêíà Âèçíà÷åííÿ âèáіðêîâîãî ïîêàçó (ìàë. 3.35) іìåíà ñëàéäіâ, ÿêі ïëàíóєòüñÿ âêëþ÷èòè äî öüîãî âàðіàíòà ïîêàçó.

Мал. 3.34. Вікно Довільний показ

Мал. 3.35. Вікно Визначення вибіркового показу

6. Óñòàíîâèòè, âèêîðèñòîâóþ÷è êíîïêè
, ïîñëіäîâíіñòü ïîêàçó
ñëàéäіâ.
7. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
8. Âèáðàòè êíîïêó Çàêðèòè.
Ó òàêèé ñïîñіá ìîæíà ñòâîðèòè êіëüêà âàðіàíòіâ íàñòðîþâàíîãî ïîêàçó
ñëàéäіâ.
ßêùî áóëî ñòâîðåíî âàðіàíòè ïîêàçó, їõ іìåíà
âіäîáðàæàòèìóòüñÿ ó ñïèñêó ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè Íàñòðîþâàíèé ïîêàç ñëàéäіâ (ìàë. 3.36).
Ïåðåä ïî÷àòêîì äåìîíñòðàöії òðåáà âèáðàòè ïîòðіáíèé âàðіàíò ïîêàçó â çàçíà÷åíîìó ñïèñêó.
Êðіì òîãî, êîðèñòóâà÷ ìîæå âñòàíîâèòè çíà÷åííÿ ïàðàìåòðіâ äåìîíñòðàöії ó âіêíі Íàñòðîþâàííÿ ïðåçåíòàöіїї (ìàë. 3.37). Äëÿ òîãî ùîá
âіäêðèòè öå âіêíî, ïîòðіáíî âèêîíàòè Ïîêàç
ñëàéäіâ  Íàñòðîþâàííÿ  Íàñòðîþâàííÿ
ïîêàçó ñëàéäіâ. Âèêîðèñòàâøè ãðóïó ïåðåìèêàМал. 3.36. Список
÷іâ Ïîêàç ñëàéäіâ, êîðèñòóâà÷ ìîæå âñòàíîâèòè
Настроюваний показ
îäèí ç òðüîõ ðåæèìіâ ïîêàçó ñëàéäіâ:
слайдів
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Мал. 3.37. Вікно Настроювання презентації

 êåðîâàíèé äîïîâіäà÷åì (óâåñü åêðàí) — äëÿ âèïàäêó, êîëè äîïîâіäà÷
äåìîíñòðóє ïðåçåíòàöіþ àóäèòîðії;
 êåðîâàíèé êîðèñòóâà÷åì (âіêíî) — äëÿ âèïàäêó, êîëè ïðåçåíòàöіþ
ñòâîðåíî äëÿ ñàìîñòіéíîãî ïåðåãëÿäó êîðèñòóâà÷åì íà ìîíіòîðі
êîìï’þòåðà;
 àâòîìàòè÷íèé (óâåñü åêðàí) — äëÿ âèïàäêó, êîëè íå ïåðåäáà÷àєòüñÿ
âòðó÷àííÿ ãëÿäà÷à ó ïðîöåñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії — ïðåçåíòàöіÿ
íà âèñòàâêîâîìó ñòåíäі, íà äåìîíñòðàöіéíîìó ìîíіòîðі â òîðãîâåëüíіé
çàëі, íà âîêçàëі òîùî.
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ ãðóïè Ïàðàìåòðè ïîêàçó ïðèçíà÷åíî äëÿ:
 óñòàíîâëåííÿ/âіäìіíåííÿ ðåæèìó áåçïåðåðâíîãî âіäòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії äî íàòèñêàííÿ êëàâіøі Esc; ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ïîêàçó îñòàííüîãî ñëàéäà âіäáóäåòüñÿ ïåðåõіä äî ïåðøîãî
ñëàéäà;
 âіäêëþ÷åííÿ/âêëþ÷åííÿ ìîâíîãî ñóïðîâîäó;
 âіäêëþ÷åííÿ/âêëþ÷åííÿ àíіìàöії îá’єêòіâ ïðåçåíòàöії;
 óñòàíîâëåííÿ êîëüîðó ïîçíà÷îê, ÿêі çàëèøàòèìå іíñòðóìåíò Ïåðî ïіä
÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії;
 óñòàíîâëåííÿ êîëüîðó ëàçåðíîãî âêàçіâíèêà. Éîãî ìîæíà âіäîáðàæàòè ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії, ÿêùî óòðèìóâàòè íàòèñíóòîþ
êëàâіøó Ctrl òà íàòèñêàòè ëіâó êíîïêó ìèøі.
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ ãðóïè Ñëàéäè ïðèçíà÷åíî äëÿ âèáîðó ñëàéäіâ, ùî
áóäóòü âіäîáðàæàòèñÿ ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії. Ïîòðіáíî âñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïåðåìèêà÷à Óñі, àáî âèáðàòè äіàïàçîí íîìåðіâ ñëàéäіâ äëÿ
ïîêàçó, àáî âèáðàòè іì’ÿ ðàíіøå ñòâîðåíîãî âàðіàíòà âèáіðêîâîãî ïîêàçó
çі ñïèñêó âèáіðêîâèé ïîêàç.
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Роздiл 3
Äëÿ çìіíè ñëàéäіâ ó âіêíі Íàñòðîþâàííÿ ïðåçåíòàöії ìîæíà âñòàíîâèòè îäèí ç âàðіàíòіâ: âðó÷íó, òîáòî âèêîðèñòîâóþ÷è ìèøó àáî êëàâіàòóðó,
÷è çà ÷àñîì ïîêàçó ñëàéäіâ, óñòàíîâëåíèì ðàíіøå êîðèñòóâà÷åì.
Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ íàëàøòóâàíü ó âіêíі Íàñòðîþâàííÿ ïðåçåíòàöіїї äëÿ
їõ çáåðåæåííÿ ñëіä âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
Ó ïåâíèõ âèïàäêàõ âèíèêàє ïîòðåáà ñêîðîòèòè ïîêàç ïðåçåíòàöії,
ïðèõîâàòè íåñóòòєâі äëÿ ñëóõàöüêîї àóäèòîðії äåòàëі. Öå ìîæíà çðîáèòè, ïðèõîâàâøè ïåâíі ñëàéäè. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèäіëèòè ñëàéä àáî
ãðóïó ñëàéäіâ і âèêîíàòè Ïîêàç ñëàéäіâ  Íàñòðîþâàííÿ  Ïðèõîâàòè ñëàéä. Ïðè öüîìó ñëàéäè çàëèøàþòüñÿ ó ïðåçåíòàöії, àëå âîíè íå
âіäîáðàæàòèìóòüñÿ ïіä ÷àñ ïîêàçó. Åñêіç òàêîãî ñëàéäà áóäå âіäîáðàæàòèñÿ ñіðèì êîëüîðîì. Äëÿ âіäìіíè ïðèõîâóâàííÿ ñëàéäà ïîòðіáíî ùå ðàç
âèáðàòè êíîïêó Ïðèõîâàòè ñëàéä.
КЕРУВАННЯ ПОК АЗОМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії êîðèñòóâà÷ ìîæå êåðóâàòè ïîêàçîì,
âèêîðèñòîâóþ÷è êîìàíäè êîíòåêñòíîãî ìåíþ ñëàéäà (ìàë. 3.38):
 Äàëі — ïåðåõіä äî íàñòóïíîãî ñëàéäà;
 Íàçàä — ïåðåõіä äî ïîïåðåäíüîãî ñëàéäà;
 Ïåðåéòè äî ñëàéäà — ïåðåõіä äî ñëàéäà ç óêàçàíèì íîìåðîì;
 Äîâіëüíèé ïîêàç — âèáіð îäíîãî ç âàðіàíòіâ âèáіðêîâîãî ïîêàçó;
 Çàâåðøèòè ïîêàç — çàâåðøåííÿ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії.
Ó ïðîöåñі ïîêàçó ïðåçåíòàöії, ó ÿêіé ïåðåäáà÷åíî çìіíó ñëàéäіâ çà âêàçіâêîþ ëåêòîðà, ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âñіõ åôåêòіâ àíіìàöії îá’єêòіâ ñëàéäà â ëіâîìó íèæíüîìó êóòі åêðàíà ç’ÿâëÿþòüñÿ
÷îòèðè íàïіâïðîçîðі êíîïêè, ïðèçíà÷åíі äëÿ êåðóâàííÿ äåìîíñòðàöієþ. Âèáіð
êíîïîê

ïðèâîäèòü äî âіäòâî-

ðåííÿ ïîïåðåäíüîãî (íàñòóïíîãî) åôåêòó àíіìàöії îá’єêòà àáî ïåðåõîäó äî ïîïåðåäíüîãî (íàñòóïíîãî) ñëàéäà. Âèáіð
êíîïêè

ïðèâîäèòü äî âіäêðèòòÿ

ìåíþ êîìàíäè Âêàçіâíèê (àíàëîãі÷íîãî äî çîáðàæåíîãî íà ìàëþíêó 3.38), à
êíîïêè
Мал. 3.38. Контекстне меню слайда, що
демонструється

— äî âіäêðèòòÿ äåùî çìі-

íåíîãî êîíòåêñòíîãî ìåíþ ñëàéäà ïðåçåíòàöії.

Для тих, хто хоче знати більше
У процесі демонстрації презентації можна додавати рукописні позначки до
зображення слайда, що демонструється. Для цього в контекстному меню слайда
потрібно вибрати команду Вказівник. Далі виконати такі дії:
1. Вибрати команду Колір рукописних даних.
2. Вибрати в палітрі потрібний колір.

102
0
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

3. Вибрати один з інструментів: Перо або Виділення. Використовуючи їх, можна
малювати довільні лінії різної товщини: Перо — тонкі, а Виділення — товсті.
4. Увести позначки аналогічно д
до операцій
р ц малювання д
довільної кривої.
р
Інструмент
ру
Гумка
у
призначено
р
д
для видалення
д
введених
д
позначок.
Користувач може під час демонстрації довільну кількість разів змінювати як
інструмент, так і його колір. Після завершення демонстрації програма запропонує
зберегти введені позначення у файлі презентації для подальшого використання.

ДРУКУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Ïðåçåíòàöіþ, ÿê і іíøі äîêóìåíòè, ìîæíà íàäðóêóâàòè.
Äëÿ òîãî ùîá ïåðåéòè äî íàëàøòóâàííÿ ïàðàìåòðіâ äðóêóâàííÿ, ïîòðіáíî âèêîíàòè Ôàéë  Äðóê. Ó ðåæèìі íàëàøòóâàíü äðóêó (ìàë. 3.39)
ìîæíà âñòàíîâëþâàòè ïàðàìåòðè äðóêóâàííÿ òà îäíî÷àñíî ïåðåãëÿäàòè,
ÿê âèãëÿäàòèìå ïðåçåíòàöіÿ íà ïàïåðі.

Мал. 3.39. Режим налаштувань друку

Âèáðàâøè â îáëàñòі Ïàðàìåòðè êíîïêó Äðóê óñіõ ñëàéäіâ, ìîæíà âñòàíîâèòè, áóäóòü íàäðóêîâàíі âñі ñëàéäè ïðåçåíòàöії, ëèøå ïîòî÷íèé ñëàéä
àáî ñëàéäè ç óêàçàíèìè íîìåðàìè.
Âèáіð êíîïêè Ñëàéäè íà âñþ ñòîðіíêó ïðèâîäèòü äî âіäêðèòòÿ ñïèñêó
(ìàë. 3.40), ó ÿêîìó ìîæíà âèáðàòè ôîðìó ïîäàííÿ ìàòåðіàëіâ íà ïàïåðі.
Ó ãðóïі Íàäðóêóâàòè ìàêåò ìîæíà âñòàíîâèòè òàêі ïàðàìåòðè:
 Ñëàéäè íà âñþ ñòîðіíêó — âèãëÿä êîæíîãî ñëàéäà áóäå íàäðóêîâàíî íà îêðåìîìó àðêóøі;
 Ñòîðіíêè íîòàòîê — íà êîæíîìó îêðåìîìó àðêóøі áóäå ïîäàíî âèãëÿä îäíîãî ñëàéäà òà òåêñò íîòàòîê, ÿêі êîðèñòóâà÷ ìîæå äîäàâàòè
ÿê ïîÿñíåííÿ àáî òåêñò âèñòóïó äî öüîãî ñëàéäà. Íîòàòêè ìîæíà
ââåñòè ïіä ÷àñ ðîçðîáêè ïðåçåíòàöії â îáëàñòі Íîòàòêè äî ñëàéäà,
ùî ðîçìіùåíà â íèæíіé ÷àñòèíі åêðàíà ïіä ñëàéäîì;
 Ñòðóêòóðà — íà àðêóøі áóäå íàäðóêîâàíî ëèøå çàãîëîâêè òà òåêñò
óñіõ ñëàéäіâ.
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Мал. 3.40. Вибір форми подання матеріалів на папері

Ó ãðóïі Âèäà÷і ìîæíà âèáðàòè êіëüêіñòü і ðîçìіùåííÿ ñëàéäіâ, âèãëÿä
ÿêèõ áóäå ïîäàíî íà îäíîìó àðêóøі. Ïіñëÿ âèáîðó êîìàíäè Îáëÿìóâàííÿ
ñëàéäіâ çîáðàæåííÿ êîæíîãî ñëàéäà áóäå îáâåäåíî ðàìêîþ.
Çà âèáîðó êíîïêè Âіäòіíêè ñіðîãî ìîæíà âñòàíîâèòè ïàðàìåòðè:
 Êîëіð — äðóê ñëàéäà â êîëüîðîâîìó âèãëÿäі. ßêùî ïðèíòåð ÷îðíî-áіëèé, òî òëî ñëàéäà òà çîáðàæåííÿ áóäå íàäðóêîâàíî ó âіäòіíêàõ
ñіðîãî;
 Âіäòіíêè ñіðîãî — êîëüîðîâå òëî ñëàéäà íå áóäå íàäðóêîâàíî, ó âіäòіíêàõ ñіðîãî áóäå íàäðóêîâàíî ãðàôі÷íі åëåìåíòè ñëàéäіâ і òåêñò.
Äëÿ ÷îðíî-áіëîãî ïðèíòåðà ðåæèì äðóêóâàííÿ ó âіäòіíêàõ ñіðîãî
âñòàíîâëþєòüñÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì;
 ×îðíî-áіëèé — òëî ñëàéäà òà ãðàôі÷íі åëåìåíòè òëà íå áóäå íàäðóêîâàíî, ó âіäòіíêàõ ñіðîãî áóäå íàäðóêîâàíî âñòàâëåíі ãðàôі÷íі
çîáðàæåííÿ ñëàéäіâ і òåêñò.
Ïіñëÿ âèáîðó ãіïåðïîñèëàííÿ Ðåäàãóâàòè êîëîíòèòóëè âіäêðèєòüñÿ
âіêíî Êîëîíòèòóëè (ìàë. 3.41), ó ÿêîìó ìîæíà âñòàíîâèòè, ÿêі êîëîíòèòóëè ïîòðіáíî âіäîáðàæàòè ïіä ÷àñ äðóêó.
Íà âêëàäöі Ñëàéä ðîçìіùåíî åëåìåíòè êåðóâàííÿ, ïіñëÿ âèáîðó ÿêèõ
äîäàòêîâî äî âèãëÿäó ñëàéäà íà àðêóøі ìîæíà âіäîáðàçèòè:
 Äàòà é ÷àñ — âіäîìîñòі ïðî äàòó é ÷àñ äðóêóâàííÿ ïðåçåíòàöії. Äàòà
ìîæå îíîâëþâàòèñü àâòîìàòè÷íî ïіä ÷àñ êîæíîãî íàñòóïíîãî äðóêó
àáî áóòè ôіêñîâàíîþ. Äàòà é ÷àñ ó ðàçі äðóêó ðîçìіùóþòüñÿ â íèæíüîìó êîëîíòèòóëі çëіâà;
 Íîìåð ñëàéäà — ó ðàçі äðóêó ðîçìіùóєòüñÿ â íèæíüîìó êîëîíòèòóëі ñïðàâà;
 Íèæíіé êîëîíòèòóë — ìîæå áóòè ââåäåíî òåêñò, ÿêèé ó ðàçі äðóêó
ðîçìіùóâàòèìåòüñÿ â íèæíüîìó êîëîíòèòóëі ïî öåíòðó;
 Íå ïîêàçóâàòè íà òèòóëüíîìó ñëàéäі — ó ðàçі âñòàíîâëåííÿ ïîçíà÷êè ïåðåìèêà÷à âñі âèáðàíі êîëîíòèòóëè íå áóäóòü âіäîáðàæàòèñÿ
ïіä ÷àñ äðóêó òèòóëüíîãî ñëàéäà.
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Мал. 3.41. Вікно Колонтитули

Íà âêëàäöі Íîòàòêè òà âèäà÷і ìîæíà äîäàòêîâî ââåñòè òåêñò âåðõíüîãî
êîëîíòèòóëà.
Ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè Çàñòîñóâàòè äî âñіõ âèçíà÷åíі êîëîíòèòóëè
áóäóòü âіäîáðàæàòèñÿ íà êîæíîìó ñëàéäі òà âèâîäèòèñÿ íà äðóê.
Ïіñëÿ âñòàíîâëåííÿ íàëàøòóâàíü ìîæíà ïåðåãëÿíóòè îòðèìàíèé
ðåçóëüòàò â îáëàñòі ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó, âñòàíîâèòè êіëüêіñòü êîïіé
і ðîçïî÷àòè äðóê, âèáðàâøè êíîïêó Äðóê

.

Äëÿ ïîâåðíåííÿ äî ðåæèìó ðåäàãóâàííÿ ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî âèáðàòè
Î

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Íàëàøòóéòå ÷àñ ïîêàçó ïðåçåíòàöії, óñòàíîâèâøè äî ñëàéäіâ ç íåïàðíèìè íîìåðàìè òðèâàëіñòü 3 ñ, ç ïàðíèìè íîìåðàìè — 5 ñ. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.6\
âïðàâà 3.6.1.pptx.
2. Âèêîíàéòå Ïîêàç ñëàéäіâ  Íàñòðîþâàííÿ  Íàñòðîþâàííÿ ÷àñó.
3. Äî÷åêàéòåñÿ ïîÿâè â ïîëі ×àñ ñëàéäà çíà÷åííÿ 0:00:03, âèáåðіòü
êíîïêó Äàëі.
4. Óâåäіòü ç êëàâіàòóðè â ïîëі ×àñ ñëàéäà çíà÷åííÿ 0:00:05, âèáåðіòü
êíîïêó Äàëі.
5. Ïîâòîðіòü ïóíêòè 3 òà 4 äëÿ âñіõ íàñòóïíèõ ñëàéäіâ.
6. Âèáåðіòü êíîïêó Òàê ó âіêíі, ùî âіäêðèєòüñÿ ïіñëÿ ïåðåãëÿäó îñòàííüîãî ñëàéäà.
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Роздiл 3
7. Çàïóñòіòü äåìîíñòðàöіþ ïðåçåíòàöії. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ïðàâèëüíî íàëàøòîâàíî ÷àñ.
8. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà
3.6.1.pptx.
2. Óâåäіòü íîòàòêè äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії. Íàäðóêóéòå ïðåçåíòàöіþ.
Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.6\
âïðàâà 3.6.2.pptx.
2. Âèáåðіòü ñëàéä 1 і â îáëàñòі Íîòàòêè äî ñëàéäà ââåäіòü âàøå ïðіçâèùå òà іì’ÿ.
3. Âèáåðіòü ñëàéä 2 òà â îáëàñòі Íîòàòêè äî ñëàéäà ââåäіòü ïî îäíîìó
ðå÷åííþ äî êîæíîãî çîáðàæåííÿ, ùî ðîçìіùåíî íà ñëàéäі.
4. Óâåäіòü íîòàòêè äî êîæíîãî ñëàéäà ïðåçåíòàöії.
5. Âèêîíàéòå Ôàéë  Äðóê.
6. Âèáåðіòü êíîïêó Äðóê óñіõ ñëàéäіâ â îáëàñòі Ïàðàìåòðè.
7. Âèáåðіòü â îáëàñòі Âèäà÷і êíîïêó 3 ñëàéäè. Çâåðíіòü óâàãó íà çìіíó çîáðàæåííÿ â îáëàñòі ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó.
8. Óñòàâòå êîëîíòèòóëè: ïîòî÷íó äàòó òà íîìåð ñòîðіíêè. Äëÿ öüîãî
âèáåðіòü ãіïåðïîñèëàííÿ Ðåäàãóâàòè êîëîíòèòóëè, óñòàíîâіòü ïîçíà÷êè âіäïîâіäíèõ ïðàïîðöіâ, âèáåðіòü êíîïêó Çàñòîñóâàòè äî âñіõ.
9. Ç äîçâîëó â÷èòåëÿ íàäðóêóéòå ïðåçåíòàöіþ, âèáðàâøè êíîïêó Äðóê.
10. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà
3.6.2.pptx.
Найважливіше
Найва
Н
айва
й
лив
вііше
евц
цьому
о у пунк
у
ðîãðàìà PowerPoint ìàє çàñîáè äëÿ àâòîìàòèçàöії íàëàøòóâàííÿ òðèòі ïîêàçó ñëàéäіâ. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèêîíàòè Ïîêàç ñëàéäіâ 
Íàñòðîþâàííÿ  Íàñòðîþâàííÿ ÷àñó òà óñòàíîâèòè ÷àñ äåìîíñòðàöії
êîæíîãî ñëàéäà ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âіêíà Çàïèñ.
Ó âіêíі Íàñòðîþâàííÿ ïðåçåíòàöіїї ìîæíà óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ ïàðàìåòðіâ äåìîíñòðàöії: ðåæèì ïîêàçó ñëàéäіâ, óñòàíîâëåííÿ áåçïåðåðâíîãî
âіäòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії, íàáіð ñëàéäіâ äëÿ âіäîáðàæåííÿ ïіä ÷àñ ïîêàçó ïðåçåíòàöії, ñïîñіá çìіíè ñëàéäіâ òà іíøå.
Ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії êîðèñòóâà÷ ìîæå äîäàòè ðóêîïèñíі
ïîçíà÷êè äî çîáðàæåííÿ ñëàéäà, ùî äåìîíñòðóєòüñÿ, òà çìіíþâàòè ïîñëіäîâíіñòü ïîêàçó ñëàéäіâ.
Äëÿ íàëàøòóâàííÿ ïàðàìåòðіâ äðóêóâàííÿ ïðåçåíòàöії ïîòðіáíî âèêîíàòè Ôàéë  Äðóê. Ìîæíà óñòàíîâèòè, ÿêі ñëàéäè ïðåçåíòàöії áóäóòü
íàäðóêîâàíі, âèáðàòè ôîðìó ïîäàííÿ ìàòåðіàëіâ íà ïàïåðі, êіëüêіñòü і
ðîçìіùåííÿ ñëàéäіâ íà îäíîìó àðêóøі, êîëіðíó ãàìó, êîëîíòèòóëè.
Дайте відповіді на запитання
1. ßê íàëàøòóâàòè òðèâàëіñòü ïîêàçó ñëàéäіâ ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âіêíà Çàïèñ? Ó ÿêèõ âèïàäêàõ âèêîðèñòîâóєòüñÿ
öÿ îïåðàöіÿ?
2. ßêі ðåæèìè ïîêàçó ïðåçåíòàöії ìîæå íàëàøòóâàòè êîðèñòóâà÷?
Ó ÷îìó ìіæ íèìè ðіçíèöÿ?
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3. ßê óñòàíîâèòè âèáіðêîâèé ïîêàç ñëàéäіâ äëÿ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії? Ç ÿêîþ ìåòîþ öå âàðòî ðîáèòè?
4. ßê ïðèõîâàòè ñëàéä? ßê âіäìіíèòè ïðèõîâóâàííÿ?
5. ßê ïåðåéòè äî ðåæèìó ââåäåííÿ ïîçíà÷îê ïіä ÷àñ ïîêàçó ïðåçåíòàöії?
6. ßêå ïðèçíà÷åííÿ íàïіâïðîçîðèõ êíîïîê êåðóâàííÿ äåìîíñòðàöієþ
ïðåçåíòàöії?
7. ßê íàäðóêóâàòè ñëàéäè?
8. ßêі íàëàøòóâàííÿ ìîæíà âèêîíàòè ïåðåä ïî÷àòêîì äðóêóâàííÿ?
9. ßê óâåñòè òà íàäðóêóâàòè íîòàòêè äî ñëàéäà?
Виконайте завдання
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.6\
çàâäàííÿ 3.6.1.pptx. Óñòàíîâіòü òàêі íàëàøòóâàííÿ ÷àñó äåìîíñòðàöії ñëàéäіâ: ïåðøîãî — 3 ñ, äðóãîãî — 4 ñ, òðåòüîãî — 3 ñ, ÷åòâåðòîãî — 4 ñ, ï’ÿòîãî — 3 ñ, øîñòîãî — 3 ñ, ñüîìîãî — 5 ñ, âîñüìîãî — 4 ñ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
çàâäàííÿ 3.6.1.pptx.
2. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.6\
çàâäàííÿ 3.6.2.pptx. Óñòàíîâіòü òàêі íàëàøòóâàííÿ ÷àñó äåìîíñòðàöії ñëàéäіâ: ïåðøîãî — 2 ñ, äðóãîãî — 4 ñ, òðåòüîãî — 6 ñ, ÷åòâåðòîãî — 3 ñ, ï’ÿòîãî — 3 ñ, øîñòîãî — 3 ñ, ñüîìîãî — 6 ñ. Çáåðåæіòü
ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.6.2.pptx.
3. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.6\
çàâäàííÿ 3.6.3.pptx. Óñòàíîâіòü âàðіàíò ïîêàçó, іì’ÿì ÿêîãî áóäå
âàøå ïðіçâèùå, äî ÿêîãî âêëþ÷іòü òèòóëüíèé ñëàéä і âñі ñëàéäè, íà
ÿêèõ çîáðàæåíî ïðèñòðîї ââåäåííÿ. Ñëàéä іç çîáðàæåííÿì êëàâіàòóðè ïîñòàâòå äðóãèì. Çàïóñòіòü äåìîíñòðàöіþ öüîãî âàðіàíòà ïîêàçó. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.6.3.pptx.
4. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.6\
çàâäàííÿ 3.6.4.pptx. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі íàñòðîþâàíîãî ïîêàçó âàðіàíòіâ: Äîâіëüíèé ïîêàç 1 і Äîâіëüíèé ïîêàç 2.
Ñòâîðіòü âëàñíèé âàðіàíò ïîêàçó.
5. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, íàïðèêëàä ç ôàéëà Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.6\
çàâäàííÿ 3.6.5.pptx. Äîäàéòå äî ñëàéäіâ òåêñò íîòàòîê äëÿ âèñòóïó
ç ïðåçåíòàöієþ. Óñòàâòå êîëîíòèòóëè — ïîòî÷íó äàòó òà íîìåð
ñëàéäà. Íàäðóêóéòå ñòîðіíêè íîòàòîê ïðåçåíòàöії. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.6.5.pptx.
6. Çíàéäіòü âіäîìîñòі ïðî ãëîáàëüíі ïðîáëåìè ëþäñòâà òà ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ іç öієї òåìè îáñÿãîì ó 6 ñëàéäіâ. Ïіäãîòóéòå òåêñò âèñòóïó ç ïðåçåíòàöієþ, çàïèøіòü ãîëîñîâèé ñóïðîâіä і íàëàøòóéòå áåçïåðåðâíó äåìîíñòðàöіþ ïðåçåíòàöії äî íàòèñêàííÿ êëàâіøі Esc.
Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.6.6.pptx.
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

êëàñèôіêàöіþ çàãðîç áåçïåöі òà ïîøêîäæåííÿ äàíèõ
ó êîìï’þòåðíèõ ñèñòåìàõ
çàõèñò äàíèõ, åòè÷íі òà ïðàâîâі îñíîâè çàõèñòó âіäîìîñòåé
і äàíèõ
øêіäëèâі ïðîãðàìè, їõ òèïè, ïðèíöèïè äії òà áîðîòüáó ç íèìè
çàãðîçè, ùî âèíèêàþòü ïіä ÷àñ ðîáîòè â Іíòåðíåòі
çàñîáè áðàóçåðà, ïðèçíà÷åíі äëÿ ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè
çàõèñò âіä ñïàìó
áåçïå÷íå çáåðіãàííÿ äàíèõ
ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ òà âіäíîâëåííÿ äàíèõ
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ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1. ОСНОВИ ЗАХИСТУ ДАНИХ
У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
1. ßêі çàãðîçè ìîæóòü âèíèêíóòè ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï
êîìï’þòåðîì?
þòåðîì?
2. ßêі ìåòîäè çàõèñòó îñîáèñòèõ äàíèõ âè çíàєòå?
3. ßêі åòè÷íі íîðìè êîðèñòóâà÷іâ êîìï’þòåðіâ âè çíàєòå?

ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Âàì óæå âіäîìà òà çíà÷íà ðîëü, ÿêó âіäіãðàþòü іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії â æèòòі ñó÷àñíîї ëþäèíè, â óñïіøíîìó ðîçâèòêó âñüîãî ëþäñòâà. Іíôîðìàòèêà ÿê íàóêà âèâ÷àє ìåòîäè òà çàñîáè îïðàöþâàííÿ, ïåðåäàâàííÿ
òà çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü. Òå, ùî ïîâіäîìëåííÿ ìîæíà âòðàòèòè, çíàє
ç âëàñíîãî äîñâіäó áіëüøіñòü êîðèñòóâà÷іâ êîìï’þòåðіâ. Òîìó ïðîáëåìà
çàõèñòó äàíèõ âіä âòðàòè ç íåäáàëüñòâà, ÷åðåç ñòèõіéíå ëèõî ÷è êðàäіæêó — îäíà ç ãîëîâíèõ ó êîìï’þòåðíіé іíäóñòðії.
Âèêîðèñòàííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì â óïðàâëіííі
äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè çíà÷íî ïіäâèùóє ÿêіñòü і øâèäêіñòü îïðàöþâàííÿ òà ïåðåäàâàííÿ ðіçíèõ âіäîìîñòåé, ùî ïîçèòèâíî ïîçíà÷àєòüñÿ íà
åôåêòèâíîñòі óïðàâëіííÿ. Ïðîòå öåé ïðîöåñ ìàє і çâîðîòíèé áіê — ç’ÿâëÿєòüñÿ çàãðîçà âèêðàäàííÿ êîíôіÊîíôіäåíöіéíèé (ëàò. confidentia –
äåíöіéíèõ äàíèõ, їõ çíèùåííÿ àáî
äîâіðà) – ÿêèé íå ïіäëÿãàє ðîçãîëîñó.
âèêîðèñòàííÿ íà êîðèñòü іíøèõ ëþäåé ÷è äåðæàâ.
Òàê, ÿê ïðèêëàä, ó ãðóäíі 2015 ðîêó çëîâìèñíèêè çäіéñíèëè àòàêó íà
êîìï’þòåðè ñèñòåìè óïðàâëіííÿ Ïðèêàðïàòòÿîáëåíåðãî, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî
áóëî âіäêëþ÷åíî âіä åëåêòðîåíåðãії äåñÿòêè òèñÿ÷ ñïîæèâà÷іâ. Åêîíîìіêà
Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі çàçíàëà çíà÷íèõ çáèòêіâ. Ó ãðóäíі 2016 ðîêó
áóëî ïîðóøåíî ðîáîòó ñàéòіâ Ìіíіñòåðñòâà îáîðîíè Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà
ôіíàíñіâ, Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà òà Ïåíñіéíîãî ôîíäó.
Áіëüøіñòü äåðæàâ ðîçãëÿäàє áåçïåêó â ãàëóçі іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé ÿê îäíó ç îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè.
Ó çâ’ÿçêó іç çðîñòàþ÷îþ ðîëëþ ІÊÒ ó æèòòі ñó÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà, íàÿâíіñòþ ÷èñëåííèõ çàãðîç, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìîæëèâіñòþ äîñòóïó çëîâìèñíèêіâ
äî ñåêðåòíèõ і êîíôіäåíöіéíèõ äàíèõ, їõ çàõèñò ïîòðåáóє ïîñèëåíîї óâàãè.
Іíôîðìàöіéíà áåçïåêà — ðîçäіë іíôîðìàòèêè, ùî âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі
çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ ôіçè÷íèõ îñіá, ïіäïðèєìñòâ,
îðãàíіçàöіé, äåðæàâíèõ óñòàíîâ òîùî âіä âòðàòè, ïîðóøåííÿ ôóíêöіîíóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ñïîòâîðåííÿ, íåñàíêöіîíîâàíîãî êîïіþâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ. Іíôîðìàöіéíà áåçïåêà áàçóєòüñÿ íà òàêèõ ïðèíöèïàõ (ìàë. 4.1):

.1. Основні принципи інформаційної безпе

Äîñòóïíіñòü
ü — çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî çàãàëüíîäîñòóïíèõ äàíèõ óñіì êîðèñòóâà÷àì, çàõèñò öèõ äàíèõ âіä ñïîòâîðåííÿ òà áëîêóâàííÿ çëîâìèñíèêàìè.
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Роздiл 4
Êîíôіäåíöіéíіñòü — çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî äàíèõ íà îñíîâі ðîçïîäіëó ïðàâ äîñòóïó. Є äàíі, äîñòóï äî ÿêèõ ìàþòü óñі êîðèñòóâà÷і, äî іíøèõ — ïåâíі ãðóïè ëþäåé, íàïðèêëàä äèñïåò÷åðè àâіàñëóæá, à є îñîáèñòі
äàíі, äîñòóï äî ÿêèõ ìîæå ìàòè òіëüêè îäíà ëþäèíà, íàïðèêëàä äî âìіñòó åëåêòðîííîї ïîøòîâîї ñêðèíüêè, äî ôàéëіâ îñîáèñòîãî àðõіâó òîùî.
Öіëіñíіñòü — çàõèñò äàíèõ âіä çëîâìèñíîãî àáî âèïàäêîâîãî âèäàëåííÿ
÷è ñïîòâîðåííÿ.
КЛАСИФІК АЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ
Çàëåæíî âіä îáñÿãіâ çàâäàíèõ çáèòêіâ, çàãðîçè іíôîðìàöіéíіé áåçïåöі
ïîäіëÿþòü íà:
 íåøêіäëèâі — íå çàâäàþòü çáèòêіâ;
 øêіäëèâі — çàâäàþòü çíà÷íèõ çáèòêіâ;
 äóæå øêіäëèâі — çàâäàþòü êðèòè÷íèõ çáèòêіâ іíôîðìàöіéíіé ñèñòåìі,
ùî ïðèçâîäèòü äî ïîâíîãî àáî òðèâàëîãî â ÷àñі ïðèïèíåííÿ ðîáîòè ІÑ.
Çàëåæíî âіä ðåçóëüòàòó øêіäëèâèõ äіé, çàãðîçè іíôîðìàöіéíіé áåçïåöі
ìîæíà ïîäіëèòè íà òàêі âèäè:
 îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ñåêðåòíèõ àáî êîíôіäåíöіéíèõ äàíèõ;
 ïîðóøåííÿ àáî ïîâíå ïðèïèíåííÿ ðîáîòè êîìï’þòåðíîї іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè;
 îòðèìàííÿ äîñòóïó äî êåðóâàííÿ ðîáîòîþ êîìï’þòåðíîї іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè.
Ðîçãëÿäàþòü é іíøі êëàñèôіêàöії çàãðîç: çà ìåòîþ (çëîâìèñíі, âèïàäêîâі), çà ìіñöåì âèíèêíåííÿ (çîâíіøíі, âíóòðіøíі), çà ïîõîäæåííÿì
(ïðèðîäíі, òåõíîãåííі, çóìîâëåíі ëþäèíîþ) òîùî. Ïåðåëіê îñíîâíèõ çàãðîç іíôîðìàöіéíіé áåçïåöі ïîäàíî íà ìàëþíêó 4.2.
Çàãðîçè іíôîðìàöіéíіé áåçïåöі
Çíèùåííÿ òà ñïîòâîðåííÿ äàíèõ
Îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ñåêðåòíèõ
і êîíôіäåíöіéíèõ äàíèõ
Ïîøêîäæåííÿ ïðèñòðîїâ іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè
Îòðèìàííÿ ïðàâ íà âèêîíàííÿ äіé, ùî
ïåðåäáà÷åíі òіëüêè äëÿ îêðåìèõ êåðіâíèõ îñіá
Îòðèìàííÿ äîñòóïó äî çäіéñíåííÿ ôіíàíñîâèõ
îïåðàöіé çàìіñòü âëàñíèêіâ ðàõóíêіâ
Îòðèìàííÿ ïîâíîãî äîñòóïó äî êåðóâàííÿ
іíôîðìàöіéíîþ
ô ð ö
ñèñòåìîþ
Мал. 4.2. Основні загрози інформаційній безпеці
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ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗА ХИСТУ ДАНИХ
Íà ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè â 9-ìó êëàñі âè îçíàéîìèëèñÿ ç
åòè÷íèìè íîðìàìè, ÿêèì ñëіäóє ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ñïіëüíîòè êîðèñòóâà÷іâ êîìï’þòåðіâ. Îñíîâíі ç íèõ — íå âèêîðèñòîâóâàòè êîìï’þòåðíó
òåõíіêó òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ íà øêîäó іíøèì ëþäÿì, íå ïîðóøóâàòè àâòîðñüêèõ ïðàâ. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ çàõèñòó є ðÿä ïðàâîâèõ àêòіâ.
Ïåðø çà âñå öå àêòè, ùî óòâåðäæóþòü ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè:
 Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè (ïðèéíÿòà Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåєþ ÎÎÍ 10.12.1948 ðîêó): «Ñòàòòÿ 19. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà
… ñâîáîäó øóêàòè, îäåðæóâàòè і ïîøèðþâàòè іíôîðìàöіþ òà іäåї
áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè і íåçàëåæíî âіä äåðæàâíèõ êîðäîíіâ»;
 Êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (ïðèéíÿòà Ðàäîþ Єâðîïè 04.11.1950 ðîêó) ïðîãîëîøóє, ùî ñâîáîäà âèðàæåííÿ ïîãëÿäіâ ìîæå îáìåæóâàòèñÿ çàêîíîäàâñòâîì «…äëÿ çàïîáіãàííÿ ðîçãîëîøåííþ êîíôіäåíöіéíîї іíôîðìàöії»;
 Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè: «Ñòàòòÿ 32. … Íå äîïóñêàєòüñÿ çáèðàííÿ, çáåðіãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ïîøèðåííÿ êîíôіäåíöіéíîї іíôîðìàöії ïðî îñîáó áåç
її çãîäè, êðіì âèïàäêіâ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì…». «Ñòàòòÿ 54. Ãðîìàäÿíàì
ãàðàíòóєòüñÿ ñâîáîäà ëіòåðàòóðíîї, õóäîæíüîї, íàóêîâîї і òåõíі÷íîї òâîð÷îñòі, çàõèñò іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі, їõíіõ àâòîðñüêèõ ïðàâ...».
Çàêîíàìè Óêðàїíè òà іíøèìè ïðàâîâèìè àêòàìè âñòàíîâëåíî âіäïîâіäàëüíіñòü çà ïîðóøåííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, çà çëî÷èíè â ãàëóçі іíôîðìàöіéíîї áåçïåêè. Òàê Êðèìіíàëüíèì êîäåêñîì Óêðàїíè ïåðåäáà÷åíî
êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà:
 «Ïîðóøåííÿ òàєìíèöі ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëåãðàôíîї
÷è іíøîї êîðåñïîíäåíöії, ùî ïåðåäàþòüñÿ çàñîáàìè çâ’ÿçêó àáî ÷åðåç
êîìï’þòåð»;
 «Íåçàêîííå âіäòâîðåííÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ òâîðіâ íàóêè, ëіòåðàòóðè
і ìèñòåöòâà, êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì і áàç äàíèõ, … їõ íåçàêîííå òèðàæóâàííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ íà àóäіî- òà âіäåîêàñåòàõ, äèñêåòàõ,
іíøèõ íîñіÿõ іíôîðìàöії»;
 «Íåçàêîííі äії ç äîêóìåíòàìè íà ïåðåêàç, ïëàòіæíèìè êàðòêàìè òà
іíøèìè çàñîáàìè äîñòóïó äî áàíêіâñüêèõ ðàõóíêіâ, åëåêòðîííèìè
ãðîøèìà, îáëàäíàííÿì äëÿ їõ âèãîòîâëåííÿ»;
 «Íåñàíêöіîíîâàíå âòðó÷àííÿ â ðîáîòó åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíèõ
ìàøèí (êîìï’þòåðіâ), àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì, êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ
÷è ìåðåæ åëåêòðîçâ’ÿçêó»;
 «Ñòâîðåííÿ ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ àáî çáóòó øêіäëèâèõ ïðîãðàìíèõ ÷è òåõíі÷íèõ çàñîáіâ, à òàêîæ їõ ðîçïîâñþäæåííÿ
àáî çáóò»;
«Íåñàíêöіîíîâàíі
çáóò àáî ðîçïîâñþäæåííÿ іíôîðìàöії ç îáìåæåíèì

äîñòóïîì, ÿêà çáåðіãàєòüñÿ â åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèíàõ
(êîìï’þòåðàõ), àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåìàõ, êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ
àáî íà íîñіÿõ òàêîї іíôîðìàöії»
òîùî.
Äîòðèìàííÿ åòè÷íèõ і ïðàâîâèõ íîðì є îçíàêîþ ëþäèíè ç âèñîêèì
ðіâíåì ñâіäîìîñòі òà âіäïîâіäàëüíîñòі, ãðîìàäÿíèíà ç àêòèâíîþ æèòòєâîþ
ïîçèöієþ.
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Роздiл 4
ЗА ХИСТ ДАНИХ
Çàõèñò äàíèõ áàçóєòüñÿ íà ïðàâîâèõ òà îðãàíіçàöіéíèõ ïðèíöèïàõ.
Ïðàâîâі ïðèíöèïè âіäîáðàæåíî â çàêîíîäàâ÷èõ òà іíøèõ íîðìàòèâíèõ
àêòàõ, ïðî ÿêі éøëà ìîâà ðàíіøå. Îðãàíіçàöіéíі ïðèíöèïè ðåàëіçóþòüñÿ
ñèñòåìîþ çàõîäіâ, ïîäàíèõ ó òàáëèöі 4.1.
Òàáëèöÿ 4.1
Çàõîäè ðåàëіçàöії îðãàíіçàöіéíèõ ïðèíöèïіâ çàõèñòó äàíèõ
Öіëі çàõèñòó äàíèõ

Çàõîäè

Çàõèñò âіä âòðàòè äàíèõ óíàñëіäîê
ñòèõіéíèõ ÿâèù, çáîїâ ó ðîáîòі åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, íåêîìïåòåíòíîñòі ïðàöіâíèêіâ òîùî

Âèêîðèñòàííÿ äîäàòêîâèõ ïðèñòðîїâ
àâòîíîìíîãî åëåêòðîæèâëåííÿ, ñòâîðåííÿ êîïіé îñîáëèâî âàæëèâèõ äàíèõ
і çáåðіãàííÿ їõ ó çàõèùåíèõ ìіñöÿõ

Çàõèñò âіä óìèñíîãî ïîøêîäæåííÿ
êîìï’þòåðíîãî òà ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ, âèêðàäåííÿ äàíèõ áåçïîñåðåäíüî ç ïðèñòðîїâ

Ñòâîðåííÿ ñèñòåìè îõîðîíè ç ðîçìåæóâàííÿì äîñòóïó äî îñîáëèâî âàæëèâîãî îáëàäíàííÿ

Çàõèñò âіä âèêðàäåííÿ äàíèõ âëàñíèìè ïðàöіâíèêàìè

Óâåäåííÿ ðіçíèõ ðіâíіâ äîñòóïó äî äàíèõ, âèêîðèñòàííÿ ïåðñîíàëüíèõ çàõèùåíèõ ïàðîëіâ, êîíòðîëü çà äіÿëüíіñòþ ïðàöіâíèêіâ

Çàõèñò âіä âèêðàäåííÿ, ñïîòâîðåííÿ
÷è çíèùåííÿ äàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì
ñïåöіàëüíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì

Âèêîðèñòàííÿ ñïåöіàëüíîãî àíòèøïèãóíñüêîãî òà àíòèâіðóñíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, øèôðóâàííÿ äàíèõ, ùî ïåðåäàþòüñÿ ìåðåæàìè, âèêîðèñòàííÿ ïàðîëіâ äîñòóïó òà îáîâ’ÿçêîâîãî äóáëþâàííÿ äàíèõ

Ñëіä çàóâàæèòè, ùî ÿêùî ó 2000–2005 ðîêàõ îñíîâíі çáèòêè ðіçíîìàíіòíі ôіðìè é îðãàíіçàöії íåñëè âіä âèêðàäåííÿ äàíèõ äіþ÷èìè òà ìèíóëèìè ñïіâðîáіòíèêàìè, òî ó 2015 ðîöі çà äàíèìè Іíñòèòóòó êîìï’þòåðíîї
áåçïåêè (ÑØÀ) áіëüøіñòü çáèòêіâ çàâäàíî øêіäëèâèìè êîìï’þòåðíèìè
ïðîãðàìàìè, і öÿ òåíäåíöіÿ ïðîäîâæóєòüñÿ.
ШКІДЛИВІ ПРОГРАМИ, ЇХ ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЇ
Êðіì êîðèñíèõ ïðîãðàì, ÿêі äîïîìàãàþòü êîðèñòóâà÷åâі îïðàöüîâóâàòè äàíі, іñíóþòü і øêіäëèâі ïðîãðàìè. Äëÿ øêіäëèâèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì õàðàêòåðíî:
 øâèäêå ðîçìíîæåííÿ øëÿõîì ïðèєäíàííÿ ñâîїõ êîïіé äî іíøèõ ïðîãðàì, êîïіþâàííÿ íà іíøі íîñії äàíèõ, ïåðåñèëàííÿ êîïіé êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè;
 àâòîìàòè÷íå âèêîíàííÿ äåñòðóêòèâíèõ äіé:
 çíèùåííÿ äàíèõ øëÿõîì âèäàëåííÿ ôàéëіâ ïåâíèõ òèïіâ àáî ôîðìàòóâàííÿ äèñêіâ;
 óíåñåííÿ çìіí ó ôàéëè, çìіíåííÿ ñòðóêòóðè ðîçìіùåííÿ ôàéëіâ íà
äèñêó;
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 çìіíà àáî ïîâíå âèäàëåííÿ äàíèõ ç ïîñòіéíîї ïàì’ÿòі;
 çíèæåííÿ øâèäêîäії êîìï’þòåðà, íàïðèêëàä çà ðàõóíîê çàïîâíåííÿ îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі ñâîїìè êîïіÿìè;
 ïîñòіéíå (ðåçèäåíòíå) ðîçìіùåíÐåçèäåíò (ëàò. resident – òîé, õòî
íÿ â îïåðàòèâíіé ïàì’ÿòі âіä ìîçàëèøàєòüñÿ
íà
ìіñöі)
–
ìåíòó çâåðíåííÿ äî óðàæåíîãî
іíîçåìåöü, ùî ïîñòіéíî ïðîæèâàє
îá’єêòà äî ìîìåíòó âèìêíåííÿ
â ÿêіéñü äåðæàâі.
êîìï’þòåðà òà óðàæåííÿ âñå íîâèõ і íîâèõ îá’єêòіâ;
 ïðèìóñîâå ïåðåçàâàíòàæåííÿ îïåðàöіéíîї ñèñòåìè;
 áëîêóâàííÿ çàïóñêó ïåâíèõ ïðîãðàì;
 çáèðàííÿ òà ïåðåñèëàííÿ êîïії äàíèõ êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè
(øïèãóíñòâî), íàïðèêëàä ïåðåñèëàííÿ êîäіâ äîñòóïó äî ñåêðåòíèõ
äàíèõ;
 âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ óðàæåíèõ êîìï’þòåðіâ äëÿ îðãàíіçàöії êîëåêòèâíèõ àòàê íà іíøі êîìï’þòåðè â ìåðåæàõ;
 âèâåäåííÿ çâóêîâèõ àáî òåêñòîâèõ ïîâіäîìëåíü, ñïîòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ íà åêðàíі ìîíіòîðà òîùî.
Çà ðіâíåì íåáåçïå÷íîñòі äіé øêіäëèâі ïðîãðàìè ðîçïîäіëÿþòü íà:
 áåçïå÷íі — ïðîÿâëÿþòüñÿ âіäåî- òà çâóêîâèìè åôåêòàìè, íå çìіíþþòü ôàéëîâó ñèñòåìó, íå óøêîäæóþòü ôàéëè é íå âèêîíóþòü øïèãóíñüêèõ äіé;
 íåáåçïå÷íі — ïðèçâîäÿòü äî ïåðåáîїâ ó ðîáîòі êîìï’þòåðíîї ñèñòåìè:
çìåíøóþòü ðîçìіð äîñòóïíîї îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі, ïåðåçàâàíòàæóþòü
êîìï’þòåð òîùî;
 äóæå íåáåçïå÷íі — çíèùóþòü äàíі ç ïîñòіéíîї òà çîâíіøíüîї ïàì’ÿòі,
âèêîíóþòü øïèãóíñüêі äії òîùî.
Çà ïðèíöèïàìè ðîçïîâñþäæåííÿ òà ôóíêöіîíóâàííÿ øêіäëèâі ïðîãðàìè ðîçïîäіëÿþòü íà:
 êîìï’þòåðíі âіðóñè — ïðîãðàìè, çäàòíі ñàìîðîçìíîæóâàòèñÿ òà âèêîíóâàòè íåñàíêöіîíîâàíі äåñòðóêòèâíі äії íà óðàæåíîìó êîìï’þòåðі.
Ñåðåä íèõ âèäіëÿþòü:
 äèñêîâі (çàâàíòàæóâàëüíі) âіðóñè — ðîçìíîæóþòüñÿ êîïіþâàííÿì ñåáå ó ñëóæáîâі äіëÿíêè äèñêіâ òà іíøèõ çìіííèõ íîñіїâ, ÿêå
âіäáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ ñïðîáè êîðèñòóâà÷à ç÷èòàòè äàíі ç óðàæåíîãî
íîñіÿ;
 ôàéëîâі âіðóñè — ðîçìіùóþòü ñâîї êîïії ó ñêëàäі ôàéëіâ ðіçíîãî
òèïó. ßê ïðàâèëî, öå ôàéëè ãîòîâèõ äî âèêîíàííÿ ïðîãðàì ç ðîçøèðåííÿì іìåíі exe àáî com. Îäíàê іñíóþòü òàê çâàíі ìàêðîâіðóñè, ùî óðàæóþòü, íàïðèêëàä, ôàéëè òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ, åëåêòðîííèõ òàáëèöü, áàç äàíèõ òîùî;
õðîáàêè
(÷åðâ’ÿêè) êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ — ïåðåñèëàþòü ñâîї êîïії

êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè ç ìåòîþ ïðîíèêíåííÿ íà âіääàëåíі êîìï’þòåðè. Áіëüøіñòü ÷åðâ’ÿêіâ ïîøèðþþòüñÿ, ïðèêðіïèâøèñü äî ôàéëіâ
åëåêòðîííîї ïîøòè, åëåêòðîííèõ äîêóìåíòіâ òîùî. Ç óðàæåíîãî
êîìï’þòåðà õðîáàêè íàìàãàþòüñÿ ïðîíèêíóòè íà іíøі êîìï’þòåðè,
âèêîðèñòîâóþ÷è ñïèñîê åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ àäðåñ àáî іíøèìè
ñïîñîáàìè;
113
3
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Роздiл 4
 òðîÿíñüêі ïðîãðàìè — ïðîãðàìè, ùî ïðîíèêàþòü íà êîìï’þòåðè
êîðèñòóâà÷іâ ðàçîì ç іíøèìè ïðîãðàìàìè, ÿêі êîðèñòóâà÷ «îòðèìóє»
êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè àáî íà çìіííîìó íîñії;
 ðåêëàìíі ìîäóëі, àáî Adware (àíãë. Ad — ñêîðî÷åííÿ âіä
advertisement — îãîëîøåííÿ, ðåêëàìà, ware — òîâàð), — ïðîãðàìè,
ùî âáóäîâóþòüñÿ ó áðàóçåð êîðèñòóâà÷à äëÿ ïîêàçó ðåêëàìè ïіä ÷àñ
ïåðåãëÿäó âåá-ñòîðіíîê. Êðіì òîãî, ìîæóòü íàïðàâëÿòè íà ñåðâåð çëîâìèñíèêà äàíі êîðèñòóâà÷à ùîäî ðîáîòè â Іíòåðíåòі;
 іíøі — ðóòêіòè (àíãë. root — êîðåíåâèé êàòàëîã ó Linux, kit — íàáіð
іíñòðóìåíòіâ), åêñïëîéòè (àíãë. exploit — åêñïëóàòóâàòè, âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âëàñíîї âèãîäè), áåêäîðè (àíãë. back doorr — ÷îðíèé õіä),
çàâàíòàæóâà÷і (àíãë. downloaderr — çàâàíòàæóâà÷) òîùî.
Çíà÷íà ÷àñòèíà øêіäëèâèõ ïðîãðàì ó ïî÷àòêîâі ïåðіîäè çàðàæåííÿ íå
âèêîíóє äåñòðóêòèâíèõ äіé, à ëèøå ðîçìíîæóєòüñÿ. Öå òàê çâàíà ïàñèâíà ôàçà їõíüîãî іñíóâàííÿ. ×åðåç ïåâíèé ÷àñ, ó âèçíà÷åíèé äåíü àáî ïî
êîìàíäі ç êîìï’þòåðà â ìåðåæі øêіäëèâі ïðîãðàìè ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòè äåñòðóêòèâíі äії — ïåðåõîäÿòü â àêòèâíó ôàçó ñâîãî іñíóâàííÿ.
Ïðèáëèçíèé ðîçïîäіë êіëüêîñòі çàãðîç, ÿêі ñòâîðþþòü øêіäëèâі ïðîãðàìè íà ïî÷àòîê 2017 ðîêó çà äàíèìè ñàéòó Zillya (zillya.ua), ïîäàíî íà
ìàëþíêó 4.3.

Мал. 4.3. Діаграма розповсюдженості шкідливих програм

ЗАСОБИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ПРОГРАМАМИ
Äëÿ çàõèñòó äàíèõ і ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì
âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Çà íèì çáåðіãëàñÿ
ñòàðà íàçâà — àíòèâіðóñíі ïðîãðàìè, õî÷à áіëüøіñòü ç íèõ çàáåçïå÷óþòü
çàõèñò âіä ðіçíèõ òèïіâ øêіäëèâèõ ïðîãðàì. Ñó÷àñíі àíòèâіðóñíі ïðîãðàìè — öå êîìïëåêñíі ïðîãðàìè, ùî ìàþòü íàáіð ìîäóëіâ äëÿ çàõèñòó
âіä ðіçíèõ çàãðîç. Òàêèìè є ïðîãðàìè AVAST, Avira, NOD32, Microsoft
Security Essentials, NORTON AntiVirus, Panda, Zillya! òà іíøі.
Íàïðèêëàä, Óêðàїíñüêà àíòèâіðóñíà ëàáîðàòîðіÿ ïðîïîíóє êіëüêà âàðіàíòіâ ñâîãî àíòèâіðóñó Zillya! (óêð. çіëëÿ — ðіçíîìàíіòíі, çäåáіëüøîãî
çàïàøíі òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè). Çàëåæíî âіä ïðèçíà÷åííÿ äî ñêëàäó ïðîãðàìè ìîæóòü âõîäèòè òàêі ìîäóëі:
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 ôàéëîâèé ìîíіòîð (âàðòîâèé) — ïîñòіéíî (ðåçèäåíòíî) çíàõîäèòüñÿ â
îïåðàòèâíіé ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà ç ìîìåíòó çàâàíòàæåííÿ îïåðàöіéíîї
ñèñòåìè òà ïåðåâіðÿє âñі ôàéëè і äèñêè, âіäîìîñòі ïðî ÿêі ïîòðàïëÿþòü â îïåðàòèâíó ïàì’ÿòü, áëîêóє äії, ùî ìîæóòü іäåíòèôіêóâàòèñü ÿê
äії øêіäëèâîї ïðîãðàìè;
 ïîâåäіíêîâèé àíàëіçàòîð (іíñïåêòîð) — àíàëіçóє ñòàí ñèñòåìíèõ ôàéëіâ і ïàïîê òà ïîðіâíþє їõ çі ñòàíîì, ùî áóâ íà ïî÷àòêó ðîáîòè àíòèâіðóñíîї ïðîãðàìè. Çà ïåâíèõ çìіí, ÿêі õàðàêòåðíі äëÿ äіÿëüíîñòі
øêіäëèâèõ ïðîãðàì, âèâîäèòü ïîâіäîìëåííÿ ïðî íåáåçïåêó óðàæåííÿ;
 ïîøòîâèé ôіëüòð — ïåðåâіðÿє ïîøòó êîðèñòóâà÷à íà íàÿâíіñòü øêіäëèâèõ ïðîãðàì, çàáåçïå÷óє áëîêóâàííÿ íàäõîäæåííÿ ïîøòè ç ïіäîçðіëèõ ñàéòіâ àáî іç ñàéòіâ, ùî íàäñèëàþòü ñïàì;
 USB-çàõèñò — çäіéñíþє ïåðåâіðêó ïіäêëþ÷åííÿ çìіííèõ íîñіїâ äàíèõ,
çà ïîòðåáè ïåðåâіðÿє їõ íà íàÿâíіñòü øêіäëèâèõ ïðîãðàì;
 åâðèñòè÷íèé àíàëіçàòîð — ïðîâîäèòü åâðèñòè÷íèé (ãðåö. εὕρηκα —
çíàéøîâ, âèíàéøîâ) àíàëіç — ïîøóê íîâèõ øêіäëèâèõ ïðîãðàì çà їõ
ñòàíäàðòíèìè äіÿìè àáî ôðàãìåíòàìè êîäó;
 ìåðåæåâèé åêðàí (áðàíäìàóåð) — çàáåçïå÷óє âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ ïðîãðàì êîìï’þòåðà ïðàâèë äîñòóïó äî ìåðåæі, áëîêóє çà
ïîòðåáè ïіäîçðіëі ç’єäíàííÿ, âіäñòåæóє íàäñèëàííÿ ïðîãðàìàìè
äàíèõ ó ìåðåæі;
g âіä fishing
g — ðèáîëîâëÿ) — áëîêóє ñàéòè,
 àíòèôіøèíã (àíãë. phishing
ïðèçíà÷åíі äëÿ âèêðàäàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ êîðèñòóâà÷à ç ìåòîþ
äîñòóïó äî éîãî ðàõóíêіâ;
 àíòèñïàì (àíãë. spam — íàâ’ÿçëèâà ðåêëàìà) — áëîêóє ïðîíèêíåííÿ
ðåêëàìíèõ ïîâіäîìëåíü íà êîìï’þòåð êîðèñòóâà÷à;
 áàòüêіâñüêèé êîíòðîëü — íàäàє áàòüêàì ìîæëèâіñòü êîíòðîëþâàòè
çà ðîáîòîþ äèòèíè â êîìï’þòåðíіé ìåðåæі;
 ôàéë-øðåäåð (àíãë. shredderr — ïðèñòðіé äëÿ ïîäðіáíåííÿ ïàïåðó) —
çàáåçïå÷óє çíèùåííÿ äàíèõ ç íîñіїâ êîìï’þòåðà áåç ìîæëèâîñòі їõ
âіäíîâëåííÿ
òîùî.
Êðіì êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì ðîçðîáíèêè àíòèâіðóñíîãî ÏÇ, ÿê ïðàâèëî,
ïðîïîíóþòü îêðåìі ïðîãðàìè äëÿ øâèäêîãî ñêàíóâàííÿ êîìï’þòåðà íà
íàÿâíіñòü øêіäëèâèõ ïðîãðàì і їõ çíåøêîäæåííÿ. Òàêі ïðîãðàìè ðîçïîâñþäæóþòüñÿ áåçêîøòîâíî іç ñàéòіâ âèðîáíèêіâ ó âèãëÿäі îäíîãî ôàéëà.
Öі ïðîãðàìè íàçèâàþòü ñêàíåðàìè. Äëÿ ðîáîòè ç íèìè íå ïîòðіáíà іíñòàëÿöіÿ. Äîñòàòíüî çàïóñòèòè ôàéë ïðîãðàìè íà âèêîíàííÿ, íàïðèêëàä
ZillyaScanner_ua.exe.
ßêùî êîìïëåêñíó àíòèâіðóñíó ïðîãðàìó âñòàíîâëåíî íà âàøîìó
êîìï’þòåðі, òî ïіä ÷àñ âêëþ÷åííÿ ÏÊ âîíà áóäå îäíієþ ç ïåðøèõ àâòîìàòè÷íî çàâàíòàæóâàòèñÿ â îïåðàòèâíó ïàì’ÿòü êîìï’þòåðà і âèêîíóâàòè
îïåðàöії ç ïåðåâіðêè íàÿâíîñòі øêіäëèâèõ ïðîãðàì òà áëîêóâàííÿ їõíіõ
äіé. Ïðè öüîìó â Îáëàñòі ñïîâіùåíü ç’ÿâèòüñÿ çíà÷îê öієї ïðîãðàìè.
Äëÿ åôåêòèâíîї áîðîòüáè ç íîâèìè âіðóñíèìè çàãðîçàìè ïîòðіáíî ïîñòіéíî îíîâëþâàòè àíòèâіðóñíі áàçè — ñóêóïíîñòі äàíèõ ïðî âіäîìі íà
äàíèé ìîìåíò ÷àñó øêіäëèâі ïðîãðàìè і ñïîñîáè áîðîòüáè ç íèìè. Çà çàìîâ÷óâàííÿì ó áіëüøîñòі àíòèâіðóñіâ óñòàíîâëåíî àâòîìàòè÷íå îíîâëåí115
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Роздiл 4
íÿ àíòèâіðóñíèõ áàç êîæíîãî äíÿ іç ñàéòó ðîçðîáíèêà. ßêùî êîðèñòóâà÷
õî÷å çìіíèòè öåé ðîçêëàä àáî ïðîâåñòè îíîâëåííÿ íåãàéíî, âіí ïîâèíåí
çìіíèòè íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàìè.
Ó ïðîãðàìі Zillya! Àíòèâіðóñ Áåçêîøòîâíèé äëÿ çäіéñíåííÿ îíîâëåííÿ àíòèâіðóñíèõ ïðîãðàì ñëіä âіäêðèòè âіêíî ïðîãðàìè, ïîòіì âêëàäêó
Îíîâëåííÿ (ìàë. 4.4) òà âèáðàòè êíîïêó çàïóñêó îíîâëåííÿ

.

Мал. 4.4. Вкладка оновлення антивірусних баз

Óñòàíîâëåííÿ ïåðіîäè÷íîñòі âèêîíàííÿ àíòèâіðóñíîї ïåðåâіðêè çäіéñíþєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âêëàäêè Íàëàøòóâàííÿ
ïіñëÿ âèáîðó â ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà êîìàíäè Ïëàíóâàëüíèê (ìàë. 4.5).

Мал. 4.5. Вкладка Налаштування (установлення налаштувань автоматичної
перевірки комп’ютера на наявність шкідливих програм)

116
6
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРОФІЛАКТИК А УРА ЖЕННЯ ШКІДЛИВИМИ
КОМП’ЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ
Ùîá çàïîáіãòè óðàæåííþ êîìï’þòåðà øêіäëèâèìè ïðîãðàìàìè і çáåðåãòè äàíі, äîòðèìóéòåñÿ òàêèõ âèìîã:
 âèêîðèñòîâóéòå ëіöåíçіéíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ;
 óñòàíîâіòü êîìïëåêñíó àíòèâіðóñíó ïðîãðàìó;
 ðåãóëÿðíî çäіéñíþéòå ïîâíó ïåðåâіðêó êîìï’þòåðà íà íàÿâíіñòü âіðóñіâ;
 ïîñòіéíî îíîâëþéòå àíòèâіðóñíі áàçè;
 ðåãóëÿðíî ïðîâîäüòå ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ íàéáіëüø öіííèõ äàíèõ;
 ïåðåä âèêîðèñòàííÿì ïåðåâіðÿéòå âñі çìіííі íîñії, îòðèìàíі çі ñòîðîííіõ äæåðåë, àíòèâіðóñíîþ ïðîãðàìîþ;
 íå âіäêðèâàéòå âêëàäåíі äî ëèñòіâ åëåêòðîííîї ïîøòè ôàéëè, ÿêùî
âè íå çíàєòå âіä êîãî âîíè íàäіéøëè;
 îáìåæòå êîëî êîðèñòóâà÷іâ âàøîãî êîìï’þòåðà, îçíàéîìòå їõ ç ïðàâèëàìè àíòèâіðóñíîãî çàõèñòó, âèìàãàéòå їõ íåóõèëüíîãî äîòðèìàííÿ.
Чи знаєте ви, що…
Теоретичні основи створення програм, що можуть самостійно розмножуватись
і виконувати дії без втручання користувача, були розроблені в ході вдосконалення
теорії розробки автоматичних пристроїв (теорія автоматів) у 1950–1970-х роках.
На початку 1970-х років створюються експериментальні зразки подібних комп’ютерних
р
програм.
р р
Однією з перших програм такого типу стала програма, що з’явилася в американській військовій комп’ютерній мережі APRANet. Вона отримала назву Creeper
і могла самостійно поширюватися мережею, створювати свою копію на іншому
комп’ютері та виводити на монітор повідомлення «I’M THE CREEPER: CATCH
ME IF YOU CAN» (з англ. — «Я рептилія: зловіть мене, якщо зможете»). Водночас
ця програма та інші аналогічні програми того часу (наприклад, Animal, Xerox
worm) не завдавали шкоди, а лише доводили правильність теорії розробки
комп’ютерних програм, здатних до саморозмноження й автоматичного виконання певних дій.
д
Одними з перших програм, що завдали шкоди комп’ютерним програмам і даним, були програми Virus 1, 2, 3 і Elk Cloner, розроблені для персональних
комп’ютерів Apple II. Програма Elk Clonerr розмножувалася шляхом запису своєї
копії у початкові сектори дискет, які були на той час основним носієм даних для
ПК. Її шкідливі дії зводилися до перевертання зображення на екрані монітора, мерехтіння тексту, виведення різноманітних повідомлень тощо. Приблизно в цей самий час за цим видом шкідливих програм закріплюється назва — комп’ютерні
віруси.

Ó à à! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çäіéñíіòü ïåðåâіðêó íà íàÿâíіñòü øêіäëèâèõ ïðîãðàì ôàéëіâ ç ïàïîê
Äîêóìåíòè òà Çàâàíòàæåííÿ.
Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå âіêíî àíòèâіðóñíîї ïðîãðàìè Zillya! Àíòèâіðóñ Áåçêîøòîâíèé.
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Роздiл 4
2. Âіäêðèéòå âêëàäêó Ñêàíóâàííÿ (ìàë. 4.6).

Мал. 4.6. Вкладка Сканування

3. Âèáåðіòü âèä ïåðåâіðêè — Âèáіðêîâå ñêàíóâàííÿ.
4. Ó âіêíі, ùî âіäêðèëîñÿ, ïîñëіäîâíî âіäêðèéòå:
 âìіñò äèñêà, íàïðèêëàä Ñ:;
 âìіñò ïàïêè Êîðèñòóâà÷і (User);
 âìіñò ïàïêè ç іì’ÿì êîðèñòóâà÷à, ïіä ÿêèì âè ïðàöþєòå â ñèñòåìі
(ìàë. 4.7).

Мал. 4.7. Вікно вибору об’єктів сканування

5. Óñòàíîâіòü ïîçíà÷êè áіëÿ ïàïîê Äîêóìåíòè òà Çàâàíòàæåííÿ, äëÿ
öüîãî óòðèìóéòå íàòèñíóòîþ êëàâіøó Ctrl ïіä ÷àñ íàòèñíåííÿ íà ëіâó
êíîïêó ìèøі.
6. Çàïóñòіòü ïåðåâіðêó âèáîðîì êíîïêè Ïî÷àòè ñêàíóâàííÿ.
7. Äî÷åêàéòåñÿ çàâåðøåííÿ ñêàíóâàííÿ òà âèçíà÷òå:
 ñêіëüêè çíàéäåíî ôàéëіâ øêіäëèâèõ ïðîãðàì;
 ñêіëüêè ôàéëіâ øêіäëèâèõ ïðîãðàì áóëî çíåøêîäæåíî;
 ñêіëüêè ÷àñó éøëî ñêàíóâàííÿ.
8. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè.
118
8
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

айважливіше
айва
й
лив
вііше
евц
цьому
о у пункт
пункті
у т
îðìàöіéíà áåçïåêà — ðîçäіë іíôîðìàòèêè, ùî âèâ÷àє çàêîíîòі çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ ôіçè÷íèõ îñіá,
ïіäïðèєìñòâ, îðãàíіçàöіé, äåðæàâíèõ óñòàíîâ òîùî âіä âòðàòè, ïîðóøåííÿ ôóíêöіîíóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ñïîòâîðåííÿ, íåñàíêöіîíîâàíîãî
êîïіþâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ. Іíôîðìàöіéíà áåçïåêà áàçóєòüñÿ íà òàêèõ
ïðèíöèïàõ: äîñòóïíіñòü, êîíôіäåíöіéíіñòü, öіëіñíіñòü.
Îñíîâíèìè çàãðîçàìè іíôîðìàöіéíіé áåçïåöі є: çíèùåííÿ òà ñïîòâîðåííÿ äàíèõ; îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ñåêðåòíèõ àáî êîíôіäåíöіéíèõ äàíèõ; ïîøêîäæåííÿ ïðèñòðîїâ іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè; îòðèìàííÿ ïðàâ
íà âèêîíàííÿ äіé, ùî ïåðåäáà÷åíі òіëüêè äëÿ îêðåìèõ îñіá; îòðèìàííÿ
äîñòóïó äî çäіéñíåííÿ ôіíàíñîâèõ îïåðàöіé çàìіñòü âëàñíèêà ðàõóíêіâ;
îòðèìàííÿ ïîâíîãî äîñòóïó äî êåðóâàííÿ іíôîðìàöіéíîþ ñèñòåìîþ.
Åòè÷íі íîðìè ïåðåäáà÷àþòü, ùî êîðèñòóâà÷і êîìï’þòåðіâ íå âèêîðèñòîâóþòü êîìï’þòåðíó òåõíіêó òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ íà øêîäó
іíøèì ëþäÿì, íå ïîðóøóþòü àâòîðñüêèõ ïðàâ.
Ïðàâîâі îñíîâè çàõèñòó äàíèõ áàçóþòüñÿ íà ïðàâîâèõ àêòàõ, ùî óòâåðäæóþòü ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè òà ÿêèìè âñòàíîâëåíî âіäïîâіäàëüíіñòü
çà çëî÷èíè â ãàëóçі іíôîðìàöіéíîї áåçïåêè.
Çàõèñò äàíèõ áàçóєòüñÿ íà ïðàâîâèõ òà îðãàíіçàöіéíèõ ïðèíöèïàõ.
Øêіäëèâі êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè ïîäіëÿþòü íà òàêі âèäè: êîìï’þòåðíі âіðóñè, õðîáàêè êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ, òðîÿíñüêі ïðîãðàìè, ðåêëàìíі ìîäóëі, àáî Adware, òà іíøі.
Äëÿ çàõèñòó äàíèõ і ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì
âèêîðèñòîâóєòüñÿ ñïåöіàëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ — àíòèâіðóñíі ïðîãðàìè. Ñó÷àñíі àíòèâіðóñíі ïðîãðàìè — öå êîìïëåêñíі ïðîãðàìè, ùî
ìàþòü íàáіð ìîäóëіâ äëÿ çàõèñòó âіä ðіçíèõ çàãðîç. Êðіì êîìïëåêñíèõ
ïðîãðàì, є ïðîãðàìè äëÿ øâèäêîãî ñêàíóâàííÿ êîìï’þòåðà íà íàÿâíіñòü
øêіäëèâèõ ïðîãðàì і їõ çíåøêîäæåííÿ. Òàêі ïðîãðàìè íàçèâàþòü ñêàíåðàìè.
Дайте відповіді на запитання
1. ßêі çàõîäè ïåðåäáà÷àє іíôîðìàöіéíà áåçïåêà ôіçè÷íîї îñîáè; ïіäïðèєìñòâ; îðãàíіçàöіé; óñòàíîâ?
2. ßêі îñíîâíі ñêëàäîâі ìàє іíôîðìàöіéíà áåçïåêà?
3. Íà ÿêі âèäè ïîäіëÿþòüñÿ çàãðîçè іíôîðìàöіéíіé áåçïåöі çàëåæíî
âіä îáñÿãіâ çàâäàíèõ çáèòêіâ?
4. Íà ÿêі âèäè ïîäіëÿþòüñÿ çàãðîçè іíôîðìàöіéíіé áåçïåöі çàëåæíî
âіä ðåçóëüòàòó øêіäëèâèõ äіé?
5. ßêі åòè÷íі íîðìè êîðèñòóâà÷іâ êîìï’þòåðіâ âè çíàєòå?
6. ßêі ïðàâîâі îñíîâè çàõèñòó äàíèõ?
7. ßêі çàõîäè çäіéñíþþòüñÿ äëÿ çàõèñòó äàíèõ?
8. ßêі äії õàðàêòåðíі äëÿ øêіäëèâèõ ïðîãðàì?
9. Íà ÿêі âèäè ïîäіëÿþòüñÿ øêіäëèâі ïðîãðàìè çà ðіâíåì íåáåçïå÷íîñòі äіé? ßêі äії õàðàêòåðíі äëÿ êîæíîãî ç âèäіâ?
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10. Íà ÿêі âèäè ïîäіëÿþòüñÿ øêіäëèâі ïðîãðàìè çà ïðèíöèïàìè ðîçïîâñþäæåííÿ òà ôóíêöіîíóâàííÿ? ßêі äії õàðàêòåðíі äëÿ êîæíîãî
ç âèäіâ?
11. ßê íàçèâàþòüñÿ ïðîãðàìè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çàõèñòó
êîìï’þòåðà âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
12. ßêі ìîäóëі ìîæóòü âõîäèòè äî ñêëàäó ïðîãðàì çàõèñòó êîìï’þòåðà
âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì? ßêі äії âîíè âèêîíóþòü?

13 . ßêèõ çàõîäіâ ùîäî ïðîôіëàêòèêè óðàæåííÿ øêіäëèâèìè êîìï’þòåðíèìè ïðîãðàìàìè ïîòðіáíî âæèòè?
14. Ïîÿñíіòü, ÷îìó ñåðåä çàõîäіâ іç ïðîôіëàêòèêè óðàæåííÿ âіðóñîì
îäíієþ ç îñíîâíèõ âèìîã є âèêîðèñòàííÿ ëіöåíçіéíîãî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ.
Виконайте завдання
1. Óêàæіòü, ÿêі äåñòðóêòèâíі äії íå ìîæóòü âèêîíóâàòè øêіäëèâі
êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè:
a) çíèùóâàòè ôàéëè;
b) çíèùóâàòè ìіêðîñõåìè îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі;
c) ïåðåñèëàòè äàíі íà іíøèé êîìï’þòåð;
d) çìіíþâàòè ëîãі÷íó ñòðóêòóðó æîðñòêîãî ìàãíіòíîãî äèñêà;
e) âіäòâîðþâàòè çâóêîâі òà âіäåîåôåêòè.
2. Âèêîíàéòå àíòèâіðóñíó ïåðåâіðêó çîâíіøíüîãî çàïàì’ÿòîâóþ÷îãî
ïðèñòðîþ, óêàçàíîãî â÷èòåëåì.
3. Çàïèøіòü ñëîâåñíèé àëãîðèòì ïåðåâіðêè êîìï’þòåðà íà íàÿâíіñòü
øêіäëèâèõ ïðîãðàì.
4. Ïðîâåäіòü îíîâëåííÿ àíòèâіðóñíèõ áàç àíòèâіðóñíîї ïðîãðàìè,
óñòàíîâëåíîї íà âàøîìó êîìï’þòåðі.
5. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ àíòèâіðóñíó ïðîãðàìó òà:
a) óñòàíîâіòü òàêі çíà÷åííÿ ïàðàìåòðіâ ïåðåâіðêè: äії íàä óðàæåíèìè îá’єêòàìè — ëіêóâàòè, à çà íåìîæëèâîñòі ëіêóâàííÿ — çíèùóâàòè;
b) ïðîâåäіòü ïåðåâіðêó âàøîї ïàïêè íà íàÿâíіñòü øêіäëèâèõ ïðîãðàì.
6. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ àíòèâіðóñíó ïðîãðàìó òà:
a) óñòàíîâіòü òàêі çíà÷åííÿ ïàðàìåòðіâ ïåðåâіðêè: ðіâåíü ïåðåâіðêè — ìàêñèìàëüíèé çàõèñò; äії íàä óðàæåíèìè îá’єêòàìè — çàïèòóâàòè â êîðèñòóâà÷à; íå ïåðåâіðÿòè àðõіâíі ôàéëè;
b) ïðîâåäіòü ïåðåâіðêó äèñêà Ñ: íà íàÿâíіñòü øêіäëèâèõ ïðîãðàì;
c) ïåðåãëÿíüòå çâіò ïðî âèêîíàííÿ ïåðåâіðêè. ×è âèÿâëåíî øêіäëèâі ïðîãðàìè? ßêùî òàê, òî äî ÿêîãî âèäó âîíè íàëåæàòü?
7. Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ çà îäíієþ ç òåì: «Ñó÷àñíі çàñîáè àíòèâіðóñíîãî çàõèñòó», «Ùî ìîæóòü і ÷îãî íå ìîæóòü êîìï’þòåðíі âіðóñè», «Êîìï’þòåðíі âіðóñè: ìіôè і ðåàëüíіñòü» àáî «Іñòîðіÿ êîìï’þòåðíèõ âіðóñіâ».
8. Âèçíà÷òå çà äîâіäêîþ àíòèâіðóñíîї ïðîãðàìè, ùî âñòàíîâëåíà íà
âàøîìó êîìï’þòåðі, ÷è âèêîíóє öÿ ïðîãðàìà ôóíêöії:
a) äåòåêòîðіâ (ñêàíåðіâ);
á) ìîíіòîðіâ;
â) ðåâіçîðіâ.
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4.2. БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ. БЕЗПЕЧНЕ
ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ
1. Íà ÿêі ðèçèêè ìîæå íàðàæàòèñÿ êîðèñòóâà÷ â Іíòåðíåòі?
2. ßêі ïðàâèëà áåçïå÷íîãî êîðèñòóâàííÿ Іíòåðíåòîì âè çíàєòå?
3. Ùî òàêå àðõіâàöіÿ äàíèõ? Ç ÿêîþ ìåòîþ âîíà çäіéñíþєòüñÿ?

ЗАГРОЗИ, ЩО ВИНИК АЮТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ
Âè âæå çíàєòå îñíîâíі çàãðîçè, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè ó ïðîöåñі ðîáîòè
ç êîìï’þòåðîì. Çíà÷íà ÷àñòèíà öèõ çàãðîç ïîâ’ÿçàíà ç àêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì Іíòåðíåòó. Ñó÷àñíà ëþäèíà íå ìîæå ïðîñòî âіäìîâèòèñÿ âіä
âèêîðèñòàííÿ Іíòåðíåòó, ùîá çàõèñòèòè ñâіé êîìï’þòåð і ñâîї äàíі. Áî
çàâäÿêè Іíòåðíåòó ìè ìèòòєâî îòðèìóєìî íîâèíè ç óñüîãî ñâіòó, âіëüíî
ñïіëêóєìîñÿ ç ëþäüìè, ùî ïåðåáóâàþòü ó ðіçíèõ êóòî÷êàõ ñâіòó, øóêàєìî
ìàòåðіàëè äëÿ íàâ÷àííÿ òà äëÿ ðîçâèòêó íàøèõ òâîð÷èõ çäіáíîñòåé òîùî
(ìàë. 4.8). Òîìó ìè ïîâèííі ðåàëüíî îöіíþâàòè ìîæëèâі ðèçèêè ïіä ÷àñ
ðîáîòè â Іíòåðíåòі òà âìіòè їõ ìіíіìіçóâàòè.

Мал. 4.8. Інтернет у житті

Ðåçóëüòàòè äîñëіäæåíü íàóêîâöіâ óêàçóþòü íà òå, ùî íàéáіëüø âðàçëèâîþ êàòåãîðієþ êîðèñòóâà÷іâ Іíòåðíåòó є ïіäëіòêè âіêîì âіä 12 äî
17 ðîêіâ (ìàë. 4.9). Ïåðø çà âñå, öå îäíà ç íàéàêòèâíіøèõ êàòåãîðіé êîðèñòóâà÷іâ. Çà ðіçíèìè äàíèìè, âîíè ùîäåííî âèêîðèñòîâóþòü Іíòåðíåò
âіä äâîõ äî øåñòè ãîäèí, ç ÿêèõ áëèçüêî 40 % çàéìàє ñïіëêóâàííÿ ç
âèêîðèñòàííÿì íîâèõ ìîäåëåé êîìï’þòåðіâ — ñìàðòôîíіâ і ïëàíøåòіâ.
Óïåâíåíіñòü ïіäëіòêіâ ó ñâîїõ çíàííÿõ і âìіííÿõ äîâîëі ÷àñòî ñïðè÷èíÿє
ïîìèëêè, íåîáà÷íі â÷èíêè, çáіëüøóþ÷è ðèçèêè ðîáîòè â ìåðåæі.
Çà äàíèìè äîñëіäæåííÿ, çäіéñíåíîãî çà іíіöіàòèâè êîìïàíії «Êèїâñòàð»,
28 % îïèòàíèõ äіòåé íàäñèëàëè ñâîї ôîòî íåçíàéîìèì ëþäÿì â Іíòåðíåòі, 17 % íàäñèëàëè äàíі ïðî ñåáå òà ðîäèíó — âіä àäðåñè é ãðàôіêà ðîáîòè áàòüêіâ äî
íàÿâíîñòі öіííèõ ðå÷åé âäîìà, 22 % äіòåé
ïîòðàïëÿëè íà ñàéòè äëÿ äîðîñëèõ, 28 % äіòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è ðåêëàìó â Іíòåðíåòі,
íàìàãàëèñÿ êóïèòè àëêîãîëü àáî öèãàðêè, à
11 % — íàâіòü íàðêîòèêè. Áëèçüêî 14 %
âіäïðàâëÿëè ïëàòíі SMS-ïîâіäîìëåííÿ íà
çàïèò іíòåðíåò-іãîð äëÿ ïåðåõîäó íà іíøèé
ðіâåíü àáî äëÿ îòðèìàííÿ áîíóñіâ.
Мал. 4.9. Користувач Інтернету
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Роздiл 4
Ñåðåä îñíîâíèõ çàãðîç âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ äëÿ êîðèñòóâà÷іâ, îñîáëèâî ïіäëіòêіâ, âèäіëÿþòü:
 êîìóíіêàöіéíі ðèçèêè — ðèçèêè, ùî ïîâ’ÿçàíі çі ñïіëêóâàííÿì
ó ìåðåæі òà âèêîðèñòàííÿì îíëàéí-іãîð:
 áóëіíã — çàëÿêóâàííÿ, ïðèíèæåíÁóëіíã (àíãë. bully — çàëÿêóâàòè,
íÿ, öüêóâàííÿ, ïåðåñëіäóâàííÿ,
öüêóâàòè, çàäèðàòè) — çàëÿêóâàííÿ
êîìïðîìåòàöіÿ ëþäåé ç âèêîðèñîñîáèñòîñòі äëÿ її ïîâíîãî ïіäïîòàííÿì îñîáèñòèõ àáî ïіäðîáíèõ
ðÿäêóâàííÿ ñâîїì іíòåðåñàì, êîììàòåðіàëіâ, ðîçìіùåíèõ â Іíòåðíåïðîìåòàöії.
òі, íàäñèëàííÿ ïîâіäîìëåíü ç âèêîÊîìïðîìåòóâàòè (ôðàíö. compromettre — çàâäàâàòè íåïðèєìíîñòåé,
ðèñòàííÿì ðіçíèõ ñåðâіñіâ. Ìàéæå
íàðàæàòè íà íåáåçïåêó) — âèñòàâêîæíà ï’ÿòà äèòèíà â Єâðîïі, ùî
ëÿòè â íåãàðíîìó âèãëÿäі, øêîäèòè
âèêîðèñòîâóє Іíòåðíåò, ñòàëà æåðäîáðіé ñëàâі.
òâîþ áóëіíãà;
 êîìïðîìåòóâàòè — âèñòàâëÿòè â íåãàðíîìó âèãëÿäі, øêîäèòè
äîáðіé ñëàâі;
 êіáåð-ãðóìіíã — âõîäæåííÿ â äîâіðó ëþäèíè äëÿ âèêîðèñòàííÿ її
â ñåêñóàëüíèõ öіëÿõ;
 íàäìіðíå çàõîïëåííÿ іãðàìè â ìåðåæі — ìîæå ïðèçâåñòè äî âòðàòè
ðåàëüíîñòі, íåðîçóìіííÿ òà íåñïðèéíÿòòÿ íîðì і ïðàâèë ëþäñüêîãî
ñïіâіñíóâàííÿ, êîìï’þòåðíîї çàëåæíîñòі;
 êîíòåíòíі ðèçèêè — ðèçèêè, ùî ïîâ’ÿçàíі ç äîñòóïîì äî ìàòåðіàëіâ,
ðîçìіùåíèõ ó ìåðåæі, — ìàòåðіàëіâ
Êîíòåíò (àíãë. ñontent – âìіñò,
øêіäëèâîãî õàðàêòåðó àáî òàêèõ, ùî
ñóòü) – âìіñò ÷îãî-íåáóäü.
íå âіäïîâіäàþòü âіêîâèì îñîáëèâîñòÿì ðîçâèòêó äèòÿ÷îї ïñèõіêè. Òàêі
ìàòåðіàëè, ÿê ïðèâèëî, ìіñòÿòü:
 ñöåíè íàñèëëÿ, æîðñòîêîї ïîâåäіíêè ç ëþäüìè òà òâàðèíàìè;
 ïðîïàãàíäó ðàñîâîї àáî íàöіîíàëüíîї íåíàâèñòі;
 ðåêëàìó àáî ïðîïàãàíäó âèêîðèñòàííÿ òþòþíó, àëêîãîëþ òà íàðêîòèêіâ, àçàðòíèõ іãîð;
 ïðîïàãàíäó ðåëіãіéíèõ âіðóâàíü, çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, àáî
ñïіëüíîò, ùî íå ìàþòü îôіöіéíîãî äîçâîëó íà ñâîþ äіÿëüíіñòü;
 ïðîïàãàíäó øêіäëèâèõ ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ і ìåòîäіâ áîðîòüáè
ç õâîðîáàìè, âіäìîâè âіä ëіêóâàííÿ;
 íåöåíçóðíó ëåêñèêó;
 ìàòåðіàëè äëÿ äîðîñëèõ;
 ñïîæèâ÷і ðèçèêè — ðèçèêè, ïîâ’ÿçàíі ç ïîðóøåííÿì ïðàâ ñïîæèâà÷іâ:
 ðåêëàìà òà ïðîäàæ ÷åðåç ìåðåæó іíòåðíåò-ìàãàçèíіâ íèçüêîÿêіñíîї
ïðîäóêöії;
 êóïіâëÿ ïіäðîáëåíèõ òîâàðіâ âіäîìèõ âèðîáíèêіâ;
 âòðàòà êîøòіâ ÷åðåç íåâèêîíàííÿ îáіöÿíîê íàäіñëàòè òîâàð, íåâіäïîâіäíіñòü òîâàðó çà ÿêіñòþ àáî çà âèðîáíèêîì (øàõðàéñòâî);
 âèêðàäàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ äëÿ çíÿòòÿ êîøòіâ áåç âіäîìà
êîðèñòóâà÷à ç éîãî ðàõóíêіâ;
 òåõíі÷íі ðèçèêè — ðèçèêè, ùî ïîâ’ÿçàíі ç ðîáîòîþ øêіäëèâèõ ïðîãðàì, ðîçãëÿíóòèõ ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêòі.
Äëÿ óíèêíåííÿ ðèçèêіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîáîòîþ â Іíòåðíåòі, âàðòî
äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ ïîðàä:
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– íå ðîçìіùóéòå â Іíòåðíåòі: äîìàøíþ àäðåñó, íîìåð òåëåôîíà (ÿê
äîìàøíüîãî, òàê і ìîáіëüíîãî); ðîçïîðÿäîê äíÿ (ñâіé і ðіäíèõ), ïîâіäîìëåííÿ ïðî ìîæëèâі òðèâàëі ïîäîðîæі àáî âèїçäè íà äà÷ó; ôîòî,
ùî ìîæóòü ñêîìïðîìåòóâàòè âàñ àáî âàøèõ çíàéîìèõ, ôîòî, ùî ìіñòÿòü çîáðàæåííÿ öіííèõ ðå÷åé, ïîäàðóíêіâ òîùî;
– íå íàäàâàéòå íåçíàéîìèì ëþäÿì òà íå íàäñèëàéòå ÷åðåç âіäêðèòі ìåðåæі ïåðñîíàëüíі äàíі, äàíі ïðî ïàðîëі äîñòóïó äî ïîøòîâèõ
ñêðèíüîê, åêàóíòіâ ó ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ;
– ïîâіäîìëÿéòå áàòüêіâ àáî áëèçüêèõ ïðî íàìàãàííÿ ñòîðîííіõ ëþäåé îòðèìàòè äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ ïðî âàñ, âàøó ñіì’þ; ïðî íàìàãàííÿ íåçíàéîìèõ ëþäåé ïðîäîâæèòè ñïіëêóâàííÿ íå â Іíòåðíåòі, à
øëÿõîì îñîáèñòîї çóñòðі÷і; ïðî íàìàãàííÿ çàëÿêàòè àáî ïåðåñëіäóâàòè ÿê ç áîêó îäíîëіòêіâ, òàê і ç áîêó äîðîñëèõ;
– íå âіäêðèâàéòå âêëàäåíü äî ëèñòіâ âіä íåçíàéîìèõ îñіá;
– âèêîðèñòîâóéòå çàñîáè çàõèñòó áðàóçåðà, êîìïëåêñíó àíòèâіðóñíó
ïðîãðàìó, ðåãóëÿðíî îíîâëþéòå àíòèâіðóñíі áàçè;
– íå íàäñèëàéòå SMS-ïîâіäîìëåííÿ äëÿ îòðèìàííÿ áóäü-ÿêèõ ïîñëóã
â Іíòåðíåòі.
Для тих, хто хоче знати більше
Більш повні налаштування безпеки для тих користувачів, які використовують
облікові записи Google, надає сторінка Мій обліковий запис (Додатки Google 
Мій обліковий запис). Наприклад, якщо використати посилання Розпочати
блоку
у Перевірка
р
р безпеки,, то можна:
 перевірити правильність номера мобільного телефона або адреси додаткової пошти для випадків, коли будуть виявлені порушення безпеки, наприклад хтось сторонній скористався вашим обліковим записом, або для
відновлення
д
пароля
р
д
доступу
у уд
до облікового запису,
у, якщо
щ ви його забули;
у ;
 переглянути список пристроїв (ноутбук, планшетний комп’ютер, смартфон
тощо), з яких ви отримували доступ до свого облікового запису, з вказівкою
про
р місцезнаходження
ц
д
ц
цього пристрою;
р
р ;
 переглянути список програм і веб-сайтів, використовуючи які, ви підключалися до свого облікового запису, і вилучити непотрібні чи ненадійні програми.

ЗАСОБИ БРАУЗЕРА,
ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ
Ç ïðèçíà÷åííÿì áðàóçåðіâ, îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè ç íèìè âè âæå îçíàéîìèëèñÿ ðàíіøå. Ðîçãëÿíåìî òåïåð òі íàëàøòóâàííÿ áðàóçåðà, çàâäÿêè
ÿêèì ìîæíà óáåçïå÷èòè ñåáå âіä çíà÷íîї êіëüêîñòі çàãðîç â Іíòåðíåòі.
Ïåðø çà âñå ñëіä ïåðåãëÿíóòè òà çà ïîòðåáè çìіíèòè íàëàøòóâàííÿ
áðàóçåðà ðîçäіëó ìåíþ, ó ÿêîìó çіáðàíî âëàñòèâîñòі, ïîâ’ÿçàíі ç áåçïåêîþ. Íàïðèêëàä, ó áðàóçåðі Google Chrome äëÿ їõ ïåðåãëÿäó òðåáà âèêîíàòè Íàëàøòóâàííÿ òà êåðóâàííÿ Google Chrome  Íàëàøòóâàííÿ òà íà ñòîðіíöі íàëàøòóâàíü âèáðàòè ïîñèëàííÿ Ïîêàçàòè ðîçøèðåíі
íàëàøòóâàííÿ. Âіäîáðàçèòüñÿ áіëüø ïîâíèé ñïèñîê íàëàøòóâàíü áðàóçåðà, ñåðåä ÿêèõ ó ãðóïі Êîíôіäåíöіéíіñòü ñëіä ïåðåâіðèòè, ÷è âñòàíîâëåíî
ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ Çàõèñòіòü ñåáå і ñâіé ïðèñòðіé âіä íåáåçïå÷íèõ ñàéòіâ.
Óâіìêíåííÿ öієї ôóíêöії ïåðåäáà÷àє, ùî áðàóçåð ïåðåä ïåðåõîäîì íà íîâèé ñàéò áóäå ïåðåâіðÿòè, ÷è íå çàíåñåíî éîãî àäðåñó äî ñïèñêó íåáåçïå÷123
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Роздiл 4
íèõ ñàéòіâ. І ÿêùî öå òàê, òî ïåðåõіä íà öåé ñàéò áëîêóâàòèìåòüñÿ. Òàêîæ ïðîãðàìà áóäå ïåðåâіðÿòè íàÿâíіñòü øêіäëèâèõ ïðîãðàì íà ñàéòàõ,
ÿêі âè âіäâіäóєòå.
Äëÿ ïîäàëüøèõ íàëàøòóâàíü áåçïåêè ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó Íàëàøòóâàííÿ âìіñòó. Âіäêðèєòüñÿ âіêíî Íàëàøòóâàííÿ âìіñòó (ìàë. 4.10),
ó ÿêîìó âàðòî ïåðåâіðèòè âèáіð òàêèõ ïåðåìèêà÷іâ:
 Çàáîðîíèòè âñіì ñàéòàì âіäîáðàæàòè ñïëèâàþ÷і âіêíà — äëÿ çàáîðîíè àâòîìàòè÷íîãî âіäêðèòòÿ íîâèõ âіêîí, ó òîìó ÷èñëі ç ïåðåõîäîì íà
іíøі ñàéòè;
 Çàïèòóâàòè, ÿêùî ñàéò íàìàãàєòüñÿ âіäñòåæóâàòè âàøå ôіçè÷íå ìіñöåçíàõîäæåííÿ — äëÿ çàáîðîíè àâòîìàòè÷íîãî âіäñòåæóâàííÿ ìіñöÿ
âàøîãî ïіäêëþ÷åííÿ äî ìåðåæі áåç âàøîãî äîçâîëó (ìîæíà âçàãàëі
çàáîðîíèòè öå ðîáèòè ñàéòàì);

Мал. 4.10. Вікно Налаштування вмісту

 Çàïèòóâàòè, ÿêùî ñàéò õî÷å ïîêàçóâàòè ñïîâіùåííÿ — äëÿ çàáîðîíè
àâòîìàòè÷íîãî ïîêàçó äîäàòêîâèõ ïîâіäîìëåíü, ùî ìîæå ãåíåðóâàòè
ñàéò, ó òîìó ÷èñëі і ðåêëàìíèõ;
à — äëÿ áëîêóâàííÿ ìîæ Çàáîðîíèòè ñàéòàì äîñòóï äî âàøîãî ìіêðîôîíà
ëèâîãî âіäñòåæåííÿ âàøèõ ðîçìîâ ÷åðåç àâòîìàòè÷íå âêëþ÷åííÿ ìіêðîôîíà. ßêùî ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè ìіêðîôîí íà ÿêîìóñü іç ñàéòіâ, íàïðèêëàä äëÿ ãîëîñîâîãî ââåäåííÿ ïîâіäîìëåííÿ, ñëіä äîäàòè àäðåñó öüîãî
ñàéòó äî ñïèñêó âèíÿòêіâ, ñêîðèñòàâøèñü êíîïêîþ Êåðóâàòè âèíÿòêàìè;
 Çàáîðîíèòè ñàéòàì äîñòóï äî âàøîї êàìåðè — äëÿ áëîêóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ âàøîї âåá-êàìåðè çëîâìèñíèêàìè ç Іíòåðíåòó;
 Çàáîðîíèòè âñіì ñàéòàì àâòîìàòè÷íî çàâàíòàæóâàòè êіëüêà ôàéëіâ — äëÿ áëîêóâàííÿ íåñàíêöіîíîâàíîãî êîïіþâàííÿ íà âàø
êîìï’þòåð ñòîðîííіõ ôàéëіâ.
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Â іíøèõ áðàóçåðàõ öі íàëàøòóâàííÿ ìîæóòü ìàòè іíøі íàçâè, àëå îñíîâíі äії çàëèøàþòüñÿ àíàëîãі÷íèìè äëÿ áіëüøîñòі áðàóçåðіâ.
Â Іíòåðíåòі äëÿ áіëüø íàäіéíîãî çàõèñòó çíà÷íà ÷àñòèíà ñëóæá çäіéñíþє øèôðóâàííÿ äàíèõ, ùî ïåðåñèëàþòüñÿ. Íàïðèêëàä, ç’єäíàííÿ ìіæ
êîìï’þòåðîì і ñåðâåðîì ïîøòîâîї ñëóæáè Gmail çàâæäè øèôðóєòüñÿ, ùî
çíà÷íî óñêëàäíþє ìîæëèâіñòü âіäñòåæåííÿ ïåðåñèëàííÿ âàìè äàíèõ íàâіòü ó âіäêðèòèõ Wi-Fi ìåðåæàõ. Îçíàêîþ òîãî, ùî ç’єäíàííÿ ç ïåâíèì
ñàéòîì çàõèùàєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì øèôðóâàííÿ, є íàÿâíіñòü ñóêóïíîñòі ñèìâîëіâ https://. Ó äåÿêèõ áðàóçåðàõ â àäðåñíîìó ðÿäêó áіëÿ https:// âіäîáðàæàєòüñÿ çíà÷îê çàìêà
Мал. 4.11. Ознаки
(ìàë. 4.11). Ñàéòè ç òàêèìè îçíàêàìè íàçèâàþòü
захищеності
сайту
çàõèùåíèìè ñàéòàìè.
ЗА ХИСТ ВІД СПАМУ
Ñïàì — öå ðîçñèëàííÿ ïîâіäîìëåíü, ÿê ïðàâèëî, ðåêëàìíîãî õàðàêòåðó âåëèêіé êіëüêîñòі êîðèñòóâà÷іâ. Öі ïîâіäîìëåííÿ íàäñèëàþòüñÿ êîðèñòóâà÷àì áåç їõíüîї çãîäè íà öå. Áіëüøіñòü ñïàìó éäå ÷åðåç åëåêòðîííó
ïîøòó, òîìó ÷àñòî ïîøòîâі ñåðâåðè ìàþòü ó ñâîєìó ñêëàäі ìîäóëü çàõèñòó
âіä ñïàìó, ÿêèé âіäñòåæóє і íàêîïè÷óє âіäîìîñòі ïðî àäðåñè, ç ÿêèõ іäóòü
ñïàìîâі ðîçñèëêè, òà íàïðàâëÿє òàêі ëèñòè ó ñïåöіàëüíó ïàïêó — Ñïàì.
Àíòèñïàìîâèé ìîäóëü òàêîæ íàìàãàєòüñÿ çà âìіñòîì ëèñòà âèçíà÷èòè
ñïàì і íàïðàâèòè òàêèé ëèñò ó òó ñàìó ïàïêó. Ïðîòå іíêîëè òðàïëÿþòüñÿ
і ïîìèëêè òà äî ïàïêè Ñïàì ïîòðàïëÿþòü êîðèñíі ëèñòè. Òîìó êîðèñòóâà÷ó âàðòî ïåðіîäè÷íî ïåðåãëÿäàòè âìіñò öієї ïàïêè. ßêùî æ àíòèñïàìîâèé ìîäóëü ïîøòîâîãî ñåðâåðà ïðîïóñòèâ ñïàì, òî êîðèñòóâà÷, íàïðèêëàä
Gmail, ìîæå ïîçíà÷èòè ñïàìîâèé ëèñò, âèáðàâøè êíîïêó Ïîâіäîìèòè
ïðî ñïàì (ìàë. 4.12). Òàêèé ëèñò áóäå ïåðåìіùåíî â ïàïêó Ñïàì і â ïîäàëüøîìó âñі ëèñòè ç àäðåñè âіäïðàâíèêà ñïàìó áóäóòü ïîòðàïëÿòè äî
âіäïîâіäíîї ïàïêè.

Мал. 4.12. Кнопка Повідомити про спам

Для тих, хто хоче знати більше
Спамом можна вважати і велику кількість рекламних блоків, що з’являються на
багатьох сайтах. Для боротьби з показом такої реклами використовують спеціальні програми, що вбудовуються у браузер. У Google Chrome такі програми називаються розширенням. Для блокування непотрібної реклами в Google Chrome треба виконати Налаштування
та керування Google Chrome  Інші інструменти 
Розширення, вибрати посилання Інші розширення та
ввести в поле Пошук в магазині назву програми — блокувальника реклами — Adblock Plus. Після натиснення
клавіші Enterr відобразиться список розширень (мал. 4.13).
Обравши потрібне, слід вибрати кнопку Додати в
Мал. 4.13. Adblock Plus
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Роздiл 4
Chrome. Після перезавантаження браузера майже всі блоки реклами з веб-сторінок не відображатимуться. Зазначене розширення безкоштовно можна додати
до браузера Google Chrome.

БЕЗПЕЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ.
РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ
Áåçïå÷íå çáåðіãàííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåðíèõ ñèñòåìàõ ïåðåäáà÷àє
îáîâ’ÿçêîâå êîïіþâàííÿ àáî âñіõ, àáî íàéâàæëèâіøèõ äàíèõ. Ó 8-ìó êëàñі
âè îçíàéîìèëèñÿ ç îäíèì іç ñïîñîáіâ ñòâîðåííÿ êîïіé äàíèõ — ðåçåðâíèì
êîïіþâàííÿì. Áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ îïåðàöіéíèõ ñèñòåì ó ñâîєìó ñêëàäі
ìàþòü çàñîáè äëÿ ñòâîðåííÿ ðåçåðâíèõ êîïіé íàéâàæëèâіøèõ äàíèõ, à
òàêîæ çàñîáè âіäíîâëåííÿ öèõ äàíèõ. Íàïðèêëàä, â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі Windows 10 äëÿ ñòâîðåííÿ ðåçåðâíîї êîïії äàíèõ ïîòðіáíî âèêîíàòè
Ïóñê  Ñëóæáîâі Windows  Ïàíåëü êåðóâàííÿ  Ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ òà âіäíîâëåííÿ. І â ïîäàëüøîìó äîòðèìóâàòèñÿ âêàçіâîê ïðîãðàìè
(ìàë. 4.14). Ó ïðîãðàìі ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ ðîçêëàäó äëÿ àâòîìàòè÷íîãî ðåçåðâíîãî êîïіþâàííÿ.

Мал. 4.14. Вікно Резервне копіювання та відновлення
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Для тих, хто хоче знати більше
Існують комп’ютерні системи, які потребують негайного резервного копіювання. Це сервери фінансових установ, систем продажу квитків, електронної пошти,
служб миттєвого обміну повідомленнями тощо. У таких випадках під час збереження даних вони одночасно дублюються на кілька носіїв — жорстких магнітних
дисках. Сукупність таких носіїв має назву RAID-масив (англ. Redundant Array of
Independent/I
/ nexpensive Diskss — надлишковий масив самостійних/недорогих дисків).
)
Існують кілька технологій запису даних на носії RAID-масивів, їх називають
рівнями. Наприклад, RAID рівня 0 не передбачає створення копій даних, за цією
технологією дані розбиваються на фрагменти, які паралельно записуються на два
окремих жорстких магнітних диски: на перший — фрагменти 1, 3, 5, 7, .., а на другий — фрагменти 2, 4, 6, 8, … (мал. 4.15). Це значно пришвидшує операції запису
та зчитування даних, але не захищає від втрати даних.

Мал. 4.15. Схема роботи RAID-масивів рівня 0 і рівня 1

RAID рівня 1, навпаки, призначено для захисту від втрати даних — дані одночасно записуються на два різних диски («віддзеркалення»). Кожний диск має двійника, що містить точну копію даних. У разі втрати даних на одному з дисків їх можна відновити
д
з іншого.
Працюють RAID-масиви під керуванням спеціальних програм — драйверів
RAID-масивів.

БЕЗПЕЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ
Äîâîëі ÷àñòî â ðіçíèõ øïèãóíñüêèõ ôіëüìàõ âè áà÷èëè, ÿê äàíі âіäíîâëþþòüñÿ ç íîñіїâ íàâіòü ïіñëÿ їõ âèäàëåííÿ. Îñîáëèâî ÷àñòî öå âіäáóâàєòüñÿ ç ìàãíіòíèìè äèñêàìè. Ðі÷ ó òіì, ùî ïіñëÿ âèäàëåííÿ ôàéëà çàïèñ
іíøèõ äàíèõ ó öі ñàìі äіëÿíêè íà íîñії íå âіäáóâàєòüñÿ âіäðàçó. Ïðîöåñ
âèäàëåííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî ç òàáëèöі ðîçìіùåííÿ ôàéëіâ âèäàëÿþòüñÿ
äàíі ïðî öåé ôàéë, і êëàñòåðè äèñêà, ÿêі âіí çàéìàâ, ïîçíà÷àþòüñÿ ÿê
âіëüíі. Ó ïîäàëüøîìó öі êëàñòåðè çàïîâíþþòüñÿ íîâèìè ôàéëàìè. Îäíàê âіäðàçó ïіñëÿ âèäàëåííÿ ôàéëà îïåðàöіéíà ñèñòåìà íà äèñêó çáåðіãàє
óâåñü âìіñò öüîãî ôàéëà.
Íà öüîìó çàñíîâàíî äіþ áàãàòüîõ ïðîãðàì âіäíîâëåííÿ ôàéëіâ. Íàïðèêëàä, òàêèõ ÿê Recuva, Recover My Files, PC Inspector File Recovery,
Dead Disk Doctor òîùî.
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Роздiл 4
Ðàçîì ç òèì äîâîëі ÷àñòî áóâàþòü âèïàäêè, êîëè äàíі ïîòðіáíî âèäàëèòè òàê, ùîá їõ íіõòî íå çìіã âіäíîâèòè. Íàïðèêëàä, âè âèðіøèëè ïðîäàòè
ñâіé ïåðñîíàëüíèé êîìï’þòåð àáî æîðñòêèé äèñê і âàøі ïåðñîíàëüíі äàíі
òðåáà âèäàëèòè áåç ìîæëèâîñòі їõ âіäíîâëåííÿ.
×àñòêîâî öå ìîæíà âèðіøèòè øëÿõîì ôîðìàòóâàííÿ íîñіїâ äàíèõ. Îäíàê ÿêùî ïіñëÿ ôîðìàòóâàííÿ íîâі äàíі íà äèñê íå çàïèñóâàëèñÿ, òî ñòàðі ìîæíà âіäíîâèòè. Äëÿ âèäàëåííÿ äàíèõ áåç ìîæëèâîñòі âіäíîâëåííÿ
(áåçïå÷íîãî âèäàëåííÿ) âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі ïðîãðàìè, íàïðèêëàä
CCleaner, Prevent Restore, Eraser, Freeraser, Disk Wipe òîùî.
Òàê, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîãðàìó CCleaner Free (ìàë. 4.16), êîðèñòóâà÷
ìîæå àáî ïîâíіñòþ âèäàëèòè âñі äàíі ç ïåâíîãî äèñêà, àáî âèäàëèòè äàíі
іç ÷àñòèíè äèñêà, ÿêó â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі ïîçíà÷åíî ÿê âіëüíà. Âèäàëåííÿ äàíèõ çäіéñíþєòüñÿ øëÿõîì áàãàòîðàçîâîãî çàïèñóâàííÿ ó êëàñòåðè íîñіÿ âèïàäêîâîãî íàáîðó äàíèõ.

Мал. 4.16. Вікно програми CCleaner Free

Äëÿ ïîâíîãî âèäàëåííÿ äàíèõ ç ïåâíîãî äèñêà ó ïðîãðàìі CCleaner
Free ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè êíîïêó Çàñîáè

.
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2. Âèáðàòè êíîïêó Îáòèðà÷ äèñêà.
3. Âèáðàòè ó ñïèñêó Äèñêè íîñіé äàíèõ äëÿ áåçïå÷íîãî âèäàëåííÿ, íàïðèêëàä USB-äèñêîâîä.
4. Óñòàíîâèòè ó ñïèñêó Âèòèðàòè îáëàñòü äëÿ áåçïå÷íîãî âèäàëåííÿ äàíèõ — Óâåñü äèñê.
5. Âèáðàòè ó ñïèñêó Íàäіéíіñòü ðåæèì âèäàëåííÿ äàíèõ, íàïðèêëàä
Êîìïëåêñíèé ïåðåçàïèñ (7 ïðîõîäіâ).
6. Âèáðàòè êíîïêó Ñòåðòè.
Äëÿ áåçïå÷íîãî âèäàëåííÿ äàíèõ ç îáëàñòі, ïîçíà÷åíîї ÿê âіëüíà, íà
÷åòâåðòîìó êðîöі àëãîðèòìó ñëіä óñòàíîâèòè іíøó îáëàñòü äëÿ âèäàëåíÒіëüêè âіëüíèé ïðîñòіð.
р ц
рацює
рацюємо
о з комп
комп’ютером
о ’ютером
ю еро
р
Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ñòâîðіòü ðåçåðâíó êîïіþ ôàéëіâ ç äàíèìè îäíîãî ç êîðèñòóâà÷іâ
êîìï’þòåðà.
Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå âіêíî çàñîáó Ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ òà âіäíîâëåííÿ (Ïóñê 
Ñëóæáîâі Windows  Ïàíåëü êåðóâàííÿ  Ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ
òà âіäíîâëåííÿ).
2. Âèáåðіòü ïîñèëàííÿ Çìіíèòè ïàðàìåòðè.
3. Äî÷åêàéòåñÿ çàïóñêó ñëóæáè ðåçåðâíîãî êîïіþâàííÿ.
4. Óêàæіòü äèñê äëÿ çáåðåæåííÿ ðåçåðâíîї êîïії, íàïðèêëàä D:, òà âèáåðіòü êíîïêó Äàëі.
5. Âèáåðіòü ïåðåìèêà÷ Âèáðàòè ñàìîñòіéíî äëÿ ñàìîñòіéíîãî âèçíà÷åííÿ âìіñòó ðåçåðâíîї êîïії òà âèáåðіòü êíîïêó Äàëі.
6. Çíіìіòü ïîçíà÷êè ïðàïîðöіâ, ÿêùî їõ óñòàíîâëåíî, áіëÿ âñіõ іíøèõ
ïàïîê, êðіì ïàïêè Áіáëіîòåêè Ëîãіí, äå Ëîãіí — іì’ÿ êîðèñòóâà÷à,
äàíі ÿêîãî áóäå çáåðåæåíî â ðåçåðâíіé êîïії. Âèáåðіòü êíîïêó Äàëі.
7. Ïåðåãëÿíüòå âñòàíîâëåíі ïàðàìåòðè ðåçåðâíîãî êîïіþâàííÿ òà âèáåðіòü êíîïêó Çáåðåãòè íàñòðîéêè òà âèéòè.
8. Âèáåðіòü êíîïêó Ñòâîðèòè ðåçåðâíі êîïії çàðàç.
9. Äî÷åêàéòåñÿ çàâåðøåííÿ ðåçåðâíîãî êîïіþâàííÿ.
10. Çàêðèéòå âіêíî Ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ òà âіäíîâëåííÿ.
11. Âіäêðèéòå ó âіêíі Ïðîâіäíèêà ìіñöå çáåðåæåííÿ ôàéëà ðåçåðâíîї êîïії.
12. Âèçíà÷òå ðîçìіð öüîãî ôàéëà.
13. Çàêðèéòå âіêíî Ïðîâіäíèêà.
айважливіше
й
і
вц
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у пункт
у
Ñåðåä îñíîâíèõ çàãðîç âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ äëÿ êîðèñòóâà÷іâ âèäіëÿþòü: êîìóíіêàöіéíі ðèçèêè (áóëіíã, êіáåð-ãðóìіíã, іãðè â
ìåðåæі òîùî), êîíòåíòíі ðèçèêè (ïîâіäîìëåííÿ, ùî ìіñòÿòü ñöåíè íàñèëëÿ, æîðñòîêîї ïîâåäіíêè, íåöåíçóðíó ëåêñèêó, ìàòåðіàëè äëÿ äîðîñëèõ, ïðîïàãàíäó ðàñîâîї àáî íàöіîíàëüíîї íåíàâèñòі, àëêîãîëþ, òþòþíó,
íàðêîòèêіâ òîùî), ñïîæèâ÷і ðèçèêè (øàõðàéñòâî, îòðèìàííÿ íåÿêіñíèõ
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Роздiл 4
òîâàðіâ, âèêðàäàííÿ êîøòіâ òîùî), òåõíі÷íі ðèçèêè (ðåçóëüòàòè äіÿëüíîñòі øêіäëèâèõ ïðîãðàì).
Êîæåí áðàóçåð ìàє ñèñòåìó íàëàøòóâàíü äëÿ ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ áåçïåêè ïіä ÷àñ ðîáîòè â Іíòåðíåòі. ßê ïðàâèëî, ñåðåä öèõ ïàðàìåòðіâ є çàáîðîíà âіäîáðàæàòè ñïëèâàþ÷і âіêíà, çàáîðîíà àáî äîçâіë çà çàïèòîì íà âñòàíîâëåííÿ âàøîãî ìіñöåçíàõîäæåííÿ, íà ïîêàç ðіçíîìàíіòíèõ ñïîâіùåíü,
çàáîðîíà äîñòóïó äî ìіêðîôîíà òà âåá-êàìåðè òîùî.
Ñàéòè, ùî âèêîðèñòîâóþòü øèôðóâàííÿ äàíèõ ïіä ÷àñ їõ ïåðåäàâàííÿ,
íàçèâàþòü çàõèùåíèìè ñàéòàìè. Â àäðåñíîìó ðÿäêó òàêèõ ñàéòіâ є äîäàâàííÿ ñèìâîëó s äî íàçâè ïðîòîêîëó https:// òà çîáðàæåííÿ çàìêà.
Ñïàì — öå ðîçñèëàííÿ ïîâіäîìëåíü, íàé÷àñòіøå, ðåêëàìíîãî õàðàêòåðó âåëèêіé êіëüêîñòі êîðèñòóâà÷іâ. Ñïàì, ÿê ïðàâèëî, àâòîìàòè÷íî
âіäñòåæóєòüñÿ ïîøòîâèìè ñåðâåðàìè. ßêùî êîðèñòóâà÷ õî÷å ïîçíà÷èòè
îòðèìàíèé ëèñò ÿê ñïàì, òî éîìó ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó Ïîâіäîìèòè
ïðî ñïàì àáî àíîëîãі÷íó, çàëåæíî âіä ïîøòîâîãî ñåðâåðà.
Ñòâîðåííÿ ðåçåðâíèõ êîïіé äàíèõ і їõ âіäíîâëåííÿ â ðàçі âòðàòè çäіéñíþþòüñÿ âіäïîâіäíèìè ïðîãðàìàìè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó îïåðàöіéíèõ
ñèñòåì, íàïðèêëàä Ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ òà âіäíîâëåííÿ ó Windows 10.
Áåçïå÷íå âèäàëåííÿ äàíèõ ìîæëèâå ëèøå çà áàãàòîðàçîâîãî ïåðåçàïèñóâàííÿ äàíèõ íà íîñіÿõ. Öå ìîæíà çäіéñíèòè ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöіàëüíèõ ïðîãðàì, íàïðèêëàä CCleaner Free.
Дайте відповіді на запитання
1. Íàçâіòü âèäè ðèçèêіâ, ç ÿêèìè ñòèêàєòüñÿ êîðèñòóâà÷ â Іíòåðíåòі.
2. ×îìó ðèçèêè â Іíòåðíåòі îñîáëèâî íåáåçïå÷íі äëÿ äіòåé ïіäëіòêîâîãî âіêó? Ïîÿñíіòü ñâîþ äóìêó.
3. ßêі ðèçèêè є ñêëàäîâèìè êîìóíіêàöіéíèõ ðèçèêіâ? ×îìó âîíè òàê
íàçèâàþòüñÿ?

4 . ßêі ðèçèêè є ñêëàäîâèìè êîíòåíòíèõ ðèçèêіâ? Îõàðàêòåðèçóéòå
їõ.
5. ßêі ðèçèêè є ñêëàäîâèìè ñïîæèâ÷èõ ðèçèêіâ? Ùî òðåáà çðîáèòè,
ùîá їõ óíèêíóòè?
6. ßê çìåíøèòè ðèçèêè ïіä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ ñåðâіñàìè Іíòåðíåòó?
7. ßêі íàëàøòóâàííÿ áðàóçåðà âàðòî âñòàíîâèòè äëÿ ïіäâèùåííÿ áåçïåêè âèêîðèñòàííÿ Іíòåðíåòó?
8. Ùî òàêå çàõèùåíèé ñàéò? ßêі éîãî îçíàêè?
9. Ùî òàêå ñïàì? ßêі çàñîáè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çàõèñòó âіä ñïàìó?
10. ßê çäіéñíèòè ðåçåðâíå êîïіþâàííÿ äàíèõ? Äëÿ ÿêèõ öіëåé éîãî
âèêîíóþòü?
11. ßê âіäíîâèòè äàíі ç ðåçåðâíîї êîïії? Ùî äëÿ öüîãî ïîòðіáíî?
12. ×îìó ìîæíà âіäíîâèòè âèäàëåíèé ôàéë? ßê öå çäіéñíèòè?
13. ßê áåçïå÷íî âèäàëèòè äàíі? Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïðîãðàì öå ìîæíà
çäіéñíèòè?
14. ×èì, íà âàøó äóìêó, ïîâèííà âіäðіçíÿòèñÿ ïîâåäіíêà â Іíòåðíåòі
äîðîñëîї ëþäèíè é ó÷íÿ 9-ãî êëàñó?
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ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Виконайте завдання
1. Çà ìàòåðіàëàìè ïіäðó÷íèêà ïіäãîòóéòå â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі ñõåìó êëàñèôіêàöії çàãðîç, ùî âèíèêàþòü ïіä ÷àñ ðîáîòè â Іíòåðíåòі.
Çáåðåæіòü ñõåìó ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.2.1.
2. Çà ìàòåðіàëàìè Іíòåðíåòó ïіäãîòóéòå äîáіðêó ðåàëüíèõ іñòîðіé ïðî
øàõðàéñòâî â Іíòåðíåòі. Ïіäãîòóéòå ïðåçåíòàöіþ іç öüîãî ïèòàííÿ.
Íàäіøëіòü ôàéë ñòâîðåíîї ïðåçåíòàöії íà åëåêòðîííó àäðåñó â÷èòåëÿ.
3. Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîøóê â Іíòåðíåòі, çíàéäіòü âіäîìîñòі ïðî ïîõîäæåííÿ òåðìіíà «ñïàì». Ñêîïіþéòå çíàéäåíèé ìàòåðіàë äî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà, ó ÿêîìó ïіäãîòóéòå ñòàòòþ іç öüîãî ïèòàííÿ. Çáåðåæіòü ñòàòòþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.2.3.
4. Çäіéñíіòü ïîøóê â Іíòåðíåòі òà ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ç òàêèõ
ïèòàíü:
a) Ðèçèêè, ùî âèíèêàþòü ïіä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ âіäêðèòèìè ïіäêëþ÷åííÿìè Wi-Fi.
b) ×îìó âіäíîâëåííÿ äàíèõ ìîæëèâî ïіñëÿ ôîðìàòóâàííÿ?
c) Ïðàâèëà áåçïåêè ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ Skype.
d) Ïðàâèëà áåçïåêè ó Facebook.
5. Íà ñòîðіíöі On-ëÿíäіÿ — áåçïå÷íà âåá-êðàїíà (http://disted.edu.
vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm) çíàéäіòü ïîñèëàííÿ Áåçìåæíèé
ëіñ. Âіäâіäàéòå öåé ëіñ, à ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ïîäîðîæі ïåðåãëÿíüòå,
ÿêі îáіöÿíêè äàâ Ìèêîëà ùîäî êîðèñòóâàííÿ Іíòåðíåòîì.
6. Íà ñòîðіíêàõ On-ëÿíäіÿ — áåçïå÷íà âåá-êðàїíà ïåðåãëÿíüòå іñòîðії
Êîíôëіêòè òà ïîäіїї (http://disted.edu.vn.ua/media/bp/solmuja_ja_
sattumuksia.html). Äî ÿêîãî âèäó çàãðîç â Іíòåðíåòі ñëіä âіäíåñòè
âèïàäêè, îïèñàíі â öèõ іñòîðіÿõ?

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 4
«Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Çàïóñòіòü áðàóçåð, óñòàíîâëåíèé íà âàøîìó êîìï’þòåðі.
2. Óñòàíîâіòü òàêі íàëàøòóâàííÿ áðàóçåðà:
 Çàõèñòіòü ñåáå і ñâіé ïðèñòðіé âіä íåáåçïå÷íèõ ñàéòіâ — âêëþ÷åíî.
 Çàáîðîíèòè âñіì ñàéòàì âіäîáðàæàòè ñïëèâàþ÷і âіêíà;
 Çàáîðîíèòè âñіì ñàéòàì âіäñòåæóâàòè âàøå ôіçè÷íå ìіñöåçíàõîäæåííÿ;
 Çàáîðîíèòè âñіì ñàéòàì ïîêàçóâàòè ñïîâіùåííÿ;
 Çàáîðîíèòè ñàéòàì äîñòóï äî âàøîãî ìіêðîôîíà;
 Çàáîðîíèòè ñàéòàì äîñòóï äî âàøîї êàìåðè;
 Çàáîðîíèòè âñіì ñàéòàì àâòîìàòè÷íî çàâàíòàæóâàòè êіëüêà
ôàéëіâ.
3. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі äîêóìåíò çі çâіòîì ïðî ïðàêòè÷íó
ðîáîòó.
4. Óêàæіòü ó çâіòі íàçâó ïðàêòè÷íîї ðîáîòè òà äîäàéòå ñêðіíøîòè ç óñòàíîâëåíèìè âіäïîâіäíî äî çàâäàííÿ 2 íàëàøòóâàííÿìè áðàóçåðà.
5. Çáåðåæіòü çâіò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà ðîáîòà 4.
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

êîìï’þòåðíі ìîäåëі, їõ âèäè
êîìï’þòåðíі åêñïåðèìåíòè
îñíîâíі åòàïè êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ
ñòâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé
êàðòè çíàíü і ðåäàêòîðè äëÿ їõ ñòâîðåííÿ
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

5.1. КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ
1. Ùî òàêå ìîäåëü îá’єêòà? Ó ÿêèõ âèïàäêàõ і äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü ìîäåëі îá
îá’єêòіâ?
єêòіâ?
2. ßêі âèäè ìîäåëåé âè çíàєòå? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
3. ßêі åòàïè ïîáóäîâè іíôîðìàöіéíîї ìîäåëі âè çíàєòå?

ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ.
ВИДИ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ
Âè âæå çíàєòå, ùî â áàãàòüîõ âèïàäêàõ íåìîæëèâî àáî íåäîöіëüíî
äîñëіäæóâàòè ñàìі îá’єêòè, òîìó äîñëіäæóþòü ìîäåëі öèõ îá’єêòіâ. Ó íàø
÷àñ, êîëè îäíèì ç íàéïîòóæíіøèõ іíñòðóìåíòіâ äîñëіäæåííÿ є êîìï’þòåð,
øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ і çàñòîñóâàííÿ íàáóëè êîìï’þòåðíі ìîäåëі.
Êîìï’þòåðíà ìîäåëü — öå іíôîðìàöіéíà ìîäåëü, ùî ñòâîðþєòüñÿ і äîñëіäæóєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì.
Òàê, íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóþ÷è êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ìîæíà äîñëіäèòè, ñêіëüêè ïîòðіáíî âèòðàòèòè êîøòіâ íà ïàëüíå äëÿ ïîäîðîæі íà
àâòîìîáіëі ç Êèєâà äî Ëüâîâà, ïðîöåñ ðîçìíîæåííÿ áàêòåðіé çàëåæíî âіä
óìîâ ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó âîíè çíàõîäÿòüñÿ, іíòåíñèâíіñòü òðîëåéáóñíîãî
ðóõó íà ðіçíèõ ìàðøðóòàõ òà іíøå.
Êîìï’þòåðíі ìîäåëі ïîäіëÿþòü íà ðîçðàõóíêîâі (ìàòåìàòè÷íі), іìіòàöіéíі òà ãðàôі÷íі (ìàë. 5.1).

Мал. 5.1. Види комп’ютерних моделей

Êîìï’þòåðíà ðîçðàõóíêîâà (ìàòåìàòè÷íà) ìîäåëü îá’єêòà ñòâîðþєòüñÿ
і äîñëіäæóєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàì, ó ÿêèõ âèêîíóþòüñÿ ðîçðàõóíêè çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé öüîãî îá’єêòà íà îñíîâі ôîðìóë, ðіâíÿíü, íåðіâíîñòåé, ñèñòåì ðіâíÿíü і íåðіâíîñòåé òîùî.
Òàê, íàïðèêëàä, ìîæíà çàäàòè ôîðìóëè, ÿêі îá÷èñëþþòü âàðòіñòü îáêëåþâàííÿ øïàëåðàìè âàøîї êëàñíîї êіìíàòè, і âèêîíàòè öі îá÷èñëåííÿ,
âèêîðèñòîâóþ÷è òàáëè÷íèé ïðîöåñîð àáî ñòâîðèâøè ïðîãðàìó ìîâîþ ïðîãðàìóâàííÿ Object Pascal.
Êîìï’þòåðíà іìіòàöіéíà ìîäåëü îá’єêòà ñòâîðþєòüñÿ і äîñëіäæóєòüñÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàì, ùî âіäòâîðþþòü çìіíåííÿ çíà÷åíü òèõ âëàñòèâîñòåé, ÿêі çìіíþþòüñÿ âèïàäêîâèì ÷èíîì і їõ íå ìîæíà îïèñàòè ìàòåìàòè÷íî.
Òàêèìè, íàïðèêëàä, є ïðîãðàìè, ùî äîñëіäæóþòü çìіíåííÿ êіëüêîñòі
íàñåëåííÿ ó êðàїíі ÷è ðåãіîíі ó ïåâíі іíòåðâàëè ÷àñó, êіëüêîñòі îïàäіâ
ó ïåâíіé ìіñöåâîñòі çà ìіñÿöÿìè àáî ðîêàìè, ïåðåäáà÷àþòü їõíі çíà÷åííÿ
â ìàéáóòíüîìó òà іíøå.
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Роздiл 5
Êîìï’þòåðíà ãðàôі÷íà ìîäåëü îá’єêòà ñòâîðþєòüñÿ і äîñëіäæóєòüñÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàì, ó ÿêèõ ìîæíà áóäóâàòè і çìіíþâàòè ãðàôі÷íå
çîáðàæåííÿ îá’єêòà.
Òàêèìè, íàïðèêëàä, є ïîáóäîâà äіàãðàì ó òàáëè÷íîìó ïðîöåñîðі, ïëîñêèõ і îá’єìíèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü ó ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðàõ òà іíøå.
Ìåòîä ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé
íàçèâàþòü êîìï’þòåðíèì ìîäåëþâàííÿì.
Êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ ïðèñêîðþє ïðîöåñ ñòâîðåííÿ і âèâ÷åííÿ ìîäåëåé îá’єêòіâ. Êðіì òîãî, êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
âèâ÷åííÿ îá’єêòіâ òà ÿâèù, ÿêі íåìîæëèâî, äîðîãî àáî íåáåçïå÷íî âіäòâîðþâàòè â ðåàëüíèõ óìîâàõ. Öå äàє çìîãó íå ëèøå åêîíîìèòè ìàòåðіàëüíі ðåñóðñè, à é çáåðіãàòè åêîëîãі÷íі óìîâè іñíóâàííÿ ëþäèíè, óíèêàòè ìîæëèâèõ
øêіäëèâèõ àáî ðóéíіâíèõ íàñëіäêіâ ïðîâåäåííÿ âèïðîáóâàíü. Êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ є óíіêàëüíèì іíñòðóìåíòîì ïіçíàííÿ øâèäêîïëèííèõ àáî
íàäïîâіëüíèõ ïðîöåñіâ. Їõ ìîæíà äîñëіäæóâàòè íà êîìï’þòåðі, ðîçòÿãóþ÷è ÷è ñòèñêóþ÷è ÷àñ àáî íàâіòü çóïèíÿþ÷è éîãî äëÿ âèâ÷åííÿ ïåâíèõ ôàç
ïðîöåñó. Ìîäåëþâàòè é âèâ÷àòè çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà ìîæíà é òàêі
ÿâèùà, ÿêі íå âіäáóâàëèñÿ, àáî íåâіäîìî, ÷è âіäáóäóòüñÿ êîëè-íåáóäü ó ðåàëüíîìó æèòòі, íàïðèêëàä çóñòðі÷ íàøîї ïëàíåòè ç іíøèì íåáåñíèì òіëîì.
Äëÿ êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ ìîæíà àáî âèêîðèñòîâóâàòè іñíóþ÷і ïðîãðàìíі äîäàòêè (îôіñíі ïàêåòè, ìàòåìàòè÷íі ïàêåòè, åëåêòðîííі
òàáëèöі, ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè òîùî), àáî ðîçðîáèòè îðèãіíàëüíі ïðîãðàìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ.
Ñòâîðèâøè êîìï’þòåðíó ìîäåëü, ìîæíà çìіíþâàòè âõіäíі äàíі òà
çàëåæíî âіä íèõ îòðèìóâàòè ðіçíі êіíöåâі ðåçóëüòàòè. Òàê, ìîæíà äîñëіäæóâàòè çìіíåííÿ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé ìîäåëі, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ
öüîãî êîìï’þòåð.
Äîñëіäæåííÿ ìîäåëі îá’єêòà ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ íàçèâàєòüñÿ êîìï’þòåðíèì åêñïåðèìåíòîì.
ЕТАПИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ, òîáòî ñòâîðåííÿ òà äîñëіäæåííÿ ìîäåëі ç
âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, ìîæíà ïîäіëèòè íà êіëüêà åòàïіâ.
Ðîçãëÿíåìî öі åòàïè íà ïðèêëàäі òàêîї çàäà÷і.
Çàäà÷à 1. Âèêîðèñòîâóþ÷è êîìï’þòåð, ðîçðîáèòè ïðîåêò øêіëüíîãî
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà.
Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і ñïî÷àòêó ïîòðіáíî ç’ÿñóâàòè ðîçìіðè ìàéäàí÷èêà, ÿêі îá’єêòè ñëіä íà íüîìó ðîçìіñòèòè (áàñêåòáîëüíèé і âîëåéáîëüíèé ìàéäàí÷èêè, òåíіñíèé êîðò, ìàéäàí÷èê äëÿ ôóòáîëó, ãіìíàñòè÷íі òðåíàæåðè òîùî) òà â ÿêîìó âèãëÿäі ïîòðіáíî öåé ïðîåêò íàäàòè, íàïðèêëàä, ó
âèãëÿäі ïëàíó (êðåñëåííÿ) òàêîãî ìàéäàí÷èêà, ôіíàíñîâîãî êîøòîðèñó òîùî.
Íà öüîìó åòàïі âіäáóâàєòüñÿ àíàëіç óìîâè çàäà÷і, âèçíà÷åííÿ âõіäíèõ äàíèõ і
êіíöåâèõ ðåçóëüòàòіâ. Öåé åòàï íàçèâàєòüñÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷і.
Äàëі ïîòðіáíî ñòâîðèòè ïëàí ìàéáóòíüîãî ìàéäàí÷èêà, âèçíà÷èòè, ÿêі
âëàñòèâîñòі éîãî îá’єêòіâ áóäå âіäîáðàæåíî íà ïëàíі, ÿêі çíà÷åííÿ âîíè íàáóâàòèìóòü. Äåÿêі іç öèõ çíà÷åíü є ñòàíäàðòíèìè, à äåÿêі òðåáà âèçíà÷èòè
ñàìèì. Íàïðèêëàä, ÿêùî íà ìàéäàí÷èêó ïîòðіáíî âñòàíîâèòè áàñêåòáîëüíі
134
3
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ùèòè, òî їõ ðîçìіðè, âèñîòà íèæíüîãî êðàþ âіä çåìëі òà âèñîòà êіëüöÿ âіä
çåìëі є ñòàíäàðòíèìè, à îò äîâæèíó ïåðåêëàäèí òà їõ êіëüêіñòü ó øâåäñüêіé
ñòіíöі ìîæåìî âèçíà÷èòè ñàìîñòіéíî. Íà öüîìó åòàïі òàêîæ ñëіä âñòàíîâèòè çàëåæíîñòі ìіæ îá’єêòàìè, íàïðèêëàä âіäñòàíі ìіæ íèìè, òà ôîðìóëè,
çà ÿêèìè ìîæóòü áóòè îá÷èñëåíі ðåçóëüòàòè, çîêðåìà âàðòîñòі. Öåé åòàï
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і íàçèâàєòüñÿ ïîáóäîâà іíôîðìàöіéíîї ìîäåëі.
Äàëі ïîòðіáíî âèáðàòè çàñіá, ÿêèé áóäå âèêîðèñòàíî äëÿ ñòâîðåííÿ
öüîãî ïðîåêòó. Ó íàøîìó âèïàäêó öå ìîæóòü áóòè ïðèêëàäíі ïðîãðàìè:
ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð àáî ñïåöіàëüíèé ïàêåò ïðîãðàì äëÿ êðåñëåííÿ, òàáëè÷íèé ïðîöåñîð äëÿ îá÷èñëåíü òîùî. À ìîæíà ñêëàñòè âëàñíó ïðîãðàìó,
ÿêà çà âõіäíèìè äàíèìè çàäà÷і íà îñíîâі іíôîðìàöіéíîї ìîäåëі çàïðîïîíóє îäèí ÷è êіëüêà âàðіàíòіâ ïðîåêòіâ òàêîãî ìàéäàí÷èêà, âèêîíàє ïîòðіáíі îá÷èñëåííÿ. Öåé åòàï íàçèâàєòüñÿ âèáіð ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ äëÿ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і.
ßêùî ìè âèðіøèìî âèêîðèñòàòè ïðèêëàäíі ïðîãðàìè, òî äàëі ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè òі çàñîáè öèõ ïðîãðàì, ÿêі íàäàäóòü ìîæëèâіñòü ñòâîðèòè
ïîòðіáíèé ïðîåêò.
2. Ñêëàñòè àëãîðèòì éîãî ñòâîðåííÿ, âðàõîâóþ÷è âèáðàíі çàñîáè ïðîãðàìè.
3. Âèêîíàòè ñêëàäåíèé àëãîðèòì і îòðèìàòè êîìï’þòåðíó ìîäåëü ïðîåêòó ìàéäàí÷èêà.
Öі åòàïè íàçèâàþòüñÿ âèáіð çàñîáіâ ó ñåðåäîâèùі ïðèêëàäíîї ïðîãðàìè, ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó, âèêîíàííÿ àëãîðèòìó é îòðèìàííÿ êîìï’þòåðíîї ìîäåëі îá’єêòà.
ßêùî æ ìè âèðіøèìî ñêëàñòè âëàñíó ïðîãðàìó äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і, òî ïåðø çà âñå ïîòðіáíî âèáðàòè ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ. Ïіñëÿ öüîãî òðåáà:
1. Ñêëàñòè àëãîðèòì (àëãîðèòìè) ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і.
2. Ñêëàñòè ïðîãðàìó âèáðàíîþ ìîâîþ ïðîãðàìóâàííÿ âіäïîâіäíî äî
ñêëàäåíèõ àëãîðèòìіâ, ðîçðîáèòè іíòåðôåéñ êîðèñòóâà÷à ïðîãðàìè.
3. Çàïóñòèòè ñêëàäåíó ïðîãðàìó íà âèêîíàííÿ, óâåñòè âõіäíі äàíі é
îäåðæàòè êіíöåâі ðåçóëüòàòè (ó äàíіé çàäà÷і — êîìï’þòåðíó ìîäåëü
ïðîåêòó ìàéäàí÷èêà).
Öі åòàïè íàçèâàþòüñÿ âèáіð ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ, ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і, ñêëàäàííÿ ïðîãðàìè, âèêîíàííÿ ïðîãðàìè é
îòðèìàííÿ êîìï’þòåðíîї ìîäåëі îá’єêòà.
Ïіñëÿ òîãî ÿê îäåðæèìî ðåçóëüòàò, àáî ç âèêîðèñòàííÿì ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì, àáî ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöіàëüíî ñòâîðåíîї ïðîãðàìè, éîãî ïîòðіáíî äîñëіäèòè íà âіäïîâіäíіñòü óìîâі ïîñòàâëåíîї çàäà÷і. ßêùî âñі âèìîãè óìîâè
âèêîíóþòüñÿ, òî ìîæíà ââàæàòè, ùî çàäà÷ó ðîçâ’ÿçàíî ïðàâèëüíî é îäåðæàëè ïðàâèëüíèé її ðîçâ’ÿçîê, ó íàøîìó âèïàäêó — ïðîåêò ñïîðòèâíîãî
ìàéäàí÷èêà. ßêùî æ íі, ïîòðіáíî øóêàòè ïîìèëêè íà ïîïåðåäíіõ åòàïàõ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і (âîíè íàçèâàþòüñÿ ëîãі÷íèìè ïîìèëêàìè), âèïðàâëÿòè
їõ і çíîâó øóêàòè ïðàâèëüíèé ðîçâ’ÿçîê çàäà÷і, òîáòî òàêèé її ðîçâ’ÿçîê,
ÿêèé ïîâíіñòþ âіäïîâіäàє óìîâі çàäà÷і. Öåé åòàï íàçèâàєòüñÿ äîñëіäæåííÿ
îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ íà ðåàëüíіñòü і íà âіäïîâіäíіñòü óìîâі çàäà÷і.
Çâåðòàєìî âàøó óâàãó, ùî äîñëіäæåííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàé÷àñòіøå ïðîâîäèòüñÿ íå íà îäíîìó íàáîðі âõіäíèõ äàíèõ, à öіëіé ñåðії
òàêèõ íàáîðіâ (òåñòîâі íàáîðè äàíèõ), ÿêі ïіäáèðàþòüñÿ òàê, ùîá ÿêîìîãà
ïîâíіøå, ç óñіõ ñòîðіí, ó ðіçíèõ ñèòóàöіÿõ äîñëіäèòè îòðèìàíі ðåçóëüòàòè
íà їõ ðåàëüíіñòü і âіäïîâіäíіñòü óìîâі çàäà÷і.
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Роздiл 5
Ç ðîçãëÿíóòîãî ïðèêëàäó ìîæíà âèäіëèòè òàêі îñíîâíі åòàïè êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ (ìàë. 5.2):
Ïî÷àòîê
Àíàëіç óìîâè çàäà÷і, âèçíà÷åííÿ
âõіäíèõ äàíèõ і êіíöåâèõ ðåçóëüòàòіâ
Ïîáóäîâà іíôîðìàöіéíîї ìîäåëі
Âèáіð ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ

Íі

Òàê

Ñòâîðþєìî
ñïåöіàëüíó ïðîãðàìó?

Âèáіð ïðèêëàäíèõ
ïðîãðàì òà їõ çàñîáіâ

Âèáіð ìîâè
ïðîãðàìóâàííÿ

Ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і

Ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і
Ñêëàäàííÿ êîìï’þòåðíîї ïðîãðàìè

Âèêîíàííÿ àëãîðèòìó (ïðîãðàìè) òà îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòіâ

Íі

Òàê

Ïîìèëêè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ?

Äîñëіäæåííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ
íà ðåàëüíіñòü і âіäïîâіäíіñòü óìîâі

Íі
Ïîøóê ïîìèëîê

Íàëàãîäæåííÿ
ïðîãðàìè (àëãîðèòìó)

Òàê

Îòðèìàíі ðîçâ’ÿçêè
ïðàâèëüíі?

Âèêîðèñòàííÿ àëãîðèòìó
(ïðîãðàìè)
Êіíåöü
Мал. 5.2. Етапи комп’ютерного моделювання
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Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çàäà÷à 2. Íà òîðãîâåëüíіé áàçі çáåðіãàþòüñÿ òîâàðè, ÿêі âèãîòîâëåíî â
Óêðàїíі òà іìïîðòóþòüñÿ äî ðіçíèõ êðàїí. Âіäîìî їõíі íàçâè і öіíè ó ãðèâíÿõ. Ïåðåâåñòè öіíè òîâàðіâ ó äîëàðè, єâðî і ôóíòè ñòåðëіíãіâ.
І åòàï. Àíàëіç óìîâè çàäà÷і, âèçíà÷åííÿ âõіäíèõ äàíèõ і êіíöåâèõ
ðåçóëüòàòіâ
Âõіäíі äàíі:
 íàçâè òîâàðіâ;
 öіíè òîâàðіâ ó ãðèâíÿõ;
 êóðñè äîëàðà, єâðî і ôóíòà ñòåðëіíãіâ âіäíîñíî ãðèâíі.
Êіíöåâі ðåçóëüòàòè:
 öіíè òîâàðіâ ó äîëàðàõ, єâðî і ôóíòàõ ñòåðëіíãіâ.
ІІ åòàï. Ïîáóäîâà іíôîðìàöіéíîї ìîäåëі
Î÷åâèäíî, іíôîðìàöіéíîþ ìîäåëëþ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і є ìàòåìàòè÷íà ìîäåëü, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç ôîðìóë, çà ÿêèìè öіíè ç ãðèâåíü ïåðåâîäÿòüñÿ â äîëàðè, єâðî і ôóíòè ñòåðëіíãіâ.
Öі ôîðìóëè âèãëÿäàòèìóòü òàê:

äå G — öіíà òîâàðó ó ãðèâíÿõ; D, E, F — öіíè òîâàðó âіäïîâіäíî â äîëàðàõ, єâðî і ôóíòàõ ñòåðëіíãіâ; KD, KE, KF — êóðñè äîëàðà, єâðî і ôóíòà
ñòåðëіíãіâ âіäíîñíî ãðèâíі âіäïîâіäíî.
Êðіì òîãî, îäåðæàíі öіíè áàæàíî îêðóãëèòè äî ñîòèõ.
ІІІ åòàï. Âèáіð ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і
Ïðèêëàäíèì ïðîãðàìíèì çàñîáîì, ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і, ìîæå áóòè, íàïðèêëàä, ïðîãðàìà-êàëüêóëÿòîð àáî
òàáëè÷íèé ïðîöåñîð. Àáî ìîæíà ñêëàñòè ñïåöіàëüíó ïðîãðàìó äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ñàìå öієї çàäà÷і, âèêîðèñòîâóþ÷è îäíó ç ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ.
ІV åòàï. Ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і
ßêùî áóäå âèáðàíî ïðèêëàäíèé ïðîãðàìíèé çàñіá òàáëè÷íèé ïðîöåñîð
Excel 2010, òî àëãîðèòì ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і ìîæå áóòè òàêèé:
1. Óâåñòè ó êëіòèíêó À3 òåêñò «Êóðñ äîëàðà».
2. Óâåñòè ó êëіòèíêó À4 òåêñò «Êóðñ єâðî».
3. Óâåñòè ó êëіòèíêó À5 òåêñò «Êóðñ ôóíòà ñòåðëіíãіâ».
4. Óâåñòè ó êëіòèíêó Â3 çíà÷åííÿ êóðñó äîëàðà.
5. Óâåñòè ó êëіòèíêó Â4 çíà÷åííÿ êóðñó єâðî.
6. Óâåñòè ó êëіòèíêó Â5 çíà÷åííÿ êóðñó ôóíòà ñòåðëіíãіâ.
7. Óâåñòè ó êëіòèíêó C2 òåêñò «Íàçâà òîâàðó».
8. Óâåñòè ó êëіòèíêó D2 òåêñò «Öіíà ó ãðèâíÿõ».
9. Óâåñòè ó êëіòèíêó E2 òåêñò «Öіíà â äîëàðàõ».
10. Óâåñòè ó êëіòèíêó F2 òåêñò «Öіíà â єâðî».
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Роздiл 5
11. Óâåñòè ó êëіòèíêó G2 òåêñò «Öіíà ó ôóíòàõ ñòåðëіíãіâ».
12. Óâåñòè ó êëіòèíêè ñòîâïöÿ Ñ, ïî÷èíàþ÷è ç êëіòèíêè Ñ3, íàçâè òîâàðіâ, íàÿâíèõ íà áàçі: Ìіêñåð, Òîðøåð, Òåëåâіçîð, Ïèëîñîñ.
13. Óâåñòè ó êëіòèíêè ñòîâïöÿ D, ïî÷èíàþ÷è ç êëіòèíêè D3, öіíè òîâàðіâ
ó ãðèâíÿõ.
14. Óâåñòè ó êëіòèíêó E3 ôîðìóëó =ROUND(D3/$Â$3;2).
15. Óâåñòè ó êëіòèíêó F3 ôîðìóëó =ROUND(D3/$Â$4;2).
16. Óâåñòè ó êëіòèíêó G3 ôîðìóëó =ROUND(D3/$Â$5;2).
17. Âèäіëèòè êëіòèíêè äіàïàçîíó Å3:G3.
18. Ñêîïіþâàòè âìіñò êëіòèíîê âèäіëåíîãî äіàïàçîíó ó âіäïîâіäíі êëіòèíêè ñòîâïöіâ Å:G.
V åòàï. Îòðèìàííÿ êîìï’þòåðíîї ìîäåëі
Ó ðåçóëüòàòі îäåðæèìî òàáëèöþ, ôðàãìåíò ÿêîї íàâåäåíî â òàáëèöі 5.1.
Òàáëèöÿ 5.1
Ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і â òàáëè÷íîìó ïðîöåñîðі Excel 2010
1

A

B

2

C

D

E

F

G

Íàçâà
òîâàðó

Öіíà
ó ãðèâíÿõ

Öіíà
â äîëàðàõ

Öіíà
â єâðî

Öіíà
ó ôóíòàõ
ñòåðëіíãіâ

3

Êóðñ äîëàðà

27,1

Ìіêñåð

154,34

5,70

5,34

4,75

4

Êóðñ єâðî

28,9

Òîðøåð

346,3

12,78

11,98

10,66

5

Êóðñ ôóíòà
ñòåðëіíãіâ

32,5

Òåëåâіçîð

2234,6

82,46

77,32

68,76

Ïèëîñîñ

638

23,54

22,08

19,63

6

VІ åòàï. Äîñëіäæåííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ íà ðåàëüíіñòü і íà âіäïîâіäíіñòü óìîâі çàäà÷і
Ïіñëÿ îäåðæàííÿ ïіäñóìêîâîї òàáëèöі ìàєìî ïðîàíàëіçóâàòè її ðåàëüíіñòü. Íàïðèêëàä, ÿêùî êóðñ äîëàðà äî ãðèâíі 27,1, òî öіíà â äîëàðàõ
ìàє áóòè ïðèáëèçíî ó 30 ðàçіâ ìåíøà, íіæ öіíà ó ãðèâíÿõ. Ìîæíà òàêîæ ïåðåâіðèòè êіëüêà çíà÷åíü, âèêîðèñòàâøè іíøі îá÷èñëþâàëüíі çàñîáè. Ìîæíà ââåñòè äî òàáëèöі òàêі êîíòðîëüíі âõіäíі çíà÷åííÿ, äëÿ ÿêèõ
ðåçóëüòàò çàçäàëåãіäü âіäîìèé, íàïðèêëàä 2710 ãðí  100 $. Àíàëîãі÷íî
ïîòðіáíî ïåðåâіðèòè ðîáîòó ôîðìóë і â іíøèõ ñòîâïöÿõ.
ßêùî òàêå äîñëіäæåííÿ âèÿâëÿє ïîìèëêè, ïîòðіáíî øóêàòè їõíі ïðè÷èíè, âèïðàâëÿòè їõ і çíîâó ïðîõîäèòè åòàïè, íàñòóïíі çà òèì, íà ÿêîìó
âèÿâèëèñÿ ïîìèëêè.
ßêùî á íà ІІІ åòàïі áóëî âèáðàíî ÿê çàñіá ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і
ñêëàäàííÿ ñïåöіàëüíîї ïðîãðàìè, òî äàëі åòàïè ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і
áóëè á òàêèìè:
ІV åòàï. Ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і
Àëãîðèòì ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і, íà îñíîâі ÿêîãî ñêëàäàëàñÿ á
êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà, áóâ áè òàêèé (ìàë. 5.3):
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Ïî÷àòîê

Óâåñòè êóðñè äîëàðà,
єâðî і ôóíòà ñòåðëіíãіâ äî ãðèâíі

Óâåñòè öіíó òîâàðà
ó ãðèâíÿõ

Îá÷èñëèòè âіäïîâіäíі öіíè â äîëàðàõ,
єâðî і ôóíòàõ ñòåðëіíãіâ çà ôîðìóëàìè

Âèâåñòè öіíè òîâàðó
â äîëàðàõ, єâðî і ôóíòàõ ñòåðëіíãіâ

Íі

Öіíè âñіõ òîâàðіâ
ïåðåâåäåíî?

Òàê

Êіíåöü
Мал. 5.3. Схематичне зображення (блок-схема) алгоритму
розв’язування задачі 2

Ìîæíà ñêëàñòè é іíøі àëãîðèòìè ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і. Íàïðèêëàä, ñïî÷àòêó ââåñòè öіíè âñіõ òîâàðіâ ó ãðèâíÿõ, à ïîòіì їõ ïî ÷åðçі
ïåðåâîäèòè ó âіäïîâіäíі âàëþòè.
V åòàï. Ñêëàäàííÿ êîìï’þòåðíîї ïðîãðàìè
Ïіñëÿ ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó ïîòðіáíî âèáðàòè ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ,
ðîçðîáèòè іíòåðôåéñ äëÿ ðîáîòè êîðèñòóâà÷à ç ïðîãðàìîþ òà ñêëàñòè ïðîãðàìó.
Âèáåðåìî ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ Object Pascal і ñåðåäîâèùå ðîçðîáêè
Lazarus.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Lazarus.
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Роздiл 5
2. Ðîçìіñòіòü íà ôîðìі ïîëÿ, íàïèñè і êíîïêó, ÿê öå íàâåäåíî íà ìàëþíêó 5.4.

Мал. 5.4. Форма проекту для розв’язування задачі 2

3. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 5.1.
4. Ñòâîðіòü îáðîáíèê ïîäії Click äëÿ êíîïêè Ïåðåâåñòè. Óâåäіòü òàêèé
òåêñò ïðîöåäóðè:
var d, e, f, cg, cd, ce, cf: real;
begin
cd : StrToFloat(Edit1.Text);
ce : StrToFloat(Edit2.Text);
cf : StrToFloat(Edit3.Text);
g : StrToFloat(Edit4.Text);
d : round(g/cd*100)/100;
e : round(g/ce*100)/100;
f : round(g/cf*100)/100;
Edit5.Text : FloatToStr(d);
Edit6.Text : FloatToStr(e);
Edit7.Text : FloatToStr(f);
end;

Çâåðòàєìî âàøó óâàãó: ó ìîâі ïðîãðàìóâàííÿ Object Pascal ñòàíäàðòíà
ôóíêöіÿ Round îêðóãëþє ÷èñëî äî öіëîãî і íå ìîæå îêðóãëèòè ÷èñëî äî
ïåâíîãî çíàêà ïіñëÿ êîìè. Òîìó äëÿ òîãî, ùîá îêðóãëèòè ÷èñëî äî ñîòèõ,
ìîæíà ïîìíîæèòè éîãî íà 100, îêðóãëèòè äî öіëîãî і ðåçóëüòàò ïîäіëèòè
íà 100. Íàïðèêëàä, õ  23,45678; õ*100  2345,678; round(õ*100)  2346;
round(õ*100)/100  23,46.
5. Çáåðåæіòü îíîâëåíó âåðñіþ ïðîåêòó.
6. Çàïóñòіòü ïðîåêò íà âèêîíàííÿ.
VІ åòàï. Íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìè, äîñëіäæåííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ íà ðåàëüíіñòü і íà âіäïîâіäíіñòü óìîâі çàäà÷і
Ïіñëÿ ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíîї ïðîãðàìè ïîòðіáíî її âèêîíàòè íà êіëüêîõ íàáîðàõ òåñòîâèõ ïðèêëàäіâ. ßêùî âèÿâèëèñÿ ðåçóëüòàòè, ùî íå âіäïîâіäàþòü î÷іêóâàíèì, òî öå îçíà÷àє, ùî ïðîãðàìà ìіñòèòü ïîìèëêè. Ïîòðіáíî âèÿâèòè öі ïîìèëêè і âèïðàâèòè їõ.
Ïіäáіð öèõ òåñòîâèõ ïðèêëàäіâ є äîñèòü íåïðîñòîþ òà âàæëèâîþ ñïðàâîþ і ïîâèíåí âіäïîâіäàòè öіëîìó ðÿäó âèìîã. Íàéãîëîâíіøі ç íèõ òàêі:
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1. Òåñòîâі ïðèêëàäè ïîâèííі áóòè òàêèìè, ùîá ìîæíà áóëî á ëåãêî âèçíà÷èòè êіíöåâі ðåçóëüòàòè і ïîðіâíÿòè їõ ç òèìè, ùî âèäàє êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà.
2. Íàáіð öèõ ïðèêëàäіâ ìàє îõîïëþâàòè âñі âèïàäêè, ÿêі ìîæóòü òðàïèòèñÿ ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìè äëÿ ðåàëüíèõ äàíèõ.
3. Íàïðèêëàä, óâåäіòü äëÿ òåñòóâàííÿ ïðîåêòó êóðñ äîëàðà — 20, êóðñ
єâðî — 25, êóðñ ôóíòà ñòåðëіíãіâ — 40, öіíó ó ãðèâíÿõ — 100.
4. Âèáåðіòü êíîïêó Ïåðåâåñòè.
5. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíі ðåçóëüòàòè.
6. Ïіäáåðіòü ùå êіëüêà òåñòîâèõ íàáîðіâ âõіäíèõ äàíèõ.
VІІ åòàï. Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìè
Ïіñëÿ òîãî ÿê âïåâíèìîñÿ, ùî äëÿ âñіõ òåñòîâèõ ïðèêëàäіâ ïðîãðàìà
ïðàöþє ïðàâèëüíî, ìîæíà âèêîíàòè її äëÿ âñіõ çàäàíèõ çíà÷åíü âõіäíèõ
і îòðèìàòè ïîòðіáíі ðåçóëüòàòè.
айважливіше
й
і
вц
цьому
у пункт
у
ìï’þòåðíà ìîäåëü — öå іíôîðìàöіéíà ìîäåëü, ùî ñòâîðþєòüñÿ і äîñëіäæóєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì.
Êîìï’þòåðíі ìîäåëі ïîäіëÿþòü íà ðîçðàõóíêîâі (ìàòåìàòè÷íі), іìіòàöіéíі òà ãðàôі÷íі.
Êîìï’þòåðíà ðîçðàõóíêîâà (ìàòåìàòè÷íà) ìîäåëü îá’єêòà ñòâîðþєòüñÿ
і äîñëіäæóєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàì, ó ÿêèõ âèêîíóþòüñÿ ðîçðàõóíêè çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé öüîãî îá’єêòà íà îñíîâі ôîðìóë, ðіâíÿíü, íåðіâíîñòåé, ñèñòåì ðіâíÿíü і íåðіâíîñòåé òîùî.
Êîìï’þòåðíà іìіòàöіéíà ìîäåëü îá’єêòà ñòâîðþєòüñÿ і äîñëіäæóєòüñÿ
ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàì, ùî âіäòâîðþþòü çìіíåííÿ çíà÷åíü òèõ âëàñòèâîñòåé îá’єêòà, ÿêі çìіíþþòüñÿ âèïàäêîâèì ÷èíîì і їõ íå ìîæíà îïèñàòè
ìàòåìàòè÷íî.
Êîìï’þòåðíà ãðàôі÷íà ìîäåëü îá’єêòà ñòâîðþєòüñÿ і äîñëіäæóєòüñÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàì, ó ÿêèõ ìîæíà áóäóâàòè і çìіíþâàòè ãðàôі÷íå
çîáðàæåííÿ îá’єêòà.
Êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ — öå ìåòîä ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé.
Åòàïè êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ íàâåäåíî íà ìàëþíêó 5.2.
Êîìï’þòåðíèé åêñïåðèìåíò — öå äîñëіäæåííÿ ìîäåëі îá’єêòà ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ.
Дайте відповіді на запитання
1. Ùî òàêå êîìï’þòåðíà ìîäåëü?
2. ßêі є âèäè êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé?
3. ßêà êîìï’þòåðíà ìîäåëü íàçèâàєòüñÿ ðîçðàõóíêîâîþ? Íàâåäіòü
ïðèêëàäè.
4. ßêà êîìï’þòåðíà ìîäåëü íàçèâàєòüñÿ іìіòàöіéíîþ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
5. ßêà êîìï’þòåðíà ìîäåëü íàçèâàєòüñÿ ãðàôі÷íîþ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
6. Ùî òàêå êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ?
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7. ßêі åòàïè êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ âè çíàєòå? Ñõàðàêòåðèçóéòå
êîæåí ç íèõ.
8. Ùî òàêå êîìï’þòåðíèé åêñïåðèìåíò? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
Виконайте завдання
1. Äëÿ êîæíîї ç íàâåäåíèõ çàäà÷ äåòàëіçóéòå êîæíèé ç åòàïіâ її
ðîçâ’ÿçóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà:
a)  Âèçíà÷èòè âàðòіñòü ôàðáè äëÿ ôàðáóâàííÿ ïіäëîãè ó êëàñíіé êіìíàòі.
b)  Âèçíà÷èòè âàðòіñòü øïàëåð äëÿ îáêëåþâàííÿ ñòіí êàáіíåòó іíôîðìàòèêè.
c)  Äâà ïîòÿãè âèéøëè îäíî÷àñíî ç ïóíêòіâ À òà Â íàçóñòðі÷ îäèí
îäíîìó. Äàíî âіäñòàíü ìіæ ïóíêòàìè і øâèäêîñòі ïîòÿãіâ. Âèçíà÷èòè âіäñòàíü ìіæ íèìè ÷åðåç çàäàíó êіëüêіñòü ãîäèí.
2 . Ñêëàäіòü òàáëèöі ç äâîõ ñòîâïöіâ. Ó ïåðøîìó ñòîâïöі çàïèøіòü íàçâè åòàïіâ êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ, à â äðóãîìó — êîðîòêó
õàðàêòåðèñòèêó êîæíîãî ç íèõ.
3 . Âèêîíàéòå êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ äëÿ êîæíîї ç íàâåäåíèõ çàäà÷:
a)  Äâà ïîòÿãè âèéøëè îäíî÷àñíî ç ïóíêòіâ À òà Â ó ïðîòèëåæíèõ
íàïðÿìêàõ. Äàíî âіäñòàíü ìіæ ïóíêòàìè і øâèäêîñòі ïîòÿãіâ.
Âèçíà÷èòè âіäñòàíü ìіæ íèìè ÷åðåç çàäàíó êіëüêіñòü ãîäèí.
b)  Ó òðèêóòíèêó äàíî äîâæèíè äâîõ ñòîðіí і ìіðó êóòà ìіæ íèìè.
Çíàéòè äîâæèíó òðåòüîї ñòîðîíè і éîãî ïëîùó.
c)  Ó ïàðàëåëîãðàìі äàíî äîâæèíè äâîõ ñóñіäíіõ ñòîðіí і ìіðó êóòà
ìіæ íèìè. Çíàéòè éîãî ïëîùó і äîâæèíè éîãî äіàãîíàëåé.
d) * Áàíê ïðîïîíóє âêëàäíèêàì êіëüêà âèäіâ âêëàäіâ. Çîêðåìà, ìîæíà âêëàñòè êîøòè ïіä 12 % íà ðіê àáî ïіä 6 % íà ïіâðîêó. ßêèé âèä
âêëàäó âèãіäíіøèé, ÿêùî âêëàäíèê õî÷å ïîêëàñòè ãðîøі íà 2 ðîêè?
e) * Ñïî÷àòêó òіëî ðóõàєòüñÿ ïî ïîõèëіé ïëîùèíі, à ïîòіì — ïî ãîðèçîíòàëüíіé äî ïîâíîї çóïèíêè. Âèçíà÷èòè ÷àñ ðóõó òіëà.
f) * Äëÿ âèðîáíèöòâà âàêöèíè íà çàâîäі âèðîùóþòü îäíó ç êóëüòóð
áàêòåðіé. Âіäîìî, ùî êîëè ìàñà áàêòåðіé õ ã, òî ÷åðåç äåíü âîíà
çáіëüøóєòüñÿ íà (à – b * õ) * õ ã, äå à і b — êîåôіöієíòè, ùî çàëåæàòü âіä âèäó áàêòåðіé. Ùîäíÿ äëÿ ïîòðåá âèðîáíèöòâà çàáèðàєòüñÿ m ã áàêòåðіé. Äîñëіäіòü, ÿê çìіíþєòüñÿ ìàñà áàêòåðіé ïî
äíÿõ (âіä 1 äî 30), ÿêùî a  1, b  0,0001, õ0  12 000 ã, m  2000 ã.
Äàéòå âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ:
1 ×è є ìіíіìàëüíà ïî÷àòêîâà ìàñà áàêòåðіé ïðè çàäàíèõ a, b і m?
2 ßêó íàéáіëüøó ìàñó m ìîæíà çàáèðàòè, ùîá çàâîä ïðàöþâàâ
áåçïåðåáіéíî ïðîòÿãîì ìіñÿöÿ ïðè çàäàíèõ a, b і õ0?

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 5
«Комп’ютерне моделювання»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çàäà÷à. Ìàòè äàëà ñèíîâі ïåâíó êіëüêіñòü ãðîøåé і ïîïðîñèëà êóïèòè
3 êã öóêðó òà 2 êã áîðîøíà. Íà ãðîøі, ùî çàëèøèëèñÿ, ìàòè äîçâîëèëà
ñèíîâі êóïèòè öóêåðîê. Ñêіëüêè ãðàìіâ öóêåðîê êóïèòü ñèí?
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1. Ðîçïèøіòü åòàïè êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ äëÿ öієї çàäà÷і.
2. Âèêîíàéòå êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ äëÿ öієї çàäà÷і â òàáëè÷íîìó
ïðîöåñîðі.
3. Çáåðåæіòü åëåêòðîííó êíèãó ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì Ïðàêòè÷íà 5.
4. Ñòâîðіòü ïðîåêò ó ñåðåäîâèùі Lazarus äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і.
5. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі Ïðàêòè÷íà 5 ó ôàéëі ç іìåíåì ïðîåêò 5.
6. Ïîðіâíÿéòå ðåçóëüòàòè, îòðèìàíі â îáîõ ìîäåëÿõ äëÿ îäíàêîâèõ íàáîðіâ âõіäíèõ äàíèõ.

5.2. КАРТИ ЗНАНЬ. РЕДАКТОР КАРТ ЗНАНЬ
1. Ùî òàêå ïðåäìåòíà îáëàñòü äîñëіäæåííÿ?
2. Ó ÿêіé ôîðìі ìîæå áóòè ïîäàíî іíôîðìàöіéíó ìîäåëü?
3. ßêі çàñîáè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ìîäåëåé?

ПОНЯТТЯ К АРТИ ЗНАНЬ
Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ðіçíèõ øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ âè îçíàéîìëþєòåñÿ ç їõ
ïðåäìåòíèìè îáëàñòÿìè. Òàê, ïðåäìåòíîþ îáëàñòþ ÷àñòèíè êóðñó áіîëîãії
ìîæå áóòè ðîñëèííèé ñâіò, ãåîãðàôії — ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà Çåìëі, õіìії — ðå÷îâèíè òîùî. Âàøі óÿâëåííÿ ïðî öі ïðåäìåòíі îáëàñòі ïîñòіéíî
ïîïîâíþþòüñÿ íîâèìè âіäîìîñòÿìè. Äëÿ òîãî ùîá ìàòè ìіöíі çíàííÿ ç
ïðåäìåòà, ïîòðіáíî íå ëèøå ïàì’ÿòàòè áàãàòî âіäîìîñòåé, àëå é ðîçóìіòè
âçàєìîçâ’ÿçêè îá’єêòіâ ïðåäìåòíîї îáëàñòі. Іç öієþ ìåòîþ ìîæíà ïîáóäóâàòè ñòðóêòóðíó ìîäåëü ïðåäìåòíîї îáëàñòі, çîáðàçèâøè â íіé îñíîâíі
îá’єêòè òà çâ’ÿçêè ìіæ íèìè.
Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 5.5 íàâåäåíî ñõåìó, ùî âіäîáðàæàє ñóêóïíіñòü
âіäîìîñòåé ïðî ñòðóêòóðó ðîêó, ÿêó âè çíàєòå ç êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà
ïî÷àòêîâîї øêîëè.

Мал. 5.5. Структурна модель року

Іíôîðìàöіéíó ìîäåëü, ïîäàíó ó
ñòðóêòóðíіé ôîðìі ó âèãëÿäі ñõåìè, ÿêà
íàî÷íî âіäîáðàæàє âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ
îá’єêòàìè òà ÿâèùàìè äåÿêîї ïðåäìåòíîї îáëàñòі, íàçèâàþòü êàðòîþ çíàíü.
Êàðòè çíàíü òàêîæ íàçèâàþòü ìåíòàëüíèìè, àñîöіàòèâíèìè êàðòàìè,

Ìåíòàëüíèé (ëàò. mens – ðîçóì) –
ðîçóìîâèé, ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçóìîì.
Àñîöіàòèâíèé (ëàò. associatio –
ç’єäíàííÿ) – òîé, ùî ñòîñóєòüñÿ
ç’єäíàííÿ, îá’єäíàííÿ ÷îãî-íåáóäü
â îäíå öіëå.
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Роздiл 5
àáî êàðòàìè ðîçóìó. ×àñòî âèêîðèñòîâóþòü àíãëіéñüêó íàçâó mind map
(àíãë. mind map — êàðòà ðîçóìó).
ßê ïðàâèëî, íà êàðòі çíàíü є îäèí öåíòðàëüíèé îá’єêò — êîðіíü, àáî
êîðåíåâèé âóçîë. Íà ìàëþíêó 5.5 òàêèì є âóçîë ç íàïèñîì Ðіê. Âіä íüîãî
ðîçõîäÿòüñÿ öåíòðàëüíі ãіëêè, êîæíà ç ÿêèõ âіäïîâіäàє äåÿêіé âëàñòèâîñòі îá’єêòà àáî ïîâ’ÿçàíîìó ç íèì îá’єêòó. Êîæíà ãіëêà ìàє íàïèñ. Íà ìàëþíêó 5.5 öåíòðàëüíèìè ãіëêàìè є ãіëêè ç íàïèñàìè Çèìà, Âåñíà, Ëіòî,
Îñіíü. Öі ãіëêè, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæóòü ðîçãàëóæóâàòèñÿ, âіäîáðàæàþ÷è
âëàñòèâîñòі àáî îá’єêòè, ïîâ’ÿçàíі іç öåíòðàëüíèìè ãіëêàìè (íà ìàëþíêó 5.5 öå ãіëêè ç íàçâàìè ìіñÿöіâ).
Ãіëêè â êàðòі çíàíü íàçèâàþòü âóçëàìè. Âóçîë, ùî є âіäãàëóæåííÿì
âіä äåÿêîãî ïîïåðåäíüîãî âóçëà, íàçèâàþòü äî÷іðíіì âóçëîì, à ïîïåðåäíіé
âóçîë — áàòüêіâñüêèì. Òàê, íà ìàëþíêó 5.5 âóçîë Ãðóäåíü є äî÷іðíіì
âóçëîì âіäíîñíî âóçëà Çèìà і áàòüêіâñüêèì âіäíîñíî âóçëà Äåíü çèìîâîãî
ñîíöåñòîÿííÿ. Òàêèì ÷èíîì óòâîðþєòüñÿ ñêëàäíà ðîçãàëóæåíà ñòðóêòóðà
ó âèãëÿäі âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ âóçëіâ.
Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòè çíàíü, ìîæíà ïëàíóâàòè âàæëèâі äëÿ âàñ ñïðàâè, ãîòóâàòè ïîâіäîìëåííÿ íà óðîê, ñêëàäàòè ïëàíè òâîðіâ, ñòðóêòóðóâàòè é óïîðÿäêîâóâàòè âіäîìîñòі, îðãàíіçîâóâàòè ãðóïîâó ðîáîòó íàä ïðîåêòàìè òîùî. Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 5.6 íàâåäåíî êàðòó çíàíü, ñòâîðåíó
ïіä ÷àñ ïëàíóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîõîäó.

Мал. 5.6. Карта знань, створена під час планування туристичного походу

Ïіä ÷àñ ïëàíóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîõîäó ó÷àñíèêè îáãîâîðåííÿ âêëþ÷èëè äî êàðòè çíàíü óñі âàæëèâі àñïåêòè ïіäãîòîâêè — ìîæëèâèé ñêëàä
ó÷àñíèêіâ, òåðìіíè, òðèâàëіñòü, ìіñöå ïðîâåäåííÿ ïîõîäó, ñïîñіá ïåðåñóâàííÿ òà ðå÷і, ÿêі ïîòðіáíî âçÿòè іç ñîáîþ ó ïîõіä. Êàðòà çíàíü çàïîâíþєòüñÿ òà ðîçøèðþєòüñÿ ïîñòóïîâî ïî ìіðі òîãî, ÿê ó÷àñíèêè âèñëîâëþþòü
âàæëèâі äóìêè ùîäî îðãàíіçàöії çàõîäó.
Äåÿêі âóçëè êàðòè çíàíü ìîæóòü ìàòè çâ’ÿçêè íå ëèøå ç áàòüêіâñüêèìè òà äî÷іðíіìè âóçëàìè, à é ç âóçëàìè, ùî ðîçìіùåíî íà іíøèõ ãіëêàõ.
Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 5.6 òàêі çâ’ÿçêè äåìîíñòðóþòü, ùî îäíîäåííèé
ïîõіä âàðòî ïëàíóâàòè ÿê ïіøîõіäíèé â îêîëèöÿõ âëàñíîãî íàñåëåíîãî
ïóíêòó òà ïðîâîäèòè éîãî ó âèõіäíèé äåíü.
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Чи знаєте ви, що…
Автором теорії карт знань є британський психолог Тоні
Б’юзен (1942 р. н.) (мал. 5.7). Він розробив методику запам’ятовування та організації мислення, яку описав більше ніж
у 100 книжках. Завдяки своїй методиці він установив рекорд
у запам’ятовуванні великих обсягів даних. Тоні Б’юзен є одним із засновників міжнародних олімпіад пам’яті, що проводяться з 1997 року.

Мал. 5.7. Тоні Б’юзен

ПОНЯТТЯ РЕДАКТОРА К АРТ ЗНАНЬ
Ñòâîðþâàòè êàðòè çíàíü ìîæíà íà ïàïåðі, ìàëþþ÷è âіä ðóêè, àáî â
åëåêòðîííîìó âèãëÿäі ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì — òåêñòîâèõ ïðîöåñîðіâ àáî ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ. Àëå іñíóє áàãàòî ïðîãðàì — ðåäàêòîðіâ êàðò çíàíü, ÿêі ñïåöіàëüíî ðîçðîáëåíî äëÿ ñòâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ êàðò çíàíü.
Ðåäàêòîðàìè êàðò çíàíü є ïðîãðàìè FreeMind, Freeplain, Edraw Mind
Map, TheBrain, XMind òà іíøі. Ñòâîðþâàòè êàðòè çíàíü ìîæíà òàêîæ ç
âèêîðèñòàííÿì іíòåðíåò-ðåñóðñіâ, íàïðèêëàä Bubbl.us (bubbl.us), Mind42.
com (mind42.com), Glinkr (glinkr.net) òà іíøèõ.
Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòè çíàíü, ìîæíà:
 ñòâîðþâàòè, ðåäàãóâàòè òà ôîðìàòóâàòè êàðòè çíàíü;
 äîäàâàòè ãðàôі÷íі îá’єêòè äî âóçëіâ êàðòè çíàíü;
 ñòâîðþâàòè ãіïåðïîñèëàííÿ íà äîïîìіæíі ðåñóðñè;
 êåðóâàòè ïîêàçîì êàðòè çíàíü;
 øóêàòè äàíі ó êàðòàõ çíàíü;
 âіäêðèâàòè, çáåðіãàòè, äðóêóâàòè êàðòè çíàíü
òà іíøå.
Âèêîðèñòîâóâàòèìåìî äëÿ ñòâîðåííÿ êàðò çíàíü ðåäàêòîð FreeMind
(àíãë. free — âіëüíèé, mind — ðîçóì). Ïðîãðàìó ìîæíà âіëüíî çàâàíòàæèòè ç îôіöіéíîãî ñàéòó ðîçðîáíèêà FreeMind (freemind.sourceforge.net).
СЕРЕДОВИЩЕ РЕДАКТОРА К АРТ ЗНАНЬ
Ïіä ÷àñ óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìè FreeMind íà Ðîáî÷îìó ñòîëі ñòâîðþєòüñÿ ÿðëèê

, ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ çàïóñêó ïðîãðàìè.

Âèãëÿä âіêíà ïðîãðàìè FreeMind íàâåäåíî íà ìàëþíêó 5.8.
Ãîëîâíó ÷àñòèíó âіêíà ïðîãðàìè çàéìàє Ðîáî÷à îáëàñòü, ó öåíòðі ÿêîї
ðîçìіùåíî êîðåíåâèé âóçîë íîâîї êàðòè çíàíü. Íàïèñ óñåðåäèíі âóçëà
Íîâà àñîöіàòèâíà êàðòà ìîæå áóòè çìіíåíî ïіä ÷àñ ðîçðîáêè êàðòè.
Îñíîâíі äії çі ñòâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ êàðòè âèêîíóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìåíþ ïðîãðàìè. Äåÿêі êîìàíäè ìîæóòü áóòè âèêîíàíі ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ, ÿêі ðîçìіùåíî íà Ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ.
Ïàíåëü ó ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà ïðèçíà÷åíî äëÿ âñòàâëåííÿ òà âèäàëåííÿ
ïіêòîãðàì. Ó íèæíіé ÷àñòèíі âіêíà ìіñòèòüñÿ ïîëå äëÿ ââåäåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ íîòàòîê, ÿêі ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ïîÿñíåííÿ îá’єêòіâ êàðòè çíàíü.
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1. Ïîëå ââåäåííÿ íîòàòîê

6. Ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ

2. Ïàíåëü ïіêòîãðàì

7. Êíîïêà Íîâèé äî÷іðíіé âóçîë

3. Êíîïêè âèäàëåííÿ ïіêòîãðàì

8. Êíîïêà Õìàðà

4. Ðÿäîê ìåíþ

9. Ðîáî÷à îáëàñòü

5. Çàãîëîâîê êàðòè çíàíü

10. Êîðåíåâèé âóçîë

Мал. 5.8. Вікно програми FreeMind

СТВОРЕННЯ К АРТИ ЗНАНЬ
Ïіä ÷àñ âіäêðèòòÿ ïðîãðàìè FreeMind àâòîìàòè÷íî âіäêðèâàþòüñÿ
êàðòè çíàíü, ÿêі áóëî âіäêðèòî â ïîïåðåäíüîìó ñåàíñі ðîáîòè ç ïðîãðàìîþ. Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî äîêóìåíòà, ó ÿêîìó ðîçðîáëÿòèìåòüñÿ êàðòà
çíàíü, ïîòðіáíî âèêîíàòè Ôàéë  Íîâèé. Âіäêðèєòüñÿ íîâà âêëàäêà, ùî
ìіñòèòü çàãîëîâîê Àñîöіàòèâíà êàðòà1. Ïîñåðåäèíі Ðîáî÷îї îáëàñòі áóäå
ðîçìіùåíî êîðåíåâèé âóçîë ç òåêñòîì Íîâà àñîöіàòèâíà êàðòà.
Ñòâîðåííÿ êàðòè çíàíü ïîëÿãàє â äîäàâàííі íîâèõ âóçëіâ äî êîðåíåâîãî
âóçëà òà éîãî äî÷іðíіõ âóçëіâ, à òàêîæ óñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ îêðåìèìè âóçëàìè.
Äëÿ òîãî ùîá ñòâîðèòè äî÷іðíіé âóçîë, ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè îäèí ç іñíóþ÷èõ âóçëіâ, ÿêèé áóäå áàòüêіâñüêèì äëÿ âóçëà,
ùî ñòâîðþєòüñÿ.
2. Âèáðàòè êíîïêó Íîâèé äî÷іðíіé âóçîë
íà Ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ.
3. Óâåñòè íàïèñ äëÿ íîâîãî âóçëà.
4. Âèáðàòè òî÷êó çà ìåæàìè ñòâîðåíîãî âóçëà àáî íàòèñíóòè êëàâіøó
Enter.
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Ïіñëÿ öüîãî áóäå ñòâîðåíî äî÷іðíіé âóçîë, ùî ç’єäíàíèé ëіíієþ ç áàòüêіâñüêèì âóçëîì.
Ó òàêèé ñïîñіá äëÿ êîæíîãî âóçëà ìîæíà ñòâîðèòè äîâіëüíó êіëüêіñòü
äî÷іðíіõ âóçëіâ.
Ùîá óñòàíîâèòè çâ’ÿçêè ìіæ âóçëàìè, ùî ìîæóòü áóòè ðîçìіùåíі íà ðіçíèõ
ãіëêàõ, ïîòðіáíî âèáðàòè äâà àáî áіëüøå âóçëіâ, óòðèìóþ÷è íàòèñíóòîþ êëàâіøó Ctrl, ïіñëÿ ÷îãî âèêîíàòè Âñòàâèòè  Ñòâîðèòè çâ’ÿçêó. Ïіñëÿ öüîãî
áóäå ïðîâåäåíî ñòðіëêè âіä óñіõ âèáðàíèõ âóçëіâ äî âóçëà, ùî áóâ âèáðàíèé
îñòàííіì. Äëÿ âèäàëåííÿ çâ’ÿçêіâ, çìіíè êîëüîðó ñòðіëîê і âèäó ñòðіëêè ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè êîìàíäè ç êîíòåêñòíîãî ìåíþ ñòâîðåíîї ñòðіëêè.
Âóçëè êàðòè çíàíü ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ âіäêðèòòÿ äîêóìåíòіâ. Äëÿ òîãî ùîá çâ’ÿçàòè âóçîë ç äîêóìåíòîì, ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè âóçîë.
2. Âèêîíàòè Âñòàâèòè  Âêàçàòè ïîñèëàííÿ (âèáіð ôàéëà).
3. Âèáðàòè ôàéë, ó ÿêîìó çáåðåæåíî ïîòðіáíèé äîêóìåíò.
4. Âèáðàòè êíîïêó Open.
Ïіñëÿ öüîãî âóçîë ñòàє ãіïåðïîñèëàííÿì, çà âèáîðó ÿêîãî áóäå âіäêðèòî ïîâ’ÿçàíèé äîêóìåíò. Ïîðó÷ іç òåêñòîì âóçëà ç’ÿâëÿєòüñÿ çíà÷îê ó
. Ïіñëÿ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà òàêèé âóçîë
âèãëÿäі ÷åðâîíîї ñòðіëêè
çìіíþєòüñÿ âèãëÿä âêàçіâíèêà, à â ðÿäêó ñòàíó âіêíà ïðîãðàìè âіäîáðàæàєòüñÿ іì’ÿ ïîâ’ÿçàíîãî ôàéëà.
Äëÿ ñòâîðåííÿ ãіïåðïîñèëàííÿ íà äåÿêó âåá-ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè âóçîë.
2. Âèêîíàòè Âñòàâèòè  Âêàçàòè ïîñèëàííÿ (òåêñòîâå ïîëå).
3. Óâåñòè URL-àäðåñó âåá-ñòîðіíêè â ïîëå Çìіíèòè ïîñèëàííÿ âðó÷íó
ó âіêíі Input (àíãë. input — âõіä).
4. Âèáðàòè êíîïêó OÊ.
РЕДАГ УВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ВУЗЛІВ
Òåêñò íàïèñó â êîæíîìó âóçëі ìîæíà âіäðåäàãóâàòè. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèáðàòè âóçîë і íàòèñíóòè êëàâіøó F2 àáî äâі÷і êëàöíóòè ïî òåêñòó
âóçëà. Ïіñëÿ öüîãî â òåêñòі âóçëà ç’ÿâëÿєòüñÿ êóðñîð. Ðåäàãóâàííÿ òåêñòó
çäіéñíþєòüñÿ àíàëîãі÷íî äî öієї îïåðàöії â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі. Ïіñëÿ
çàâåðøåííÿ ðåäàãóâàííÿ ïîòðіáíî íàòèñíóòè êëàâіøó Enter àáî âèáðàòè
òî÷êó çà ìåæàìè âóçëà.
Äëÿ áіëüø íàî÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ
äàíèõ ó êàðòі çíàíü äî òåêñòіâ âóçÏіêòîãðàìà (ëàò. pictus – ìàëüîâàíèé,
ëіâ ìîæíà äîäàâàòè ïіêòîãðàìè. Òàê,
ãðåö.  – ïèñüìîâèé çíàê,
íà ìàëþíêó 5.5 âèêîðèñòàíî ïіêòîðèñêà, ëіíіÿ) – óìîâíèé ìàëþíîê іç
çîáðàæåííÿì íàéñóòòєâіøèõ ðèñ
ãðàìè â êîðåíåâîìó âóçëі
ó
Ðіê
,
äåÿêèõ äіé, ÿâèù, ïðåäìåòіâ òîùî.
âóçëàõ Âåñíà
, Ëіòî
, Äåíü âåñíÿíîãî ðіâíîäåííÿ òà Äåíü îñіííüîãî
ðіâíîäåííÿ .
Ïðîãðàìà FreeMind ìіñòèòü íàáіð ïіêòîãðàì, ÿêі ðîçìіùåíî â ëіâіé
÷àñòèíі âіêíà íà Ïàíåëі ïіêòîãðàì. Äëÿ äîäàâàííÿ ïіêòîãðàìè äî òåêñòó
âóçëà ïîòðіáíî âèáðàòè âóçîë і ïіñëÿ öüîãî — ïîòðіáíó ïіêòîãðàìó íà ïàíåëі. Çîáðàæåííÿ áóäå ðîçìіùåíî ïîðó÷ іç òåêñòîì âóçëà. Äî îäíîãî âóçëà
ìîæå áóòè äîäàíî êіëüêà ïіêòîãðàì.
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Роздiл 5
Äëÿ âèäàëåííÿ îñòàííüîї äîäàíîї ïіêòîãðàìè ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó
Âèëó÷èòè îñòàííþ ïіêòîãðàìó
ó âåðõíіé ÷àñòèíі Ïàíåëі ïіêòîãðàì. Äëÿ
âèäàëåííÿ âñіõ ïіêòîãðàì ïðèçíà÷åíî êíîïêó Âèëó÷èòè óñі ïіêòîãðàìè
.
Òåêñò âóçëà ìîæíà çàìіíèòè äåÿêèì çîáðàæåííÿì, ÿêå çáåðåæåíî ó
ôàéëі. Äëÿ âñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ ç ôàéëà ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè âóçîë.
2. Âèêîíàòè Âñòàâèòè  Âèáðàòè ôàéë ç êàðòèíêîþ.
3. Âèáðàòè ôàéë іç çîáðàæåííÿì ó âіêíі Open.
4. Âèáðàòè êíîïêó Open.
Íà ìàëþíêó 5.9 çîáðàæåííÿ âñòàâëåíî ó âóçëè êàðòè ñ òåêñòîì Ëÿëüêà-ìîòàíêà òà Ñîëîäîùі.

Мал. 5.9. Карта знань зі вставленими зображеннями та хмарами

Ñëіä ìàòè íà óâàçі, ùî ïіñëÿ âñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ òåêñò âóçëà çíèêàє. Äëÿ òîãî ùîá äî çîáðàæåííÿ äîäàòè òåêñò, ïîòðіáíî äâі÷і êëàöíóòè
íà çîáðàæåííі ó âóçëі. Ïіñëÿ öüîãî âіäêðèâàєòüñÿ âіêíî Çìіíèòè òåêñò ó
ðåäàêòîðі (ìàë. 5.10), ó ÿêîìó ìîæíà
ââåñòè òåêñò, ÿêèé ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè Ãàðàçä áóäå ðîçìіùåíî ïîðó÷ іç çîáðàæåííÿì ó âóçëі.
Çâåðíіòü óâàãó, ùî çìіíèòè ðîçìіðè
çîáðàæåííÿ áåçïîñåðåäíüî ó âóçëі íåìîæëèâî, òîìó ïåðåä âñòàâëÿííÿì âàðòî âïåâíèòèñÿ, ùî ïîòðіáíå âàì çîáðàæåííÿ ìàє íåâåëèêі ðîçìіðè.
Мал. 5.10. Вікно Змінити текст
Äëÿ êðàùîãî âіäîáðàæåííÿ ãðóïè
у редакторі
âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ âóçëіâ, ùî є äî÷іðíіìè äëÿ äåÿêîãî âóçëà, їõ ìîæíà îêðåñëþâàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è õìàðó. Íà
ìàëþíêó 5.9 îäíà õìàðà îêðåñëþє âóçëè, äî÷іðíі äî âóçëà Âèãîòîâèòè
âëàñíîðó÷, äðóãà õìàðà — äî âóçëà Ñöåíàðіé.
Äëÿ òîãî ùîá íàêðåñëèòè õìàðó, ïîòðіáíî âèáðàòè âóçîë, ùî áóäå áàòüêіâñüêèì äëÿ âñіõ âóçëіâ ó õìàðі, òà êíîïêó Õìàðà
íà Ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ. Óñåðåäèíі îäíієї õìàðè ìîæå áóòè íàêðåñëåíî іíøó. ßêùî
çîáðàæåííÿ õìàðè íå ïîòðіáíî, òî ñëіä ïîâòîðèòè òàêі ñàìі äії.
Íà êàðòàõ çíàíü ìîæíà çìіíþâàòè ôîðìàò ñèìâîëіâ ó âóçëàõ, êîëіð òëà âóçëà, êîëіð, òèï і òîâùèíó ëіíіé, òèï âóçëіâ. Êîìàíäè äëÿ âèêîíàííÿ âñіõ öèõ
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îïåðàöіé ðîçìіùåíî â ìåíþ Ôîðìàò
ò і â êîíòåêñòíèõ ìåíþ âóçëіâ êàðòè. Êðіì
òîãî, øðèôò ñèìâîëіâ òåêñòó òà їõ ðîçìіð ìîæíà çìіíèòè, âèáðàâøè çíà÷åííÿ
ó âіäïîâіäíèõ ïîëÿõ íà Ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ ó âіêíі ðåäàêòîðà êàðò çíàíü.
РЕДАГ УВАННЯ К АРТИ ЗНАНЬ
Êàðòó çíàíü ìîæíà ðåäàãóâàòè: ïåðåíîñèòè âóçëè âëіâî àáî âïðàâî âіäíîñíî êîðåíåâîãî âóçëà, ïåðåìіùóâàòè ç îäíієї ãіëêè íà іíøó, âèäàëÿòè
âóçëè òà іíøå.
Ùîá çìіíèòè ðîçòàøóâàííÿ âóçëà âіäíîñíî êîðåíåâîãî, ïîòðіáíî âèáðàòè âóçîë, äëÿ ÿêîãî áàòüêіâñüêèì є êîðåíåâèé âóçîë, òà âèêîíàòè
Ïåðåìіùåííÿ  Node Left (àáî Node Right) (àíãë. node — âóçîë, left —
óëіâî, right — óïðàâî). Ñòðóêòóðà êàðòè çíàíü ïðè öüîìó íå çìіíþєòüñÿ,
âóçîë çàëèøàєòüñÿ ç’єäíàíèì ëіíієþ ç êîðåíåâèì âóçëîì. Ðàçîì ç âóçëîì
çìіíþþòü ïîëîæåííÿ і éîãî äî÷іðíі âóçëè.
ßêùî âèáðàòè âóçîë, äëÿ ÿêîãî áàòüêіâñüêèì є íå êîðåíåâèé âóçîë, òî
ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ Ïåðåìіùåííÿ  Node Left âóçîë ïåðåìіùóâàòèìåòüñÿ
âëіâî, çìіíþþ÷è áàòüêіâñüêèé âóçîë, à ïіñëÿ âèêîíàííÿ Ïåðåìіùåííÿ 
Node Right — óïðàâî. Ïðè öüîìó ñòðóêòóðà êàðòè çíàíü çìіíþєòüñÿ.
Âóçëè òàêîæ ìîæíà âèäàëÿòè, êîïіþâàòè òà ïåðåìіùóâàòè ìіæ ðіçíèìè ãіëêàìè, çìіíþþ÷è òàêèì ÷èíîì ñòðóêòóðó êàðòè. Äëÿ öüîãî ìîæíà
âèêîðèñòàòè âіäïîâіäíі êîìàíäè ìåíþ Çìіíèòè òåêñò àáî êîíòåêñòíîãî
ìåíþ âóçëà. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ äії íàä áàòüêіâñüêèì âóçëîì âіäïîâіäíà
îïåðàöіÿ âèêîíóєòüñÿ íàä óñіìà éîãî äî÷іðíіìè âóçëàìè.
ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАКРИВАННЯ ТА ВІДКРИВАННЯ К АРТ ЗНАНЬ
Êàðòè çíàíü çáåðіãàþòüñÿ ó ôàéëàõ ç ðîçøèðåííÿì іìåíі mm. Ùîá çáåðåãòè ñòâîðåíó êàðòó, ïîòðіáíî âèêîíàòè Ôàéë  Çáåðåãòè ÿê, âèáðàòè
ïàïêó äëÿ çáåðåæåííÿ, óâåñòè іì’ÿ ôàéëà òà âèáðàòè êíîïêó Save.
ßêùî âè ìàєòå íàìіð óñòàâèòè
Åêñïîðò (ëàò. exporto – âèíîøó,
êàðòó çíàíü ó òåêñòîâèé äîêóìåíò
âèâîæó) – âèâіç ç òåðèòîðії êðàїíè
àáî ïðåçåíòàöіþ, òî êàðòà çíàíü
çà êîðäîí òîâàðіâ і ïîñëóã áåç
ìîæå áóòè çáåðåæåíà ÿê çîáðàæåííÿ
çîáîâ’ÿçàííÿ їõíüîãî ïîâåðíåííÿ.
òèïó PNG àáî JPEG. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî çàìіñòü êîìàíäè Çáåðåãòè ÿê
âèêîíàòè Åêñïîðòóâàòè  ßê PNG (àáî ßê JPEG).
ßêùî âè çàâåðøèëè ðîáîòó ç êàðòîþ, її ìîæíà çàêðèòè, âèêîíàâøè
Ôàéë  Çàêðèòè.
Âіäêðèòè çáåðåæåíó êàðòó ìîæíà, âèêîíàâøè Ôàéë  Âіäêðèòè, âіäêðèâøè ïàïêó òà âèáðàâøè ôàéë ç ïîòðіáíîþ êàðòîþ.
Êàðòó çíàíü ìîæíà íàäðóêóâàòè. Ïåðåä ïî÷àòêîì äðóêó âàðòî âñòàíîâèòè ïàðàìåòðè ñòîðіíêè, âèêîíàâøè Ôàéë  Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè.
Ó âіêíі Ìàñøòàá äðóêó, ùî âіäêðèєòüñÿ, ìîæíà
âñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ Óìіñòèòè íà ñòîðіíöі àáî ââåñòè êîåôіöієíò äðóêó ó âіäïîâіäíå
ïîëå (ìàë. 5.11). Ïіñëÿ âèáîðó ìàñøòàáó äðóêó Мал. 5.11. Вікно Масштаб
ìîæíà ïåðåãëÿíóòè, ÿê êàðòó áóäå ðîçìіùåíî íà
друку
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Роздiл 5
ïàïåðі ïіñëÿ äðóêó, âèêîíàâøè Ôàéë  Print Preview (àíãë. preview —
ïîïåðåäíіé ïåðåãëÿä). Ïіñëÿ âèáîðó îïòèìàëüíèõ ïàðàìåòðіâ äðóêó ìîæíà ðîçïî÷èíàòè äðóê, âèêîíàâøè Ôàéë Print.
КЕРУВАННЯ ПОК АЗОМ К АРТИ ЗНАНЬ
Êàðòè çíàíü, ÿê і ïðåçåíòàöії, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ äåìîíñòðàöії ïåðåä àóäèòîðієþ ç óñíèì ñóïðîâîäîì ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ, äëÿ îðãàíіçàöії ãðóïîâîї ðîáîòè, òîìó âàæëèâî âìіòè êåðóâàòè ïîêàçîì êàðòè.
Ïðèíàéìíі îäèí ç âóçëіâ íà êàðòі çíàíü îáîâ’ÿçêîâî є âèáðàíèì. Âіí
âèðіçíÿєòüñÿ ñіðèì êîëüîðîì òëà. Âóçîë ìîæíà âèáðàòè âêàçіâíèêîì ìèøі
àáî ðîáèòè âóçëè ïîñëіäîâíî âèáðàíèìè, âèêîðèñòîâóþ÷è êëàâіøі-ñòðіëêè.
ßêùî ïðåäìåòíà îáëàñòü, äëÿ ÿêîї ñòâîðåíî êàðòó, âåëèêà, òî êàðòà
ìîæå ìàòè áàãàòî âóçіâ і ãіëîê, ùî âіäõîäÿòü âіä êîðåíåâîãî âóçëà. Ùîá
êàðòà âìіñòèëàñÿ â ìåæàõ Ðîáî÷îї îáëàñòі, ìîæíà ïðèõîâóâàòè ÷àñòèíó
ãіëîê. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèáðàòè âóçîë і âèêîíàòè Ïåðåìіùåííÿ  Ðîçâåðíóòè/ñêðóòèòè. Ó ðåçóëüòàòі çàõîâàþòüñÿ âñі ãіëêè, ùî âіäõîäÿòü
âіä âèáðàíîãî âóçëà, à íà éîãî êðàþ ç’ÿâèòüñÿ ïîçíà÷êà ó âèãëÿäі ìàëåíüêîãî êîëà. Ïіñëÿ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà öþ ïîçíà÷êó âîíà çáіëüøóєòüñÿ

, à çà âèáîðó — ðîçêðèєòüñÿ ïðèõîâàíà ãіëêà. Íà ìàëþíêó 5.12

ïðèõîâàíèìè є ãіëêè, ùî éäóòü âіä âóçëіâ Çèìà, Îñіíü, ×åðâåíü і Áåðåçåíü, à âêàçіâíèê íàâåäåíî íà ïîçíà÷êó ïîðó÷ ç âóçëîì ×åðâåíü.

Мал. 5.12. Карта знань з прихованими гілками

Ïіä ÷àñ ïîêàçó êàðòè çíàíü ãіëêè ìîæíà ïåðåìіùóâàòè äëÿ áіëüø çðó÷íîãî їõ ðîçìіùåííÿ. Äëÿ öüîãî ñëіä íàâåñòè âêàçіâíèê íà òî÷êó âóçëà, ùî
áëèæ÷à äî áàòüêіâñüêîãî âóçëà. Ïåðåä âóçëîì ç’ÿâèòüñÿ ïîçíà÷êà
çіâíèê íàáóäå âèãëÿäó

, âêà-

і âóçîë ìîæíà áóäå ïåðåìіùóâàòè â Ðîáî÷іé

îáëàñòі ðàçîì ç äî÷іðíіìè âóçëàìè.
Äëÿ ðîçìіùåííÿ êîðåíåâîãî âóçëà ïî öåíòðó Ðîáî÷îї îáëàñòі ïîòðіáíî
íàòèñíóòè êëàâіøó Esc.
Äî âóçëіâ ìîæíà äîäàâàòè íîòàòêè — òåêñòîâі ïîÿñíåííÿ, ÿêі ìîæóòü
âіäîáðàæàòèñÿ ïіä ÷àñ ïîêàçó êàðòè çíàíü. Äëÿ öüîãî ïðèçíà÷åíî ïîëå
íîòàòîê (ìàë. 5.8, 1). ßêùî âóçîë ìàє ïîäіáíі ïîÿñíåííÿ, òî íà íüîìó
âіäîáðàæàєòüñÿ ïіêòîãðàìà

. Ïіñëÿ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà òàêèé

âóçîë ç’ÿâëÿєòüñÿ ñïëèâàþ÷à ïіäêàçêà ç òåêñòîì íîòàòîê (ìàë. 5.13).
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Мал. 5.13. Відображення нотаток після наведення вказівника на вузол Осінь карти знань

ßêùî âóçîë êàðòè є ãіïåðïîñèëàííÿì íà äåÿêèé äîêóìåíò àáî âåá-ñòîðіíêó, òî ïіñëÿ âèáîðó öüîãî âóçëà ïіä ÷àñ ïîêàçó êàðòè äîêóìåíò àáî
âåá-ñòîðіíêó áóäå âіäêðèòî ó âіêíі âіäïîâіäíîї ïðîãðàìè. Ïіñëÿ çàêðèòòÿ
öüîãî âіêíà ïîêàç êàðòè çíàíü ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî.
Ó êàðòàõ çíàíü іñíóє ìîæëèâіñòü âèêîíóâàòè ïîøóê òåêñòà ó âóçëàõ çà
êëþ÷îâèìè ñëîâàìè. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè âóçîë, ñåðåä äî÷іðíіõ âóçëіâ ÿêîãî áóäå âèêîíóâàòèñÿ ïîøóê
òåêñòó.
2. Âèêîíàòè Çìіíèòè òåêñò  Øóêàòè.
3. Óâåñòè êëþ÷îâі ñëîâà â ïîëå Øóêàíèé òåêñò.
4. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
Ó ðåçóëüòàòі áóäå âèäіëåíî âóçîë, ó òåêñòі ÿêîãî áåçïîñåðåäíüî àáî â
òåêñòі äî÷іðíіõ âóçëіâ ìіñòèòüñÿ øóêàíèé òåêñò. Äëÿ ïîøóêó íàñòóïíîãî
âóçëà, ùî ìіñòèòü øóêàíèé òåêñò, ïîòðіáíî âèêîíàòè Çìіíèòè òåêñò 
Øóêàòè äàëі.
Працюємо
р ц
рац
рацюємо
о з комп
комп’ютером
о ’ютером
еро
р
Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ñòâîðіòü êàðòó çíàíü çà çðàçêîì (ìàë. 5.5).
1. Çàïóñòіòü ïðîãðàìó FreeMind.
2. Çàêðèéòå âñі âіäêðèòі êàðòè, ÿêùî òàêі є, âèêîíàâøè Ôàéë  Çàêðèòè.
3. Ñòâîðіòü íîâèé äîêóìåíò, âèêîíàâøè Ôàéë  Íîâèé.
4. Âіäðåäàãóéòå òåêñò êîðåíåâîãî âóçëà. Äëÿ öüîãî íàòèñíіòü êëàâіøó
F2, âèäàëіòü òåêñò çà çàìîâ÷óâàííÿì, óïèøіòü òåêñò Ðіê і âèáåðіòü
òî÷êó çà ìåæàìè âóçëà.
5. Äîäàéòå äî êîðåíåâîãî âóçëà ïіêòîãðàìó іç çîáðàæåííÿì êàëåíäàðÿ.
Äëÿ öüîãî âèáåðіòü ïіêòîãðàìó
íà Ïàíåëі ïіêòîãðàì.
6. Äîäàéòå äî êîðåíåâîãî âóçëà äî÷іðíіé âóçîë Çèìà. Äëÿ öüîãî âèáåðіòü
êíîïêó Íîâèé äî÷іðíіé âóçîë

íà Ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ, óâåäіòü

òåêñò Çèìà òà âèáåðіòü òî÷êó çà ìåæàìè âóçëà.
7. Çìіíіòü êîëіð òëà âóçëà Çèìà íà áëàêèòíèé. Äëÿ öüîãî âèáåðіòü âóçîë
Çèìà, âèêîíàéòå Ôîðìàò  Ôîíîâèé êîëіð âóçëà, âèáåðіòü íà ïàëіòðі êîëüîðіâ ïîòðіáíèé êîëіð, âèáåðіòü êíîïêó ÎÊ. Âèáåðіòü âóçîë Ðіê,
ùîá ïîáà÷èòè çìіíó êîëüîðó âóçëà Çèìà.
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Роздiл 5
8. Äîäàéòå âóçëè Âåñíà, Ëіòî, Îñіíü і âóçëè ç íàçâàìè ìіñÿöіâ, óñòàâòå
ïіêòîãðàìè, çìіíіòü êîëüîðè òëà âóçëіâ âіäïîâіäíî äî çðàçêà. Äîäàéòå
äî÷іðíіé âóçîë Äåíü çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ äî âóçëà Ãðóäåíü.
9. Ñêîïіþéòå âóçîë Äåíü çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ íà ãіëêó ×åðâåíü. Äëÿ
öüîãî âèáåðіòü âóçîë Äåíü çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ, âèêîíàéòå Çìіíèòè òåêñò  Êîïіþâàòè. Âèáåðіòü âóçîë ×åðâåíü, âèêîíàéòå Çìіíèòè òåêñò  Âñòàâèòè. Âèáåðіòü óñòàâëåíèé âóçîë, íàòèñíіòü êëàâіøó F2, çìіíіòü ñëîâî çèìîâîãî íà ëіòíüîãî, íàòèñíіòü êëàâіøó Enter.
10. Äîäàéòå äî÷іðíіé âóçîë Äåíü âåñíÿíîãî ðіâíîäåííÿ äî âóçëà Áåðåçåíü.
Äîäàéòå ïіêòîãðàìó . Ñêîïіþéòå öåé âóçîë íà ãіëêó Âåðåñåíü. Âіäðåäàãóéòå òåêñò, çìіíèâøè ñëîâî âåñíÿíîãî íà îñіííüîãî.
11. Ðîçòàøóéòå âóçëè ç ïîðàìè ðîêó ïî ðіçíі áîêè âіä êîðåíåâîãî âóçëà.
ßêùî äëÿ äåÿêîãî âóçëà ïîòðіáíî çìіíèòè éîãî ïîëîæåííÿ, òî âèáåðіòü
öåé âóçîë і âèêîíàéòå Ïåðåìіùåííÿ  Node Left (àáî Node Right).
12. Ïðèõîâàéòå ãіëêó ç óñіìà âóçëàìè, ùî є äî÷іðíіìè äëÿ âóçëà Ëіòî.
Äëÿ öüîãî âèáåðіòü âóçîë Ëіòî òà âèêîíàéòå Ïåðåìіùåííÿ  Ðîçâåðíóòè/ñêðóòèòè. Çâåðíіòü óâàãó íà ïîÿâó íà êðàþ âóçëà ïîçíà÷êè ó
âèãëÿäі ìàëåíüêîãî êîëà. Ïіäâåäіòü âêàçіâíèê äî öієї ïîçíà÷êè, çâåðíіòü óâàãó íà çìіíó її âèãëÿäó. Âèáåðіòü ïîçíà÷êó, ùîá ðîçêðèòè ïðèõîâàíó ãіëêó.
13. Ïðèõîâàéòå âñі ãіëêè, ùî ðîçïî÷èíàþòüñÿ âіä âóçëіâ ç íàçâàìè ïіð ðîêó.
14. Íàêðåñëіòü õìàðó íàâêîëî ãіëêè, ùî ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç âóçëà Âåñíà.
Äëÿ öüîãî âèáåðіòü âóçîë Âåñíà òà êíîïêó Õìàðà

íà Ïàíåëі іí-

ñòðóìåíòіâ. Ðîçãîðíіòü ãіëêó òà çâåðíіòü óâàãó íà çìіíó ôîðìè õìàðè.
Âèäàëіòü õìàðó, ïîâòîðíî âèáðàâøè âóçîë Âåñíà òà êíîïêó Õìàðà.
15. Íàêðåñëіòü õìàðè íàâêîëî âñіõ ãіëîê ç íàçâàìè ïіð ðîêó.
16. Äîäàéòå íîòàòêè äî âóçëà Îñіíü. Äëÿ öüîãî âèáåðіòü âóçîë і â ïîëі äëÿ
íîòàòîê óâåäіòü òåêñò Ïåðøå îñіííє ñâÿòî — Äåíü çíàíü. ßêùî ïîëå
íîòàòîê íå âіäîáðàæàєòüñÿ, òî âèêîíàéòå Âèãëÿä  Note Window.
Ïіñëÿ ââåäåííÿ òåêñòó âèáåðіòü áóäü-ÿêó òî÷êó â ðîáî÷îìó ïîëі. Çâåðíіòü óâàãó íà ïîÿâó ïіêòîãðàìè ó âóçëі Îñіíü. Íàâåäіòü âêàçіâíèê íà
âóçîë Îñіíü, çâåðíіòü óâàãó íà ïîÿâó ñïëèâàþ÷îї ïіäêàçêè.
17. Äîäàéòå äî âóçëà Äåíü âåñíÿíîãî ðіâíîäåííÿ ïîñèëàííÿ íà ôàéë Äåíü
âåñíÿíîãî ðіâíîäåííÿ.docx ç ïàïêè Ðîçäіë 5\Ïóíêò 5.2. Äëÿ öüîãî
âèáåðіòü âóçîë, âèêîíàéòå Âñòàâèòè  Âêàçàòè ïîñèëàííÿ (âèáіð
ôàéëà), âèáåðіòü ôàéë і êíîïêó Open. Çâåðíіòü óâàãó íà ïîÿâó çíà÷êà
ó âèãëÿäі ñòðіëêè ó âóçëі òà âèãëÿä âêàçіâíèêà ïіñëÿ íàâåäåííÿ íà
íüîãî. Âèáåðіòü âóçîë Äåíü âåñíÿíîãî ðіâíîäåííÿ. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò, ùî âіäêðèâñÿ. Çàêðèéòå âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.
18. Çáåðåæіòü êàðòó çíàíü ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 5.2.
Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå Ôàéë  Çáåðåãòè ÿê, âіäêðèéòå âàøó ïàïêó,
óïèøіòü іì’ÿ ôàéëà âïðàâà 5.2 ó ïîëå File name, âèáåðіòü êíîïêó Save.
19. Çáåðåæіòü êàðòó çíàíü ÿê çîáðàæåííÿ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
âïðàâà 5.2.jpeg. Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå Ôàéë Åêñïîðòóâàòè  ßê JPEG,
óâåäіòü іì’ÿ ôàéëà âïðàâà 5.2 â ïîëå File name, âèáåðіòü êíîïêó Save.
20. Çàêðèéòå ïðîãðàìó.
21. Ïåðåêîíàéòåñÿ â íàÿâíîñòі çáåðåæåíèõ ôàéëіâ ó âàøіé ïàïöі.
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îðìàöіéíó ìîäåëü, ïîäàíó ó ñòðóêòóðíіé ôîðìі, ÿêà íàî÷íî âіäîє âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ îá’єêòàìè òà ÿâèùàìè äåÿêîї ïðåäìåòíîї îáëàñòі, íàçèâàþòü êàðòîþ çíàíü.
Êàðòà çíàíü ìіñòèòü îäèí öåíòðàëüíèé îá’єêò — êîðåíåâèé âóçîë, âіä
ÿêîãî ðîçõîäÿòüñÿ ãіëêè ç ïіäïèñàìè — âóçëè. Âóçîë, ùî є âіäãàëóæåííÿì âіä äåÿêîãî ïîïåðåäíüîãî âóçëà, íàçèâàþòü äî÷іðíіì âóçëîì, à ïîïåðåäíіé âóçîë — áàòüêіâñüêèì.
Äëÿ ñòâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ êàðò çíàíü âèêîðèñòîâóþòü ðåäàêòîðè
êàðò çíàíü.
Âèêîðèñòîâóþ÷è ðåäàêòîðè êàðò çíàíü, ìîæíà ñòâîðþâàòè, ðåäàãóâàòè, ôîðìàòóâàòè, çáåðіãàòè òà äðóêóâàòè êàðòè çíàíü, êåðóâàòè їõ ïîêàçîì, çäіéñíþâàòè ïîøóê òåêñòà ó âóçëàõ òà іíøå.
Дайте відповіді на запитання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Ùî òàêå êàðòà çíàíü? Ç ÿêîþ ìåòîþ її ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè?
ßêі îñíîâíі îá’єêòè êàðòè çíàíü?
ßêі çàñîáè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ ïîáóäîâè êàðò çíàíü?
ßêі îïåðàöії ìîæíà âèêîíóâàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è ðåäàêòîðè êàðò
çíàíü?
ßê ñòâîðèòè íîâó êàðòó çíàíü?
ßêі îïåðàöії ðåäàãóâàííÿ ìîæíà âèêîíóâàòè íàä êàðòîþ çíàíü? ßê
їõ âèêîíóâàòè?
ßêі îïåðàöії ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ ìîæíà âèêîíóâàòè íàä
âóçëàìè êàðòè çíàíü? ßê їõ âèêîíóâàòè?
Ó ôàéëàõ ÿêèõ òèïіâ ìîæíà
çáåðіãàòè êàðòè çíàíü? ßê öå
çðîáèòè? Ó ÷îìó ðіçíèöÿ ìіæ
êàðòàìè, çáåðåæåíèìè ó ôàéëàõ ðіçíèõ òèïіâ?
Ó ÷îìó ïîëÿãàє êåðóâàííÿ ïîêàçîì êàðò çíàíü? ßê âèêîíóâàòè öі äії?
ßêèì ÷èíîì äîöіëüíî çìіíèòè
ðîçòàøóâàííÿ ãіëîê âіäíîñíî êîðåíåâîãî âóçëà â êàðòі çíàíü íà
ìàëþíêó 5.14 äëÿ áіëüø íàî÷íîãî
Мал. 5.14
ñòðóêòóðóâàííÿ ìàòåðіàëó?

Виконайте завдання
1. Ïîáóäóéòå êàðòó çíàíü, ùî ìіñòèòü âіäîìîñòі ïðî ðîñëèíè, íà îñíîâі
òåêñòó (îòðèìàíî ç іíòåðíåò-åíöèêëîïåäії Âіêіïåäіÿ):
Öàðñòâî ðîñëèí íàëі÷óє ïîíàä 1000 òèñÿ÷ âèäіâ. Óñі ðîñëèíè ïîäіëÿþòüñÿ íà 2 âіääіëè: ñïðàâæíі çåëåíі âîäîðîñòі
(Chlorophyta), äî ÿêèõ íàëåæèòü áіëüøіñòü çåëåíèõ âîäî153
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Роздiл 5
ðîñòåé, і ñèëіêîíîâі (Streptophyta), äî ÿêèõ íàëåæàòü äåÿêі
ñêëàäíіøі çåëåíі âîäîðîñòі òà âñі íàçåìíі ðîñëèíè.
Óñòàâòå äî êîðåíåâîãî âóçëà çîáðàæåííÿ, íàïðèêëàä ç ôàéëà kvity.
jpg ç ïàïêè Ðîçäіë 5\Ïóíêò 5.2. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó
âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.2.1.
2. Ïîáóäóéòå òà âіäôîðìàòóéòå çà çðàçêîì (ìàë. 5.15) êàðòó çíàíü ç
âіäîìîñòÿìè ïðî àãðåãàòíі ñòàíè âîäè. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.2.2.

Мал. 5.15

3. Ïîáóäóéòå êàðòó çíàíü ïðî îñíîâíі ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі ðîñëèí íà îñíîâі äàíèõ, îòðèìàíèõ іç ñàéòó Øêîëÿð Óêðàїíè (shkolyar.
in.ua/budova-ta-jyttediyalnist-roslyn7):
Ôóíêöії ðîñëèííîãî îðãàíіçìó — ôîòîñèíòåç, äèõàííÿ,
ìіíåðàëüíå æèâëåííÿ, òðàíñïîðò âîäè, îðãàíі÷íèõ і íåîðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, ðіñò і ðîçâèòîê, ðîçìíîæåííÿ òîùî — âèâ÷àє
íàóêà ôіçіîëîãіÿ ðîñëèí.
Êîæåí ïðîöåñ äîïîâíіòü îïèñîì ç óðîêіâ áіîëîãії. Äîäàéòå ïіêòîãðàìè äî âóçëіâ, äëÿ ÿêèõ áàòüêіâñüêèì є êîðåíåâèé âóçîë. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.2.3.
4. Âіäêðèéòå êàðòó çíàíü Òóðèñòè÷íèé ïîõіä ç ôàéëà çàâäàííÿ 5.2.4.mm ç ïàïêè Ðîçäіë 5\Ïóíêò 5.2. Äîäàéòå âóçëè, óêàçàâøè,
ÿêі ïðîäóêòè ïîòðіáíі äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàøі òà ÿêèé ñïîðòèâíèé
іíâåíòàð äîöіëüíî áðàòè â òóðèñòè÷íèé ïîõіä. Íàêðåñëіòü õìàðè,
ïîçíà÷èâøè äîäàíі âàìè âіäîìîñòі. Óñòàíîâіòü çâ’ÿçêè ìіæ âóçëàìè, çàçíà÷èâøè âàø âàðіàíò òåðìіíó òà òðèâàëîñòі ïîõîäó, ìіñöÿ
éîãî ïðîâåäåííÿ, ñïîñîáó ïåðåñóâàííÿ. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì. Ïіäãîòóéòå âèñòóï
ïåðåä êëàñîì ïðî ïіäãîòîâêó äî òóðèñòè÷íîãî ïîõîäó ç äåìîíñòðàöієþ êàðòè çíàíü.
5. Ïîáóäóéòå êàðòó çíàíü ç âіäîìîñòÿìè ïðî Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêå
áðàòñòâî (òîâàðèñòâî) íà îñíîâі äàíèõ, îòðèìàíèõ іç ñàéòó Óêðàїíñüêèé іíñòèòóò íàöіîíàëüíîї ïàì’ÿòі (memory.gov.ua/publication/
kirilo-mefodiivske-bratstvo-tovaristvo):
Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêå áðàòñòâî — óêðàїíñüêà òàєìíà ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ, ÿêà іñíóâàëà â Êèєâі ïðîòÿãîì ãðóäíÿ
1845 — áåðåçíÿ 1847 ðð. Іíіöіàòîðàìè ñòâîðåííÿ áóëè Â. Áіëîçåðñüêèé, Ì. Ãóëàê, Ì. Êîñòîìàðîâ, Ï. Êóëіø, Î. Ìàðêåâè÷. ×ëåíàìè áðàòñòâà áóëè Ã. Àíäðóçüêèé, Î. Íàâðîòñüêèé,
Ä. Ïèëü÷èêîâ, І. Ïîñÿäà, Ì. Ñàâè÷, Î. Òóëóá, Ò. Øåâ÷åíêî.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

6.

7.

8.

Ãîëîâíå çàâäàííÿ áðàòñòâà ïîëÿãàëî â ïîáóäîâі ìàéáóòíüîãî ñóñïіëüñòâà íà çàñàäàõ õðèñòèÿíñüêîї ìîðàëі, ñòâîðåííі äåìîêðàòè÷íîї ôåäåðàöії ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ íà ïðèíöèïàõ ðіâíîñòі і ñóâåðåííîñòі; çíèùåííі öàðèçìó, ñêàñóâàííі
êðіïîñíîãî ïðàâà; âñòàíîâëåííі äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâ і ñâîáîä
äëÿ ãðîìàäÿí; çðіâíÿííі ó ïðàâàõ óñіõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ.
Íà êàðòі çíàíü âіäîáðàçіòü ïåðіîä, êîëè іñíóâàëî Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêå áðàòñòâî, éîãî іíіöіàòîðіâ і ÷ëåíіâ, ãîëîâíå çàâäàííÿ. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ
2.3.5.
Âіäêðèéòå êàðòó çíàíü Êàðòè çíàíü ç ôàéëà çàâäàííÿ 5.2.6.mm
ç ïàïêè Ðîçäіë 5\Ïóíêò 5.2. Çìіíіòü ðîçòàøóâàííÿ ãіëîê âіäíîñíî
êîðåíåâîãî âóçëà, ðîçòàøóâàâøè ëіâîðó÷ ãіëêè, ùî ñòîñóþòüñÿ ïîíÿòòÿ êàðòè çíàíü, à ïðàâîðó÷ — ùî ñòîñóþòüñÿ ðåäàêòîðіâ êàðò
çíàíü. Ïåðåìіñòіòü âóçëè Íàçâè ðåäàêòîðіâ òà Îñíîâíі îïåðàöії,
çðîáèâøè äëÿ íèõ áàòüêіâñüêèì âóçîë Ðåäàêòîðè êàðò çíàíü. Äëÿ
âóçëіâ ç íàçâàìè îïåðàöіé çðîáіòü áàòüêіâñüêèì âóçîë Îñíîâíі îïåðàöії. Ïðîäîâæòå ãіëêè, äîäàâøè âіäîìîñòі ïðî êàðòè çíàíü і ðåäàêòîðè êàðò çíàíü, ïîäàíі â ïіäðó÷íèêó. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
Ïîáóäóéòå êàðòó çíàíü ç âіäîìîñòÿìè ïðî âàø íàñåëåíèé ïóíêò.
Äîäàéòå çîáðàæåííÿ òà íàçâè âèçíà÷íèõ ìіñöü, іìåíà âіäîìèõ ëþäåé âàøîãî êðàþ. Ó íîòàòêàõ äî âóçëіâ óâåäіòü îïèñ ìіñöü, âіäîìîñòі ïðî ëþäåé. Óñòàâòå ãіïåðïîñèëàííÿ íà äîêóìåíòè òà ñàéòè, ç
ÿêèõ óçÿòî ìàòåðіàëè. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.2.7 òà åêñïîðòóéòå â çîáðàæåííÿ
òèïó JPEG ç іìåíåì, ùî âіäïîâіäàє íàçâі âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó.
Çíàéäіòü âіäîìîñòі ïðî ïðàâèëà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ і ñòâîðіòü
êàðòó çíàíü іç öüîãî ïèòàííÿ. Âіäîáðàçіòü ó êàðòі ïðèíöèïè òà ðåêîìåíäàöії, ùî ñòîñóþòüñÿ çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ, ôіçè÷íîї àêòèâíîñòі, âіäìîâè âіä øêіäëèâèõ çâè÷îê, äîòðèìàííÿ ðåæèìó äíÿ
òîùî. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.2.8. Ïіäãîòóéòå âèñòóï іç êàðòîþ çíàíü.
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

òàáëè÷íó âåëè÷èíó, її åëåìåíòè
ôîðìóâàííÿ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè òà âèâåäåííÿ çíà÷åíü
åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç âèêîðèñòàííÿì
áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ
îñíîâíі àëãîðèòìè îïðàöþâàííÿ òàáëè÷íèõ âåëè÷èí
âіçóàëіçàöіþ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè
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ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

6.1. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Ùî âèçíà÷àє òèï çìіííîї? ßêі òèïè çìіííèõ âè çíàєòå?
2. Äå òðàïëÿþòüñÿ âïîðÿäêîâàíі íàáîðè äàíèõ? Ó ÷îìó çðó÷íіñòü їõ âèêîðèñòàííÿ?
3. ßêèé çàãàëüíèé âèãëÿä і ÿê âèêîíóєòüñÿ êîìàíäà öèêëó ç ëі÷èëüíèêîì ó
ìîâі ïðîãðàìóâàííÿ Object Pascal?

ПОНЯТТЯ ТАБЛИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ
Ó 8-ìó êëàñі âè ðîçãëÿäàëè çàäà÷і, ó ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàëàñÿ íåâåëèêà
êіëüêіñòü çìіííèõ. Àëå іñíóє áàãàòî çàäà÷, ó ÿêèõ ïîòðіáíî îïðàöüîâóâàòè çíà÷åííÿ äîñèòü âåëèêîї êіëüêîñòі çìіííèõ îäíîãî é òîãî ñàìîãî òèïó.
Íàïðèêëàä, ÿêùî òðåáà ñêëàñòè ïðîãðàìó äëÿ îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüîї
ìàñè ñòà ó÷íіâ 9-õ êëàñіâ, òî î÷åâèäíî ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè 100 çìіííèõ
òèïó real, çíà÷åííÿì êîæíîї ç ÿêèõ áóäå ìàñà âіäïîâіäíîãî äåâ’ÿòèêëàñíèêà ç äàíèõ ñòà ó÷íіâ 9-õ êëàñіâ, çíàéòè ñóìó çíà÷åíü öèõ çìіííèõ і
ïîäіëèòè її íà 100.
ßêùî âèêîðèñòàòè 100 çìіííèõ òèïó real ç äîâіëüíèìè іìåíàìè, íàïðèêëàä a, b, c, ..., z, aa, ab, ac, ..., az, ba, bb, bc, ..., bz, ca, cb, cc, …, cv,
òî êîìàíäà çíàõîäæåííÿ ñóìè їõíіõ çíà÷åíü áóäå ìіñòèòè ó ïðàâіé ñâîїé ÷àñòèíі 100 äîäàíêіâ àáî ïîòðіáíî âêëþ÷èòè äî òåêñòó ïðîãðàìè òàêі
100 êîìàíä:
sum
sum
sum
...
sum

: a;
: sum + b;
: sum + c;
: sum + cv;

Óñå öå ðîáèòü òåêñò ïðîãðàìè ãðîìіçäêèì і íåçðó÷íèì, çâàæàþ÷è íà
òå, ùî êіëüêіñòü ó÷íіâ ìîæå áóòè ùå áіëüøîþ àáî âçàãàëі çàçäàëåãіäü íåâіäîìîþ.
Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷, ó ÿêèõ îïðàöüîâóþòüñÿ çíà÷åííÿ çìіííèõ
îäíîãî òèïó, ìîæíà ïіòè òàêèì øëÿõîì: ðîçãëÿäàòè âñі öі çìіííі ÿê åëåìåíòè äåÿêîãî âïîðÿäêîâàíîãî íàáîðó çìіííèõ. Öåé íàáіð çìіííèõ ìàє
іì’ÿ, à іì’ÿ êîæíîї çìіííîї íàáîðó ñêëàäàєòüñÿ ç іìåíі íàáîðó і ïîðÿäêîâîãî íîìåðà öієї çìіííîї â íàáîðі.
Óïîðÿäêîâàíèé íàáіð çìіííèõ îäíîãî òèïó íàçèâàєòüñÿ òàáëè÷íîþ âåëè÷èíîþ, àáî îäíîâèìіðíèì ìàñèâîì.
Êîæíà çìіííà, ùî âõîäèòü äî òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, íàçèâàєòüñÿ її åëåìåíòîì.
Іì’ÿ åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ñêëàäàєòüñÿ ç іìåíі öієї òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè і ïîðÿäêîâîãî íîìåðà öüîãî åëåìåíòà â òàáëè÷íіé âåëè÷èíі,
ÿêèé óçÿòî ó êâàäðàòíі äóæêè.
Òàê, äëÿ íàâåäåíîãî âèùå ïðèêëàäó âàðòî ðîçãëÿäàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó, ùî ñêëàäàєòüñÿ çі 100 åëåìåíòіâ. ßêùî іì’ÿ öієї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè a, òî іìåíà çìіííèõ — åëåìåíòіâ öієї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè – áóäóòü
òàêі: a[1], a[2], a[3], ..., a[100]. Êîæíà іç öèõ çìіííèõ ìàòèìå òèï real.
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Роздiл 6
Òîäі, ùîá çíàéòè ñóìó çíà÷åíü óñіõ öèõ 100 çìіííèõ, äîñòàòíüî çàïèñàòè òàêі êîìàíäè:
sum : 0;
for i : 1 to 100 do
sum : sum + a[i];

Âèêîíàííÿ öüîãî ôðàãìåíòà ïðîãðàìè âіäáóâàòèìåòüñÿ òàê:
Êîìàíäà

Ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ

sum := 0

sum = 0

i := 1

i=1

i J 100

true

sum := sum + a[i]

sum = 0 + a[1] = a[1]

i := i + 1

i=2

i J 100

true

sum := sum + a[i]

sum = a[1] + a[2]

i := i + 1

i=3

i J 100

true

sum := sum + a[i]

sum = a[1] + a[2] + a[3]

i := i + 1

i=4

i J 100

true

sum := sum + a[i]

sum = a[1] + a[2] + a[3] + a[4]

...

...

i := i + 1

i = 100

i J 100

true

sum := sum + a[i]

sum = a[1] + a[2] + a[3] + a[4] + ...
+ a[100]

i := i + 1

i = 101

i J 100

false

Ó ðåçóëüòàòі âèêîíàííÿ íàâåäåíîãî ôðàãìåíòà ïðîãðàìè çíà÷åííÿ
çìіííîї sum äîðіâíþâàòèìå ñóìі çíà÷åíü óñіõ 100 çìіííèõ — åëåìåíòіâ
òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, òîáòî çàãàëüíіé ìàñі äàíèõ 100 ó÷íіâ. Ïіñëÿ öüîãî
ìîæíà îá÷èñëèòè øóêàíó ñåðåäíþ ìàñó.
Ó ðÿäêó var çìіííà a òèïó òàáëè÷íà âåëè÷èíà çàïèñóєòüñÿ òàê:
var a: array [1..100] of real (àíãë. array — ìàñèâ).

Ó êâàäðàòíèõ äóæêàõ óêàçóєòüñÿ äіàïàçîí íîìåðіâ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè: âіä 1 äî 100. Ïіñëÿ öüîãî çàçíà÷àєòüñÿ òèï åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè. Çà öèì çàïèñîì êîìïіëÿòîð âèäіëÿє â ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà
100 äіëÿíîê ïіä êîæíó çі 100 çìіííèõ — åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè.
Ðîçìіð êîæíîї äіëÿíêè çàëåæèòü âіä òèïó åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè.
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Çâåðòàєìî âàøó óâàãó:
 іíêîëè çðó÷íî íóìåðóâàòè åëåìåíòè òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, ïî÷èíàþ÷è
íå ç 1. Òàê, ó äåÿêèõ çàäà÷àõ (êіëüêà ç íèõ ðîçãëÿíåìî íèæ÷å) çðó÷íî
íóìåðóâàòè åëåìåíòè òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, ïî÷èíàþ÷è ç 0, íàïðèêëàä
a: array [0..12] of real, à â çàäà÷і, ó ÿêіé âèêîðèñòîâóєòüñÿ ùîðі÷íà
÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè â ïåðіîä ç 1991 ïî 2017 ðіê, çðó÷íî
âèêîðèñòàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó a: array [1991..2017] of integer;
 íîìåð åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ìîæå çàäàâàòèñÿ ÿê öіëèì ÷èñëîì, òàê і çíà÷åííÿì âèðàçó, ùî íàáóâàє öіëèõ çíà÷åíü, íàïðèêëàä
a[2 * i – 5], äå i — çìіííà òèïó integer.
УВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ
ТАБЛИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ
Äëÿ ââåäåííÿ òà âèâåäåííÿ çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè â
ñåðåäîâèùі Lazarus ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ áàãàòîðÿäêîâèì òåêñòîâèì ïîëåì (êîìïîíåíò (åëåìåíò êåðóâàííÿ)
TMemo íà âêëàäöі Standard), ÿêå
ìîæíà ðîçìіñòèòè íà ôîðìі òàê ñàìî, ÿê é іíøі êîìïîíåíòè (ìàë. 6.1).

Мал. 6.1. Багаторядкове текстове поле і його властивості
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Роздiл 6
Ñåðåä âëàñòèâîñòåé öüîãî êîìïîíåíòà є áàãàòî âàì óæå âіäîìèõ: Name,
Color, Font, Enabled, Visible, Height, Width, Top, Left òà іíøі.
Ðîçãëÿíåìî ùå êіëüêà âëàñòèâîñòåé áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ:
 ScrollBars (àíãë. scroll — ïðîêðó÷óâàííÿ, bars — ïðÿìîêóòíі ñìóãè) —
çíà÷åííÿ öієї âëàñòèâîñòі âèçíà÷àє íàÿâíіñòü ÷è âіäñóòíіñòü íà öüîìó
êîìïîíåíòі ñìóã ïðîêðó÷óâàííÿ (ãîðèçîíòàëüíîї, âåðòèêàëüíîї, îáîõ)
äëÿ ïåðåãëÿäó òåêñòó, ÿêùî âіí âèõîäèòü çà ìåæі êîìïîíåíòà;
 ReadOnly (àíãë. read — ÷èòàòè, only — òіëüêè) — çíà÷åííÿ öієї âëàñòèâîñòі âèçíà÷àє ìîæëèâіñòü àáî íåìîæëèâіñòü ðåäàãóâàííÿ âìіñòó
êîìïîíåíòà: False — ìîæíà ðåäàãóâàòè, True — íå ìîæíà (òіëüêè äëÿ
÷èòàííÿ);
 Lines (àíãë. lines — ëіíії, ðÿäêè) — çíà÷åííÿì öієї âëàñòèâîñòі є íàáіð çíà÷åíü (òåêñòіâ), ðîçòàøîâàíèõ ó ðÿäêàõ öüîãî êîìïîíåíòà;
êîæåí ðÿäîê áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ ìàє íîìåð, íóìåðàöіÿ
ÿêèõ ïî÷èíàєòüñÿ ç 0;
 Lines.Count (àíãë. count — ïіäðàõóíîê) — çíà÷åííÿ öієї âëàñòèâîñòі
äîðіâíþє êіëüêîñòі çàïîâíåíèõ äàíèìè ðÿäêіâ êîìïîíåíòà; çàçíà÷èìî, ùî öÿ âëàñòèâіñòü âіäñóòíÿ ó ñïèñêó âëàñòèâîñòåé íà âêëàäöі
Âëàñòèâîñòі âіêíà Іíñïåêòîð îá’єêòіâ.
Ðîçãëÿíåìî çàäà÷ó, ó ÿêіé ïðîäåìîíñòðóєìî, ÿê óâåñòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ òà ÿê âèâåñòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè â áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå
ïîëå.
Çàäà÷à 1. Ââåñòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç 10 ÷èñåë,
ùî ìіñòÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, ïіäíåñòè öі ÷èñëà äî êâàäðàòà і âèâåñòè їõ â іíøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå.
Ðîçìіñòèìî íà ôîðìі äâà áàãàòîðÿäêîâèõ òåêñòîâèõ ïîëÿ ç іìåíàìè Memo1 і Memo2 òà âñòàíîâèìî äëÿ íèõ çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé
Height  180, ScrollBars  ssVertical. Ðîçìіñòèìî íà ôîðìі òàêîæ êíîïêó,
óñòàíîâèìî äëÿ íåї Caption  ‘Äî êâàäðàòà’ і ñòâîðèìî îáðîáíèê ïîäії
Click äëÿ êíîïêè.
Íèæ÷å íàâåäåíî òåêñò âіäïîâіäíîї ïðîöåäóðè òà âіêíî ç ðåçóëüòàòîì
âèêîíàííÿ ïðîåêòó (ìàë. 6.2). Ó òåêñòі ïðîöåäóðè âèêîðèñòàíî äâà ñòàíäàðòíі ìåòîäè äëÿ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ: Clear (àíãë. clear —
î÷èùóâàòè), ùî î÷èùóє âñі ðÿäêè öüîãî êîìïîíåíòà, і Lines.Append
(àíãë. append — äîäàâàòè), ùî äîäàє äî áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ
íîâèé ðÿäîê і âèâîäèòü ó íüîãî çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà, óêàçàíîãî â äóæêàõ.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [0..9] of real; i: integer;
begin
for i : 0 to 9 do
a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i]); // äàíі ç ðÿäêіâ ïåðøîãî áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ ïåðåâåñòè â ÷èñëà і ïðèñâîїòè âіäïîâіäíèì åëåìåíòàì òàáëè÷íîї âåëè÷èíè
for i : 0 to 9 do
a[i] : a[i] * a[i]; // ïіäíåñòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè äî
êâàäðàòà
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Memo2.Clear; // î÷èñòèòè äðóãå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå
for i : 0 to 9 do
Memo2.Lines.Append(FloatToStr(a[i])); // âèâåñòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ
òàáëè÷íîї âåëè÷èíè â ðÿäêè äðóãîãî
áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ
end;

Ïіñëÿ çàïóñêó ïðîåêòó íà âèêîíàííÿ ó âіêíі, ùî âіäêðèëîñÿ, ó ïåðøîìó
áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі ïîòðіáíî âèäàëèòè òåêñò Memo1, ÿêèé
ðîçìіùåíî òàì çà çàìîâ÷óâàííÿì, і
ââåñòè â êîæíèé ðÿäîê ïî îäíîìó
÷èñëó, ÿêі é áóäóòü çíà÷åííÿìè âіäïîâіäíèõ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè. Ïіñëÿ öüîãî òðåáà âèáðàòè êíîïêó
Äî êâàäðàòà і â ðåçóëüòàòі âèêîíàííÿ
ïðîöåäóðè çíà÷åííÿ â ðÿäêàõ ïåðøîМал. 6.2. Вікно виконання проекту
ãî áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ
піднесення десяти чисел до квадрата
áóäóòü íàäàíі âіäïîâіäíèì åëåìåíòàì
òàáëè÷íîї âåëè÷èíè (îäíîâèìіðíîãî ìàñèâó), ïîòіì öі çíà÷åííÿ áóäå ïіäíåñåíî äî êâàäðàòà і âèâåäåíî â ðÿäêè äðóãîãî áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ.
Ïîêè íå çàêðèëè âіêíî ïðîåêòó, ìîæíà ââåñòè â ïåðøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå іíøі ÷èñëà і çíîâó âèáðàòè êíîïêó Äî êâàäðàòà. Òîäі
ó äðóãîìó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі ïîáà÷èìî êâàäðàòè íîâèõ
óâåäåíèõ ÷èñåë.
Ó íàâåäåíіé ïðîöåäóðі âèêîðèñòàíî òàáëè÷íó âåëè÷èíó, åëåìåíòè ÿêîї
ìàþòü íîìåðè âіä 0 äî 9. Öå çðîáëåíî ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî íîìåðè
ðÿäêіâ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ ïî÷èíàþòüñÿ ç 0. Òîáòî ïåðøèé
ïî ïîðÿäêó ðÿäîê áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ ìàє íîìåð íå 1, ÿê ìè
çâèêëè, à 0.
Ìîæíà áóëî á ðîçãëÿäàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó, åëåìåíòè ÿêîї ìàþòü íîìåðè âіä 1 äî 10. Ó öüîìó ðàçі ïðîöåäóðà âèãëÿäàòèìå òàê:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..10] of real; i: integer;
begin
for i : 1 to 10 do a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);
for i : 1 to 10 do a[i] : a[i] * a[i];
Memo2.Clear;
for i : 1 to 10 do Memo2.Lines.Append(FloatToStr(a[i]));
end;

ßêùî çàêðèòè âіêíî âèêîíàííÿ ïðîåêòó і ïîòіì ùå ðàç çàïóñòèòè ïðîåêò íà âèêîíàííÿ, òî ïîòðіáíî áóäå çíîâó ââîäèòè ÷èñëà â ðÿäêè ïåðøîãî
áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ. Àëå ìîæíà ïîïåðåäíüî ââåñòè ÷èñëà â
áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå äî çàïóñêó ïðîåêòó íà âèêîíàííÿ. Äëÿ öüîãî
ïîòðіáíî:
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Роздiл 6
1. Âèáðàòè áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå.
2. Âèáðàòè êíîïêó
â êіíöі ðÿäêà Lines âіêíà Іíñïåêòîð îá’єêòіâ
(ìàë. 6.3).

Мал. 6.3. Вікно Редактор рядків для введення
значень у багаторядкове текстове поле до запуску
проекту
р
у на виконання

3. Ó âіêíі Ðåäàêòîð ðÿäêіâ âèäàëèòè òåêñò ïåðøîãî ðÿäêà òà ââåñòè 10 ÷èñåë.
4. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.
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Òîäі ïіä ÷àñ çáåðåæåííÿ ïðîåêòó öі çíà÷åííÿ òàêîæ çáåðåæóòüñÿ é àâòîìàòè÷íî ç’ÿâëÿòüñÿ â áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі ïіñëÿ çàïóñêó
ó íà âèêîíàííÿ.
р ц
рацюємо
з комп
комп’ютером
’ютером
р
ãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çàäà÷à 2. Ñòâîðèòè ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç 8 öіëèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі, êîæíå іç öèõ ÷èñåë çáіëüøóєòüñÿ íà ñâіé íîìåð і ðåçóëüòàòè
âèâîäÿòüñÿ â іíøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Lazarus.
2. Ðîçìіñòіòü íà ôîðìі äâà áàãàòîðÿäêîâèõ òåêñòîâèõ ïîëÿ âèñîòîþ
200 ïіêñåëіâ і êíîïêó ç òåêñòîì Çìіíèòè.
3. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Âïðàâà 6.1, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
4. Ñòâîðіòü îáðîáíèê ïîäії Click äëÿ êíîïêè òà ââåäіòü ó íüîãî òàêèé
òåêñò:
var a: array [0..7] of integer; i: integer;
begin
for i : 0 to 7 do a[i] : StrToInt(Memo1.Lines[i]);
for i : 0 to 7 do a[i] : a[i] + і;
Memo2.Clear;
for i : 0 to 7 do Memo2.Lines.Append(IntToStr(a[i]));
end;

5. Çáåðåæіòü îíîâëåíó âåðñіþ ïðîåêòó.
6. Çàïóñòіòü ïðîåêò íà âèêîíàííÿ.
7. Î÷èñòіòü ïåðøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå òà ââåäіòü ó íüîãî ÷èñëà:
–6; 12; –13; 0; 4; 138; –34; 55.
8. Âèáåðіòü êíîïêó Çìіíèòè.
9. Ïðîàíàëіçóéòå çíà÷åííÿ, âèâåäåíі ó äðóãå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå
ïîëå.
10. Çìіíіòü êіëüêà ÷èñåë ó ïåðøîìó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі.
11. Âèáåðіòü êíîïêó Çìіíèòè.
12. Ïðîàíàëіçóéòå çíà÷åííÿ, âèâåäåíі ó äðóãå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå.
13. Çàêðèéòå âіêíî âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
14. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Lazarus.
айважливіше
й
і
вц
цьому
у пункт
у
Óïîðÿäêîâàíèé íàáіð çìіííèõ îäíîãî òèïó íàçèâàєòüñÿ òàáëè÷íîþ âåëè÷èíîþ, àáî îäíîâèìіðíèì ìàñèâîì.
Êîæíà çìіííà, ùî âõîäèòü äî òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, íàçèâàєòüñÿ її åëåìåíòîì.
Іì’ÿ åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ñêëàäàєòüñÿ ç іìåíі öієї òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè і ïîðÿäêîâîãî íîìåðà öüîãî åëåìåíòà â òàáëè÷íіé âåëè÷èíі,
ÿêèé óçÿòî ó êâàäðàòíі äóæêè.
ßêùî ðîçãëÿäàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó çі 100 åëåìåíòіâ äіéñíîãî
òèïó, òî â ðÿäêó var âіäïîâіäíà çìіííà a òàêîãî òèïó çàïèñóєòüñÿ òàê:
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Роздiл 6
var a: array [1..100] of real. Іìåíà åëåìåíòіâ öієї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè:
a[1], a[2], a[3], ..., a[100]. Êîæíà іç öèõ çìіííèõ ìàòèìå òèï real.
Дайте відповіді на запитання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ùî òàêå òàáëè÷íà âåëè÷èíà?
Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ іì’ÿ åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè?
ßê îãîëîøóєòüñÿ çìіííà òèïó òàáëè÷íà âåëè÷èíà â ðÿäêó var?
Ùî ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê íîìåð åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè?
ßêèì ìîæå áóòè äіàïàçîí íîìåðіâ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè?
ßêі âëàñòèâîñòі áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ âè çíàєòå? Ùî
âèçíà÷àþòü çíà÷åííÿ êîæíîї ç íèõ?
ßê óâåñòè ÷èñëà â áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå äî çàïóñêó ïðîåêòó?
ßê óâåñòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ó áàãàòîðÿäêîâå
òåêñòîâå ïîëå?
ßê âèâåñòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ó áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå?
ßêі ïåðåâàãè ìàє âèêîðèñòàííÿ òàáëè÷íèõ âåëè÷èí ïåðåä âèêîðèñòàííÿì îêðåìèõ çìіííèõ?

Виконайте завдання
1. Çàïèøіòü âèêîíàííÿ íàâåäåíîãî ôðàãìåíòà äëÿ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, çíà÷åííÿìè åëåìåíòіâ ÿêîї є ÷èñëà: 2; –2; 3; 0,25; –4.
dob : 1;
for i : 1 to 5 do dob : dob * a[i];

2. Çàïèøіòü âèêîíàííÿ íàâåäåíîãî ôðàãìåíòà ïðîãðàìè äëÿ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, çíà÷åííÿìè åëåìåíòіâ ÿêîї є ÷èñëà: 0,5; –3; 2; –1,6.
sum : 0;
for i : 1 to 4 do sum : sum + a[i] * a[i];

3. Çàïèøіòü ðÿäîê îãîëîøåííÿ çìіííèõ òèïó òàáëè÷íà âåëè÷èíà:
a) ç іìåíåì õ, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç åëåìåíòіâ äіéñíîãî òèïó ç íîìåðàìè
âіä 1 äî 50;
b) ç іìåíåì mas, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç åëåìåíòіâ äіéñíîãî òèïó ç íîìåðàìè âіä 10 äî 35;
c) ç іìåíåì tab, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç åëåìåíòіâ öіëîãî òèïó ç íîìåðàìè
âіä –7 äî 12.
Ñêіëüêè åëåìåíòіâ ó êîæíіé іç öèõ òàáëè÷íèõ âåëè÷èí?
4. Çàïèøіòü ôðàãìåíò ïðîãðàìè, ùî ââîäèòü çíà÷åííÿ â òàáëè÷íó âåëè÷èíó ç 8 äіéñíèõ ÷èñåë, ÿêі ìіñòÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî
òåêñòîâîãî ïîëÿ.
5. Çàïèøіòü ôðàãìåíò ïðîãðàìè, ùî âèâîäèòü çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç 11 ÷èñåë ó ðÿäêè áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ.
6. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ç 8 öіëèõ ÷èñåë, êîæíå іç öèõ ÷èñåë çáіëüøóєòüñÿ íà 17
і ðåçóëüòàòè âèâîäÿòüñÿ â іíøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.1.6, ñòâîðåíіé ó âàøіé
ïàïöі.
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7. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè іç 6 äіéñíèõ ÷èñåë, êîæíå іç öèõ ÷èñåë ìíîæèòüñÿ íà 3 і ðåçóëüòàòè âèâîäÿòüñÿ â іíøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå. Çáåðåæіòü
ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.1.7, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
8. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç
12 åëåìåíòіâ âèçíà÷àþòüñÿ çà ïðàâèëîì 3 * i – 2, äå i — ïîðÿäêîâèé
íîìåð åëåìåíòà â öіé òàáëè÷íіé âåëè÷èíі. Çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè âèâåäіòü ó áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå. Çáåðåæіòü
ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.1.8, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.

6.2. ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН
1. ßêà âåëè÷èíà íàçèâàєòüñÿ òàáëè÷íîþ?
2. Ùî òàêå åëåìåíò òàáëè÷íîї âåëè÷èíè? Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ éîãî іì
іì’ÿ?
ÿ?
3. ßê îïèñóєòüñÿ òàáëè÷íà âåëè÷èíà â ðÿäêó var?

ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ЗНАЧЕНЬ І КІЛЬКОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ
ТАБЛИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ
Ðîçãëÿíåìî êіëüêà òèïîâèõ çàäà÷ îïðàöþâàííÿ òàáëè÷íèõ âåëè÷èí:
îá÷èñëåííÿ ñóìè çíà÷åíü óñіõ її åëåìåíòіâ, ñóìè і êіëüêîñòі çíà÷åíü åëåìåíòіâ, ùî âіäïîâіäàþòü ïåâíèì óìîâàì, çíàõîäæåííÿ íàéáіëüøîãî òà
íàéìåíøîãî åëåìåíòіâ, ïîøóê çàäàíîãî åëåìåíòà.
Òàêі çàäà÷і äîñèòü ÷àñòî ðîçâ’ÿçóþòü íà ïðàêòèöі. Íàâåäåìî ëèøå
êіëüêà ïðèêëàäіâ. Òàê, ñèíîïòèêè âèçíà÷àþòü íàéáіëüøó, íàéìåíøó òà
ñåðåäíþ òåìïåðàòóðó çà äåíü, ñåðåäíþ êіëüêіñòü îïàäіâ ïðîòÿãîì ìіñÿöÿ
òîùî. Ó ïðîöåñі âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöіâ ó äåÿêèõ çìàãàííÿõ âіäêèäàþòü
íàéáіëüøó òà íàéìåíøó îöіíêè ñóääіâ і îá÷èñëþþòü ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå
òèõ îöіíîê, ùî çàëèøèëèñÿ. Àäìіíіñòðàöіþ âàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
ìîæå öіêàâèòè, ñêіëüêè ó÷íіâ 9-õ êëàñіâ ìàþòü ñåìåñòðîâі îöіíêè 10, 11
àáî 12 ç іíôîðìàòèêè, ÷è є ó âàøîìó êëàñі ó÷íі, ùî îòðèìàëè îöіíêó 8 çà
îñòàííþ ïðàêòè÷íó ðîáîòó, òîùî.
Ó âñіõ çàäà÷àõ, ÿêі ðîçãëÿíåìî â öüîìó ïóíêòі, áóäåìî ââîäèòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ,
çíà÷åííÿ іíøèõ çìіííèõ — ç òåêñòîâèõ ïîëіâ. ßêùî ðåçóëüòàòîì є çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, òî âèâîäèòèìåìî їõ ó áàãàòîðÿäêîâå
òåêñòîâå ïîëå, à çíà÷åííÿ іíøèõ çìіííèõ — ó íàïèñè.
Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öèõ çàäà÷ ñòâîðèìî ïðîöåäóðè, ùî îáðîáëÿòèìóòü
ïîäіþ Click äëÿ êíîïêè. Àíàëîãі÷íî âè çìîæåòå ñòâîðþâàòè ïðîöåäóðè,
ÿêі áóäóòü îáðîáëÿòè іíøі ïîäії äëÿ êíîïêè àáî ïîäії äëÿ іíøèõ îá’єêòіâ.
Ðîçãëÿäàòèìåìî òàáëè÷íі âåëè÷èíè ç 10 åëåìåíòіâ. ßêùî êіëüêіñòü
åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè іíøà, òî ïîòðіáíî âíåñòè äî íàâåäåíèõ òåêñòіâ ïðîöåäóð âіäïîâіäíі çìіíè.
Çàäà÷à 1. Âèçíà÷èòè ñóìó çíà÷åíü óñіõ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè.
Îïðàöþâàííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè çäіéñíþâàòèìåòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì öèêëó. Âèêîðèñòàєìî çìіííó s äëÿ íàêîïè÷óâàííÿ ñóìè çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè. Ïåðåä öèêëîì íàäàìî їé çíà÷åííÿ 0.
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Роздiл 6
Ó öèêëі ïîñëіäîâíî ïåðåãëÿäàòèìåìî åëåìåíòè òàáëè÷íîї âåëè÷èíè òà äîäàâàòèìåìî їõíі çíà÷åííÿ äî çìіííîї s.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..10] of real; i: integer; s: real;
begin
for i : 1 to 10 do a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]); // äàíі ç ðÿäêіâ
áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ ïåðåâåñòè â
äіéñíі ÷èñëà òà ïðèñâîїòè âіäïîâіäíèì åëåìåíòàì
òàáëè÷íîї âåëè÷èíè
s : 0; // ïî÷àòêîâå çíà÷åííÿ äëÿ çìіííîї, çíà÷åííÿ ÿêîї âèçíà÷àòèìå
ñóìó çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè
for i : 1 to 10 do s : s + a[i]; // äîäàâàííÿ äî çìіííîї s çíà÷åííÿ
÷åðãîâîãî åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè
Label1.Caption : FloatToStr(s); // âèâåäåííÿ ðåçóëüòàòó â íàïèñ
end;

Çâåðòàєìî âàøó óâàãó: ÿêùî â öèêëі âèêîðèñòîâóєòüñÿ êîìàíäà çìіíåííÿ çíà÷åííÿ ïåâíîї âåëè÷èíè (ó äàíіé çàäà÷і s : s + a[i]), òî ïåðåä
öèêëîì öіé çìіííіé îáîâ’ÿçêîâî ïîòðіáíî ïðèñâîїòè ïî÷àòêîâå çíà÷åííÿ
(ó äàíіé çàäà÷і s : 0).
Çàäà÷à 2. Âèçíà÷èòè, ñêіëüêè ðàçіâ çàäàíå äіéñíå ÷èñëî òðàïëÿєòüñÿ
ñåðåä çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè.
Î÷åâèäíî, ùî äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і ïîòðіáíî ïåðåãëÿíóòè ïîñëіäîâíî çíà÷åííÿ âñіõ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, ïîðіâíÿòè êîæíå
ç íèõ іç çàäàíèì ÷èñëîì, і ÿêùî äåÿêå ç íèõ äîðіâíþє öüîìó ÷èñëó, òî
çáіëüøèòè ëі÷èëüíèê òàêèõ åëåìåíòіâ íà 1.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..10] of real; i, k: integer; x: real;
begin
for i : 1 to 10 do a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]); // ââåäåííÿ
çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè
x : StrToFloat (Edit1.Text); // ââåäåííÿ çàäàíîãî ÷èñëà
k : 0; // ëі÷èëüíèê êіëüêîñòі åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, ùî
äîðіâíþþòü çàäàíîìó ÷èñëó, — їõ ïîêè ùî íå òðàïëÿëîñÿ
æîäíîãî
for i : 1 to 10 do
If a[i]  x Then k : k + 1; // çáіëüøåííÿ íà 1 çíà÷åííÿ ëі÷èëüíèêà,
ÿêùî çíà÷åííÿ ÷åðãîâîãî åëåìåíòà òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè äîðіâíþє çàäàíîìó ÷èñëó
Label1.Caption : IntToStr(k) + ‘ ðàçіâ’; // âèâåäåííÿ ðåçóëüòàòó â íàïèñ
ç äîäàâàííÿì ïîÿñíþâàëüíîãî òåêñòó
end;

Çàäà÷à 3. Âèçíà÷èòè, ÷è є çàäàíå äіéñíå ÷èñëî ñåðåä çíà÷åíü åëåìåíòіâ
äàíîї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè.
Öþ çàäà÷ó ìîæíà áóëî á ðîçâ’ÿçàòè àíàëîãі÷íî äî ïîïåðåäíüîї: âèçíà÷èòè, ñêіëüêè åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè äîðіâíþþòü çàäàíîìó ÷èñëó,
і ÿêùî öÿ êіëüêіñòü äîðіâíþє 0, òî çàäàíîãî ÷èñëà ñåðåä çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè íåìàє, à ÿêùî áіëüøå 0, òî є.
Àëå òàêèé ìåòîä ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і є íåðàöіîíàëüíèì. Óÿâіòü
ñîáі, ùî çàäàíå ÷èñëî є çíà÷åííÿì óæå ïåðøîãî åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè166
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÷èíè. Òîäі âñі іíøі її åëåìåíòè ïåðåãëÿäàòè âæå íå ïîòðіáíî, і öå çíà÷íî
åêîíîìèòü ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і, îñîáëèâî ÿêùî êіëüêіñòü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè âåëèêà.
Äëÿ ðåàëіçàöії ðàöіîíàëüíîãî ìåòîäó ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і âèêîðèñòàєìî çìіííó ëîãі÷íîãî òèïó f і íåõàé її çíà÷åííÿ false îçíà÷àòèìå,
ùî çàäàíîãî ÷èñëà ñåðåä çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè íåìàє, à
çíà÷åííÿ true — ùî є. Ïåðåä ïî÷àòêîì ïåðåãëÿäó çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ïðèñâîїìî çìіííіé f çíà÷åííÿ false, àäæå çàäàíå ÷èñëî
â òàáëè÷íіé âåëè÷èíі ïîêè ùî íå çíàéøëîñÿ. Ïîðіâíþâàòèìåìî â öèêëі
ïîñëіäîâíî çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè іç çàäàíèì ÷èñëîì, і
ÿêùî îäíå ç íèõ äîðіâíþє çàäàíîìó ÷èñëó, òî çìіíèìî çíà÷åííÿ çìіííîї f
íà true òà ïåðåðâåìî âèêîíàííÿ öèêëó êîìàíäîþ break (àíãë. break — ïåðåðèâàòè). Âèâåäåííÿ ðåàëіçóєìî çàëåæíî âіä çíà÷åííÿ çìіííîї f.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..10] of real; i: integer; x: real; f: boolean;
begin
for i : 1 to 10 do a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);
x : StrToFloat(Edit1.Text);
f : false; // çàäàíå ÷èñëî ïîêè ùî íå òðàïëÿëîñÿ
for i : 1 to 10 do
If a[i]  x
Then begin
f : true; // çàäàíå ÷èñëî є ñåðåä çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè
break; // ïåðåðèâàєìî âèêîíàííÿ öèêëó, áî çàäàíå ÷èñëî є â
òàáëè÷íіé âåëè÷èíі
end;
If f  true Then Label1.Caption : ‘×èñëî є’
Else Label1.Caption : ‘×èñëà íåìàє’;
end;

НАЙБІЛЬШИЙ І НАЙМЕНШИЙ ЕЛЕМЕНТИ
ТАБЛИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ
Çàäà÷à 4. Âèçíà÷èòè íàéáіëüøå çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè.
Ñïî÷àòêó ââàæàòèìåìî, ùî çíà÷åííÿ ïåðøîãî åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè є íàéáіëüøèì. Ïіñëÿ öüîãî ïîñëіäîâíî ïåðåãëÿäàòèìåìî çíà÷åííÿ
âñіõ іíøèõ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, і ÿêùî òðàïèòüñÿ çíà÷åííÿ,
ùî áіëüøå òîãî, ÿêå íà äàíèé ìîìåíò ââàæàєìî íàéáіëüøèì, òî ââàæàòèìåìî òåïåð óæå öå çíà÷åííÿ íàéáіëüøèì.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..10] of real; i: integer; max: real;
begin
for i : 1 to 10 do a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);
max : a[1]; // ââàæàєìî, ùî íàéáіëüøå çíà÷åííÿ — çíà÷åííÿ ïåðøîãî
åëåìåíòà
for i : 2 to 10 do If a[i] > max Then max : a[i]; // çàìіíþєìî íàéáіëüøå
çíà÷åííÿ
Label1.Caption : FloatToStr (max) + ‘ — íàéáіëüøå çíà÷åííÿ’;
end;
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Роздiл 6
Çàäà÷à 5. Äàíî òàáëè÷íó âåëè÷èíó, çíà÷åííÿ âñіõ åëåìåíòіâ ÿêîї ðіçíі.
Âèçíà÷èòè íàéáіëüøå òà íàéìåíøå çíà÷åííÿ ñåðåä åëåìåíòіâ öієї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè òà ïîìіíÿòè їõ ìіñöÿìè.
Îñêіëüêè òðåáà ïîìіíÿòè ìіñöÿìè íàéáіëüøå òà íàéìåíøå çíà÷åííÿ
ñåðåä çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, òî ïîòðіáíî âèçíà÷èòè íå
òіëüêè ñàìі öі çíà÷åííÿ, à ùå é íîìåð åëåìåíòà, çíà÷åííÿ ÿêîãî íàéáіëüøå, òà íîìåð åëåìåíòà, çíà÷åííÿ ÿêîãî íàéìåíøå. Âèçíà÷èìî âñå öå, ïåðåãëÿäàþ÷è çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ëèøå îäèí ðàç.
Ñïî÷àòêó ââàæàòèìåìî, ùî çíà÷åííÿ ïåðøîãî åëåìåíòà і íàéáіëüøå, і
íàéìåíøå, à íîìåð íàéáіëüøîãî і íàéìåíøîãî åëåìåíòіâ — 1. Ïіñëÿ öüîãî ïîñëіäîâíî ïåðåãëÿäàòèìåìî âñі іíøі åëåìåíòè ìàñèâó. ßêùî çíà÷åííÿ
÷åðãîâîãî åëåìåíòà òàáëè÷íîї âåëè÷èíè áіëüøå òîãî çíà÷åííÿ, ÿêå íà òîé
ìîìåíò ââàæàєìî íàéáіëüøèì, òî çàìіíþєìî íàéáіëüøå çíà÷åííÿ ñåðåä
óæå ïåðåãëÿíóòèõ і íîìåð íàéáіëüøîãî åëåìåíòà. ßêùî íі, òî ìîæå öå
çíà÷åííÿ ìåíøå, íіæ òå, ÿêå ïîêè ùî ââàæàєìî íàéìåíøèì. І ÿêùî öå
òàê, òî çàìіíþєìî íàéìåíøå çíà÷åííÿ ñåðåä óæå ïåðåãëÿíóòèõ і íîìåð
íàéìåíøîãî åëåìåíòà.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..10] of real; i, nmax, nmin: integer; max, min: real;
begin
for i : 1 to 10 do a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);
max : a[1]; nmax : 1; // çíà÷åííÿ ïåðøîãî åëåìåíòà âàæàєìî
íàéáіëüøèì
min : a[1]; nmin : 1; // çíà÷åííÿ ïåðøîãî åëåìåíòà âàæàєìî
íàéìåíøèì
for i : 2 to 10 do
If a[i] > max // ïîðіâíÿííÿ çíà÷åííÿ ÷åðãîâîãî åëåìåíòà ç
íàéáіëüøèì íà öåé ìîìåíò
Then
begin
max : a[i]; // çàìіíþєìî çíà÷åííÿ íàéáіëüøîãî åëåìåíòà
nmax : i; // çàìіíþєìî íîìåð íàéáіëüøîãî åëåìåíòà
end
Else
If a[i] < min // ïîðіâíÿííÿ çíà÷åííÿ ÷åðãîâîãî åëåìåíòà ç íàéìåíøèì
íà öåé ìîìåíò
Then
begin
min : a[i]; // çàìіíþєìî çíà÷åííÿ íàéìåíøîãî åëåìåíòà
nmin : i; // çàìіíþєìî íîìåð íàéìåíøîãî åëåìåíòà
end;
a[nmax] : min; a[nmin] : max; // îáìіí çíà÷åííÿìè íàéáіëüøîãî і
íàéìåíøîãî åëåìåíòіâ
for i : 1 to 10 do
Memo2.Lines.Append(FloatToStr(a[i]); // âèâåäåííÿ çíà÷åíü
åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ç ïåðåñòàâëåíèìè
íàéáіëüøèì і íàéìåíøèì çíà÷åííÿìè
end;
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Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çàäà÷à 6. Áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå ìіñòèòü äіéñíі ÷èñëà. Âіäîìî, ùî
їõ êіëüêіñòü íå ïåðåâèùóє 20. Óâåñòè öі ÷èñëà ÿê çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè. Âèçíà÷èòè ñóìó çíà÷åíü і êіëüêіñòü її åëåìåíòіâ, ÿêі ìàþòü äîäàòíі çíà÷åííÿ. Âèçíà÷èòè ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå çíà÷åíü öèõ åëåìåíòіâ. Âèâåñòè çíà÷åííÿ öèõ åëåìåíòіâ â іíøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Lazarus.
2. Ðîçìіñòіòü íà ôîðìі:
 äâà áàãàòîðÿäêîâèõ òåêñòîâèõ ïîëÿ âèñîòîþ 400 ïіêñåëіâ;
 äâà íàïèñè: íàä ïåðøèì áàãàòîðÿäêîâèì òåêñòîâèì ïîëåì ç òåêñòîì Åëåìåíòè òà íàä äðóãèì — ç òåêñòîì Äîäàòíі åëåìåíòè;
 òðè òåêñòîâèõ ïîëÿ;
 òðè íàïèñè ïî îäíîìó çëіâà âіä êîæíîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ ç òåêñòàìè âіäïîâіäíî Ñóìà, Êіëüêіñòü, Ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå;
êíîïêó
ç òåêñòîì Äîäàòíі åëåìåíòè.

Îðієíòîâíèé âèãëÿä ôîðìè ç êîìïîíåíòàìè íà íіé íàâåäåíî íà ìàëþíêó 6.4.
3. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Âïðàâà 6.2, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
4. Ñòâîðіòü îáðîáíèê ïîäії Click äëÿ êíîïêè äëÿ îá÷èñëåííÿ ñóìè äîäàòíèõ çíà÷åíü åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè.
Îñêіëüêè çà óìîâîþ çàäà÷і êіëüêіñòü
åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè íåâіäîìà, і
çíàєìî ëèøå, ùî âîíà íå ïåðåâèùóє 20, òî
â ðÿäêó varr îãîëîñèìî òàáëè÷íó âåëè÷èíó
ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîї êіëüêîñòі åëåìåíòіâ (20) ç íîìåðàìè âіä 0 äî 19. Öå äàñòü
çìîãó ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîåêòó ââîäèòè â
ïåðøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå äîâіëüíó êіëüêіñòü ÷èñåë, ÿêà íå ïåðåâèùóє 20.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðåàëüíîї êіëüêîñòі
åëåìåíòіâ äëÿ êîæíîãî òàêîãî ââåäåííÿ
ñêîðèñòàєìîñÿ âëàñòèâіñòþ Memo1.Lines.
Count, ÿêà, íàãàäóєìî, âèçíà÷àє ðåàëüíó
êіëüêіñòü çàïîâíåíèõ ðÿäêіâ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ.
Мал. 6.4. Форма з компонентами
для задачі 6
5. Óâåäіòü òàêèé òåêñò ïðîöåäóðè:
var a: array [0..19] of real; s: real; n, i: integer;
begin
n : Memo1.Lines.Count;
for i : 0 to n - 1 do
a[i] : StrToFloat(Memo1.Lines[i]);
s : 0;
for i : 0 to n - 1 do
If a[i] > 0 Then s : s + a[i];
Edit1.Text : FloatToStr(s);
end;
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Роздiл 6
6. Çáåðåæіòü îíîâëåíó âåðñіþ ïðîåêòó.
7. Çàïóñòіòü ïðîåêò íà âèêîíàííÿ.
8. Óâåäіòü ó ïåðøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå ÷èñëà: 3,4; –7; 0; –13;
8,75; 23; 15. Âèáåðіòü êíîïêó Äîäàòíі åëåìåíòè. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíèé ðåçóëüòàò.
9. Âèäàëіòü ÷èñëà ç ïåðøîãî áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ òà ââåäіòü
іíøі: –16; 98,43; 45; 0; 45; –1; 29; –2,67; 55. Âèáåðіòü êíîïêó Äîäàòíі
åëåìåíòè. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíèé ðåçóëüòàò.
10. Çàêðèéòå âіêíî âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
11. Äîäàéòå äî òåêñòó ïðîöåäóðè òàêèé ôðàãìåíò:
k : 0;
for i : 0 to n - 1 do
If a[i] > 0 Then k : k + 1;
Edit2.Text : IntToStr(k);

à òàêîæ çìіííó k äî ñïèñêó çìіííèõ òèïó integer ó ðÿäêó var.
12. Çáåðåæіòü îíîâëåíó âåðñіþ ïðîåêòó.
13. Óâåäіòü ñâіé íàáіð ÷èñåë äî ïåðøîãî áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ.
Âèáåðіòü êíîïêó Äîäàòíі åëåìåíòè. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíі ðåçóëüòàòè.
14. Çàêðèéòå âіêíî âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
15. Äîäàéòå äî òåêñòó ïðîöåäóðè òàêèé ôðàãìåíò:
sa : s/k;
Edit3.Text : FloatToStr(sa);
Memo2.Clear;
for i : 0 to n - 1 do
If a[i] > 0
Then Memo2.Lines.Append(FloatToStr(a[i]));

à òàêîæ çìіííó sa äî ñïèñêó çìіííèõ òèïó real ó ðÿäêó var.
16. Çáåðåæіòü îíîâëåíó âåðñіþ ïðîåêòó.
17. Óâåäіòü ñâіé íàáіð ÷èñåë äî ïåðøîãî áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ.
Âèáåðіòü êíîïêó Äîäàòíі åëåìåíòè. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíі ðåçóëüòàòè. Çâåðíіòü îñîáëèâó óâàãó íà ÷èñëà, ùî áóäóòü âèâåäåíі ó äðóãå
áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå.
18. Çàêðèéòå âіêíî âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
19. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Lazarus.
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Найва
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у
Ôðàãìåíò ïðîöåäóðè äëÿ îá÷èñëåííÿ ñóìè çíà÷åíü óñіõ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè:
s : 0;
for i : 1 to 10 do s : s + a[i];

Ôðàãìåíò ïðîöåäóðè äëÿ çíàõîäæåííÿ êіëüêîñòі çíà÷åíü åëåìåíòіâ
òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, ùî äîðіâíþþòü çàäàíîìó ÷èñëó:
k : 0;
for i : 1 to 10 do If a[i]  x Then k : k + 1;
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Ôðàãìåíò ïðîöåäóðè äëÿ âèçíà÷åííÿ, ÷è є çàäàíå ÷èñëî ñåðåä çíà÷åíü
åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè:
f : false;
for i : 1 to 10 do
If a[i]  x
Then begin
f : true; break;
end;

Ôðàãìåíò ïðîöåäóðè äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéáіëüøîãî çíà÷åííÿ ñåðåä åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè:
max : a[1];
for i : 2 to 10 do If a[i] > max Then max : a[i];

Ôðàãìåíò ïðîöåäóðè äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéáіëüøîãî і íàéìåíøîãî åëåìåíòіâ ó òàáëè÷íіé âåëè÷èíі, çíà÷åííÿ âñіõ åëåìåíòіâ ÿêîї ðіçíі, їõ íîìåðіâ òà ïåðåñòàíîâêè öèõ çíà÷åíü ìіñöÿìè:
max : a[1]; nmax : 1;
min : a[1]; nmin : 1;
for i : 2 to 10 do
If a[i] > max
Then
begin
max : a[i];
nmax : i;
end
Else
If a[i] < min
Then
begin
min : a[i];
nmin : i;
end;
a[nmax] : min; a[nmin] : max;

Дайте відповіді на запитання
1. Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ÿêèõ çàäà÷ îïðàöþâàííÿ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè
ìîæíà âèêîðèñòàòè íàâåäåíі ôðàãìåíòè?
a) s : 0; for i : 1 to 10 do s : s + a[i];
b) k : 0; for i : 1 to 10 do If a[i] < 0 Then k : k + 1;
c) k : 0; for i : 1 to 10 do If a[i]  x Then k : k + 1;

2 . Ç ÿêîþ ìåòîþ ó íàâåäåíîìó ôðàãìåíòі âèêîðèñòàíî çìіííó f?
f : false;
for i : 1 to 10 do
If a[i]  x
Then begin
f : true; break;
end;

ßêèé òèï öієї çìіííîї? ×è ìîæíà áóëî á іç öієþ ñàìîþ ìåòîþ âèêîðèñòàòè çìіííó іíøîãî òèïó? Âіäïîâіäü ïîÿñíіòü.
171
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Роздiл 6
3. ßê ïîòðіáíî çìіíèòè íàâåäåíèé ôðàãìåíò, ùîá ó íüîìó âèçíà÷àëîñÿ íàéìåíøå çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè?
max : a[1];
for i : 2 to 10 do If a[i] > max Then max : a[i];

4. ßêùî â òàáëè÷íіé âåëè÷èíі êіëüêà åëåìåíòіâ ìàþòü íàéáіëüøå çíà÷åííÿ ñåðåä çíà÷åíü óñіõ åëåìåíòіâ öієї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, òî
ôðàãìåíò max : a[1]; for i : 2 to 10 do If a[i] > max Then max :
a[i]; âèçíà÷àє, ÿêèé ç íèõ? ×è çìіíèòüñÿ ùîñü, ÿêùî â ðîçãàëóæåííі çìіíèòè çíàê > íà çíàê >?
5. Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ÿêîї çàäà÷і îïðàöþâàííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ìîæíà âèêîðèñòàòè íàâåäåíі ôðàãìåíòè? Ïîðіâíÿéòå їõ
åôåêòèâíіñòü.
à) max : a[1]; nmax : 1;
min : a[1]; nmin : 1;
for i : 2 to 10 do
If a[i] > max
Then
begin
max : a[i];
nmax : i;
end
Else
If a[i] < min
Then
begin
min : a[i];
nmin : i;
end;

á) max : a[1]; nmax : 1;
min : a[1]; nmin : 1;
for i : 2 to 10 do
begin
If a[i] > max
Then
begin
max : a[i];
nmax : i;
end;
If a[i] < min
Then
begin
min : a[i];
nmin : i;
end;
end;

6. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü âëàñòèâіñòü Memo1.Lines.Count áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ?
7. Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ÿêîї çàäà÷і îïðàöþâàííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ìîæíà âèêîðèñòàòè òàêèé ôðàãìåíò?
s : 0; k : 0;
for i : 1 to 10 do If a[i] > 0 Then begin s : s + a[i]; k : k + 1; end;
sa : s/k;

Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîåêòó іç öèì ôðàãìåíòîì
ìîæå âèíèêíóòè ïîìèëêà?
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè іç 7 öіëèõ ÷èñåë ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі, îá÷èñëþєòüñÿ ñóìà âіä’єìíèõ ç íèõ і ðåçóëüòàò âèâîäèòüñÿ â íàïèñ. Çáåðåæіòü
ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.2.1, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
2. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ç 8 äіéñíèõ ÷èñåë ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі,
âèçíà÷àєòüñÿ êіëüêіñòü ç íèõ, ÿêі áіëüøі çà 5, і ðåçóëüòàò âèâîäèòü172
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

3.

4.

5.

6.

7.

ñÿ â íàïèñ. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.2.2,
ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ç 9 öіëèõ ÷èñåë ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі, âèçíà÷àєòüñÿ, ÷è òðàïëÿþòüñÿ ñåðåä çíà÷åíü åëåìåíòіâ ÷èñëà, ÿêі
ìåíøі íіæ 3, і ðåçóëüòàò âèâîäèòüñÿ â íàïèñ. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó
ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.2.3, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
Âèïóñêíèê 11-ãî êëàñó ìîæå îòðèìàòè Ãðàìîòó çà îñîáëèâі óñïіõè
â íàâ÷àííі ç ïåâíîãî ïðåäìåòà, ÿêùî éîãî ðі÷íà îöіíêà іç öüîãî
ïðåäìåòà — 12. Ðі÷íі îöіíêè ó÷íіâ êëàñó ç іíôîðìàòèêè ââåäåíî â
áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå. Ñòâîðіòü ïðîåêò äëÿ âèçíà÷åííÿ êіëüêîñòі Ãðàìîò, ÿêі ìîæóòü îòðèìàòè ó÷íі öüîãî êëàñó. Çáåðåæіòü
ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.2.4, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ç ðіçíèõ äіéñíèõ ÷èñåë ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó
ïîëі, êіëüêіñòü ÿêèõ íå ïåðåâèùóє 50, âèçíà÷àєòüñÿ íàéìåíøèé і
âіí îáìіíþєòüñÿ ìіñöÿìè ç ïåðøèì åëåìåíòîì. Îòðèìàíà òàáëè÷íà
âåëè÷èíà âèâîäèòüñÿ â áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå. Çáåðåæіòü
ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.2.5, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ç 10 äіéñíèõ ÷èñåë ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі,
âèçíà÷àєòüñÿ íàéáіëüøå ñåðåä çíà÷åíü її åëåìåíòіâ і ñêіëüêè â öіé
òàáëè÷íіé âåëè÷èíі є åëåìåíòіâ ç òàêèì ñàìèì çíà÷åííÿì. Îòðèìàíèé ðåçóëüòàò âèâîäèòüñÿ â íàïèñ. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.2.6, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ââîäÿòüñÿ çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè ç 15 ðіçíèõ äіéñíèõ ÷èñåë ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó
ïîëі, âèçíà÷àєòüñÿ íàéìåíøå ñåðåä çíà÷åíü її åëåìåíòіâ і îáìіíþєòüñÿ ìіñöÿìè çі çíà÷åííÿì åëåìåíòà, ðîçòàøîâàíèì ïîñåðåäèíі.
Çíà÷åííÿ çìіíåíîї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè âèâîäÿòüñÿ â іíøå áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.2.7, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 6
«Знаходження сум і кількостей значень елементів
табличних величин за заданими умовами»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Âіäêðèéòå ñåðåäîâèùå âіçóàëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ.
2. Ñòâîðіòü ïðîåêò äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і: Ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі ìіñòÿòüñÿ çíà÷åííÿ ñåðåäíüîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ
êîæíîãî äíÿ òèæíÿ. Âèçíà÷òå ñåðåäíþ òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ çà âåñü
òèæäåíü. Ç’ÿñóéòå, ñêіëüêè ðàçіâ íà òèæäåíü ñåðåäíÿ äåííà òåìïåðàòóðà áóëà âèùå íóëÿ.
Ó ïðîåêòі:
a) Ðîçìіñòіòü íà ôîðìі ïîòðіáíі åëåìåíòè êåðóâàííÿ: áàãàòîðÿäêîâå
òåêñòîâå ïîëå, íàïèñè, êíîïêè.
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Роздiл 6
b) Ñêëàäіòü îáðîáíèê ïîäії Click äëÿ ïåðøîї êíîïêè, âèêîíàííÿ
ÿêîãî ïðèâåäå äî âèâåäåííÿ â íàïèñ ñåðåäíüîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ çà òèæäåíü.
c) Ñêëàäіòü îáðîáíèê ïîäії Click äëÿ äðóãîї êíîïêè, âèêîíàííÿ ÿêîãî
ïðèâåäå äî âèçíà÷åííÿ, ñêіëüêè ðàçіâ íà òèæäåíü ñåðåäíÿ äåííà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ áóëà âèùå íóëÿ, і âèâåäåííÿ ðåçóëüòàòó â íàïèñ.
d) Âèêîíàéòå ïðîåêò і ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ðåçóëüòàòè éîãî ðîáîòè
ïðàâèëüíі.
3. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Ïðàêòè÷íà 6, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 7
«Пошук значень у табличній величині»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Âіäêðèéòå ñåðåäîâèùå âіçóàëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ.
2. Ñòâîðіòü ïðîåêò äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і: Ó áàãàòîðÿäêîâîìó òåêñòîâîìó ïîëі ìіñòèòüñÿ ÷àñ, ÿêèé ïîêàçàâ êîæåí ç ó÷àñíèêіâ çìàãàíü âàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç áіãó íà äèñòàíöіþ 100 ì. Âèçíà÷òå íàéáіëüøèé і íàéìåíøèé ÷àñ. Âèçíà÷òå, ñêіëüêè ñïîðòñìåíіâ
ïîêàçàëè íàéáіëüøèé ÷àñ. ×è îíîâëåíî íà öèõ çìàãàííÿõ ðåêîðä âàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
3. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Ïðàêòè÷íà 7, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.

6.3. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТАБЛИЧНОЇ
ВЕЛИЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ
1. Äå і ç ÿêîþ ìåòîþ âèêîðèñòîâóþòü äіàãðàìè?
2. ßê ìîæíà âèêîðèñòàòè êîìïîíåíò Ôіãóðà äëÿ ìàëþâàííÿ ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ?
3. ßê ìîæíà âèêîðèñòàòè âëàñòèâіñòü ôîðìè Canvas äëÿ ìàëþâàííÿ ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ?

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТАБЛИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ
Âè âæå çíàєòå, ùî äëÿ êðàùîãî ñïðèéíÿòòÿ äàíèõ, âіäíîøåíü ìіæ íèìè
âèêîðèñòîâóþòü їõ ãðàôі÷íå ïîäàííÿ ïåâíèìè ãåîìåòðè÷íèìè ôіãóðàìè.
Ïðèêëàäàìè òàêîãî ïîäàííÿ є äіàãðàìè, ÿêі âè âèâ÷àëè òà âèêîðèñòîâóâàëè íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè, ãåîãðàôії, ó òàáëè÷íîìó ïðîöåñîðі òîùî.
Ðîçãëÿíåìî, ÿê ìîæíà ãðàôі÷íî ïîäàòè (âіçóàëіçóâàòè) åëåìåíòè òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîìïîíåíò Ôіãóðà, ÿêèé âè âæå
çíàєòå. Íàïðèêëàä, ÿê ìîæíà çîáðàçèòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè âèñîòàìè âіäïîâіäíèõ ïðÿìîêóòíèêіâ і òàêèì ÷èíîì îòðèìàòè
çîáðàæåííÿ, àíàëîãі÷íå ñòîâï÷àñòіé äіàãðàìі.
Ðîçãëÿíåìî òàáëè÷íó âåëè÷èíó ç 5 åëåìåíòіâ. Ðîçìіñòèìî íà ôîðìі 5 êîìïîíåíòіâ Ôіãóðà òà âñòàíîâèìî äëÿ êîæíîãî ç íèõ çíà÷åííÿ
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stRectangle âëàñòèâîñòі Shape. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ îáðîáíèêà ïîäії Click
äëÿ êíîïêè áóäå ïðî÷èòàíî öіëі ÷èñëà ç áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ,
ç íèõ óòâîðåíî òàáëè÷íó âåëè÷èíó ç 5 åëåìåíòіâ і çíà÷åííÿ öèõ åëåìåíòіâ
áóäå ïðèñâîєíî âèñîòàì âіäïîâіäíèõ ïðÿìîêóòíèêіâ. Ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ öієї ïðîöåäóðè íàâåäåíî íà ìàëþíêó 6.5.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..5] of integer; i: integer;
begin
for i : 1 to 5 do
a[i] : StrToInt(Memo1.Lines[i-1]);
Shape1.Height : a[1];
Shape2.Height : a[2];
Shape3.Height : a[3];
Shape4.Height : a[4];
Shape5.Height : a[5];
end;

Ìîæíà ðîçãëÿíóòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó b ç 5 åëåìåíòіâ òèïó TShape, çíà÷åííÿìè ÿêèõ áóäóòü êîìïîíåíòè Ôіãóðà, ùî ðîçòàøîâàíі íà ôîðìі. Çíà÷åííÿ öèì åëåìåíòàì íàäàìî êîìàíäàìè ïðèñâîþâàííÿ: b[1] : Shape1;
b[2] : Shape2; b[3] : Shape3; b[4] : Shape4; b[5] : Shape5;, äå Shape1,
Shape2, Shape3, Shape4, Shape5 — іìåíà öèõ êîìïîíåíòіâ. Òîäі çàìіñòü
ï’ÿòè êîìàíä ïðèñâîþâàííÿ âèñîòàì âіäïîâіäíèõ ïðÿìîêóòíèêіâ çíà÷åíü
åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè a ìîæíà çàïèñàòè îäíó êîìàíäó öèêëó.
Âіäïîâіäíà ïðîöåäóðà âèãëÿäàòèìå òàê:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..5] of integer; b: array [1..5] of TShape; i: integer;
begin
b[1] : Shape1; b[2] : Shape2; b[3] : Shape3;
b[4] : Shape4; b[5] : Shape5;
for i : 1 to 5 do a[i] : StrToInt(Memo1.Lines[i-1]);
for i : 1 to 5 do b[i].Height : a[i];
end;

ßêùî ââåäåíі â áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå ÷èñëà âåëèêі, òî é âіäïîâіäíî âåëèêèìè áóäóòü і âèñîòè âіäïîâіäíèõ ïðÿìîêóòíèêіâ. Òîäі äåÿêі
ïðÿìîêóòíèêè ìîæóòü íå âìіùàòèñÿ ó âіêíі (ìàë. 6.6).

Мал. 6.5. Візуалізація елементів табличної
величини з 5 елементів

Мал. 6.6. Прямокутники, деякі з яких
не вміщаються у вікні
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Роздiл 6
Ó òàêîìó ðàçі, ÿêùî ìîæíà, ïîòðіáíî çáіëüøèòè ðîçìіðè âіêíà òàê,
ùîá óñі ïðÿìîêóòíèêè ïîâíіñòþ áóëè âèäèìі.
ßêùî æ ðîçìіðè âіêíà çà ÿêèõîñü ïðè÷èí ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîåêòó
çìіíèòè íå ìîæíà, òî ïîòðіáíî âèêîíàòè ìàñøòàáóâàííÿ âèñîò ïðÿìîêóòíèêіâ.
Íàïðèêëàä, ìîæíà âèçíà÷èòè íàéáіëüøå çíà÷åííÿ â òàáëè÷íіé âåëè÷èíі òà âñòàíîâèòè, ùî âèñîòà ïðÿìîêóòíèêà, ÿêà âіäïîâіäàє öüîìó åëåìåíòó òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, áóäå ôіêñîâàíîþ, íàïðèêëàä 100. À äàëі âèñîòè âñіõ ïðÿìîêóòíèêіâ ïîìíîæèòè íà êîåôіöієíò ìàñøòàáóâàííÿ, ÿêèé
äîðіâíþâàòèìå âіäíîøåííþ âèáðàíîї ìàêñèìàëüíîї âèñîòè ïðÿìîêóòíèêà
íà ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ â òàáëè÷íіé âåëè÷èíі à ∙ (100/max).
Íàâîäèìî òåêñò ïðîöåäóðè ç âèêîðèñòàííÿì êîåôіöієíòà ìàñøòàáóâàííÿ:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [1..5] of integer; b: array [1..5] of TShape; i, max: integer;
begin
b[1] : Shape1; b[2] : Shape2; b[3] : Shape3;
b[4] : Shape4; b[5] : Shape5;
for i : 1 to 5 do
a[i] : strToInt(Memo1.Lines[i-1]);
max : a[1];
for i : 2 to 5 do
If a[i] > max
Then max : a[i];
for i : 1 to 5 do
b[i].Height : round(a[i]*100/max);
end;

Çâåðòàєìî âàøó óâàãó: îñêіëüêè âèñîòà ïðÿìîêóòíèêà ìîæå áóòè
òіëüêè öіëèì ÷èñëîì, à â ðåçóëüòàòі îïåðàöії äіëåííÿ ìîæå áóòè äðîáîâå
÷èñëî, ó êîìàíäі b[i].Height : round(a[i]*100/max) âèêîíàíî îêðóãëåííÿ
ç âèêîðèñòàííÿì ôóíêöії round (àíãë. round — êðóãëèé).
Íà ìàëþíêó 6.7 íàâåäåíî ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ ïðîöåäóðè ç ìàñøòàáóâàííÿì äëÿ òèõ ñàìèõ ÷èñåë, ùî é ïîïåðåäíє âèêîíàííÿ áåç ìàñøòàáóâàííÿ.
Ó òàêèé ñàìèé ñïîñіá ìîæíà ìàñøòàáóâàòè âèñîòè ïðÿìîêóòíèêіâ,
ÿêùî çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ òàáëè÷íîї âåëè÷èíè à ìàëі, òî é ìàëèìè áóäóòü
âèñîòè âіäïîâіäíèõ ïðÿìîêóòíèêіâ.
Âіçóàëіçóâàòè çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ ÷èñëîâîї òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ìîæíà òàêîæ ç âèêîðèñòàííÿì âëàñòèâîñòі Canvas ôîðìè. Íàâåäåìî ïðèêëàä
âіäïîâіäíîї ïðîöåäóðè òà âіêíî її âèêîíàííÿ (ìàë. 6.8):
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: array [0..7] of integer; i, l: integer;
begin
for i : 0 to 7 do a[i] : StrToInt(Memo1.Lines[i]);
l : 5;
for i : 0 to 7 do
begin
Canvas.Rectangle(l, Form1.Height, l + 20, Form1.Height-a[i]);
l : l + 25;
end;
end;
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Мал. 6.7. Результат виконання процедури
з масштабуванням

Мал. 6.8. Візуалізація значень елементів
табличної величини з використанням
властивості Canvas

Äëÿ òîãî ùîá âіçóàëіçàöіÿ áóëà áіëüø ñõîæà íà òðàäèöіéíèé âèãëÿä
äіàãðàìè, äëÿ îðäèíàò ëіâîї íèæíüîї òà ïðàâîї âåðõíüîї âåðøèí ïðÿìîêóòíèêіâ âèêîðèñòàíî ÷èñëà Form1.Height і Form1.Height-a[i]. Çìіííà l
âèêîðèñòàíà äëÿ çìіíåííÿ àáñöèñ ëіâîї íèæíüîї òà ïðàâîї âåðõíüîї âåðøèí ïðÿìîêóòíèêіâ. Її ïî÷àòêîâå çíà÷åííÿ âçÿòî 5 (ìîæíà áóëî á óçÿòè
é іíøå çíà÷åííÿ), øèðèíà ïðÿìîêóòíèêà âçÿòà 20 (òîìó àáñöèñè ëіâîї
íèæíüîї òà ïðàâîї âåðõíüîї âåðøèí ïðÿìîêóòíèêіâ äîðіâíþþòü âіäïîâіäíî l і l + 20), âіäñòàíü ìіæ ïðÿìîêóòíèêàìè âçÿòà 5 (òîìó â öèêëі çíà÷åííÿ l çáіëüøóєòüñÿ íà 25).

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Çàäà÷à. Áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå ìіñòèòü 8 öіëèõ ÷èñåë. Ñòâîðèòè
îáðîáíèê ïîäії Click äëÿ êíîïêè, âèêîíàííÿ ÿêîãî çàôàðáóє â çåëåíèé
êîëіð ôіãóðè, äëÿ ÿêèõ âіäïîâіäíі çíà÷åííÿ äîäàòíі, ó ÷åðâîíèé êîëіð —
ôіãóðè, äëÿ ÿêèõ âіäïîâіäíі çíà÷åííÿ âіä’єìíі, і â æîâòèé êîëіð — ôіãóðè, äëÿ ÿêèõ âіäïîâіäíі çíà÷åííÿ äîðіâíþþòü íóëþ.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Lazarus.
2. Ðîçìіñòіòü íà ôîðìі (ìàë. 6.9):
 áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå çàââèøêè 150;
 êíîïêó ç òåêñòîì Çîáðàçèòè;
 8 êîìïîíåíòіâ Ôіãóðà òà âñòàíîâіòü äëÿ êîæíîãî ç íèõ çíà÷åííÿ
stTriangle âëàñòèâîñòі Shape і çíà÷åííÿ 80 âëàñòèâîñòі Height.

Мал. 6.9. Багаторядкове текстове поле, компоненти Фігура та кнопка на формі
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3. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Âïðàâà 6.3, ñòâîðåíіé ó âàøіé
ïàïöі.
4. Ñòâîðіòü îáðîáíèê ïîäії Click
k äëÿ êíîïêè. Óâåäіòü òàêèé òåêñò ïðîöåäóðè:
var a: array [0..7] of integer; b: array [0..7] of TShape; i: integer;
begin
b[0] : Shape1; b[1] : Shape2; b[2] : Shape3; b[3] : Shape4;
b[4] : Shape5; b[5] : Shape6; b[6] : Shape7; b[7] : Shape8;
for i : 0 to 7 do
a[i] : StrToInt(Memo1.Lines[i]);
for i : 0 to 7 do
If a[i] < 0 Then b[i].Brush.Color : clred
Else If a[i]  0 Then b[i].Brush.Color : clyellow
Else b[i].Brush.Color : clgreen;
end;

5. Çáåðåæіòü îíîâëåíó âåðñіþ ïðîåêòó.
6. Çàïóñòіòü ïðîåêò íà âèêîíàííÿ.
7. Óâåäіòü ó áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå ÷èñëà: 2; 5; –11; 56; –6; 0; 3; 0.
Âèáåðіòü êíîïêó Çîáðàçèòè. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíèé ðåçóëüòàò
(ìàë. 6.10).

Мал. 6.10. Результат виконання процедури

8. Âèäàëіòü ÷èñëà ç áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ òà ââåäіòü ñâіé íàáіð öіëèõ ÷èñåë. Âèáåðіòü êíîïêó Çîáðàçèòè. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíèé ðåçóëüòàò.
9. Çàêðèéòå âіêíî âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
10. Óñòàíîâіòü äëÿ êîæíîãî ç êîìïîíåíòіâ Ôіãóðà çíà÷åííÿ stCircle âëàñòèâîñòі Shape і çíà÷åííÿ 60 âëàñòèâîñòåé Height і Width.
11. Çáåðåæіòü îíîâëåíó âåðñіþ ïðîåêòó.
12. Çàïóñòіòü ïðîåêò íà âèêîíàííÿ.
13. Óâåäіòü ñâіé íàáіð öіëèõ ÷èñåë ó áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå. Âèáåðіòü êíîïêó Çîáðàçèòè. Ïðîàíàëіçóéòå îòðèìàíèé ðåçóëüòàò.
14. Çàêðèéòå âіêíî âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
15. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Lazarus.
Найважливіше
Найва
Н
й
віі е в ц
цьому
о у пунк
у
Ïðîöåäóðà äëÿ ôîðìóâàííÿ äâîõ òàáëè÷íèõ âåëè÷èí ç 5 åëåìåíòіâ:
a — іç öіëèõ ÷èñåë, b — ç êîìïîíåíòіâ Ôіãóðà òà çîáðàæåííÿ ÷èñåë ôіãóðàìè âіäïîâіäíèõ âèñîò:
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var a: array [1..5] of integer; b: array [1..5] of TShape; i: integer;
begin
b[1] : Shape1; b[2] : Shape2; b[3] : Shape3;
b[4] : Shape4; b[5] : Shape5;
for i : 1 to 5 do a[i] : StrToInt(Memo1.Lines[i-1]);
for i : 1 to 5 do b[i].Height : a[i];
end;

Ôðàãìåíò ïðîöåäóðè ìàñøòàáóâàííÿ âèñîò ôіãóð äëÿ çðó÷íîї âіçóàëіçàöії âåëèêèõ ÷èñåë:
max : a[1];
for i : 2 to 5 do
If a[i] > max
Then max : a[i];
for i : 1 to 5 do
b[i].Height : round(a[i]*100/max);

Ïðèêëàä êîìàíäè äëÿ ôàðáóâàííÿ ôіãóðè â ÷åðâîíèé êîëіð:
b[i].Brush.Color : clred;

Ôðàãìåíò ïðîöåäóðè äëÿ âіçóàëіçàöії ÷èñåë ç âèêîðèñòàííÿì âëàñòèâîñòі Canvas:
l : 5;
for i : 0 to 7 do
begin
Canvas.Rectangle(l, Form1.Height, l + 20, Form1.Height-a[i]);
l : l + 25;
end;

Дайте відповіді на запитання
1. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü âіçóàëіçàöіþ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
2. Âèêîðèñòîâóþ÷è ÿêі îá’єêòè, ìîæíà âіçóàëіçóâàòè äàíі òàáëè÷íîї
âåëè÷èíè?
3. ßêèìè êîìàíäàìè ìîæíà ñôîðìóâàòè ìàñèâ іç 6 êîìïîíåíòіâ Ôіãóðà?
4. ßê ó ðÿäêó var îïèñàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó ç 10 êîìïîíåíòіâ Ôіãóðà?
5. ßêèìè êîìàíäàìè ìîæíà ïîñòàâèòè ó âіäïîâіäíіñòü ÷èñëàì ç òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ôіãóðè ç âіäïîâіäíèìè âèñîòàìè?
6. ßêèìè êîìàíäàìè ìîæíà ïîñòàâèòè ó âіäïîâіäíіñòü ÷èñëàì ç òàáëè÷íîї âåëè÷èíè ôіãóðè ç âіäïîâіäíèìè êîëüîðàìè?
7. ßê âèêîíàòè ìàñøòàáóâàííÿ ôіãóð ó âèïàäêó âåëèêèõ ÷èñåë?
8. ßê âèêîíàòè ìàñøòàáóâàííÿ ôіãóð ó âèïàäêó ìàëèõ ÷èñåë?
9. ßê âіçóàëіçóâàòè ÷èñëà, âèêîðèñòîâóþ÷è âëàñòèâіñòü Canvas?
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó
іç 7 öіëèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, і çîáðàçèòè çíà÷åííÿ êîæíîãî åëåìåíòà òðèêóòíèêîì
ç âіäïîâіäíîþ âèñîòîþ. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.1, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
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2. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó
ç 8 öіëèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, і çîáðàçèòè çíà÷åííÿ êîæíîãî åëåìåíòà êðóãîì âіäïîâіäíîãî ðàäіóñà. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.2,
ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
3. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó
ç 8 ðіçíèõ äіéñíèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, і çàôàðáóâàòè â çåëåíèé êîëіð ôіãóðó, ùî âіäïîâіäàє íàéìåíøîìó åëåìåíòó òàáëè÷íîї âåëè÷èíè, à â ñіðèé — óñі
іíøі ôіãóðè. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.3,
ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
4. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó
ç 8 äіéñíèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, і çàôàðáóâàòè â çåëåíèé êîëіð ôіãóðè, ùî âіäïîâіäàþòü íàéáіëüøèì åëåìåíòàì òàáëè÷íîї âåëè÷èíè. Çáåðåæіòü ïðîåêò
ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.4, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
5. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó
іç 6 ìàëèõ äіéñíèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, òà çîáðàçèòè êîæíå ÷èñëî òðèêóòíèêîì âіäïîâіäíîї âèñîòè, ïåðåäáà÷èâøè ìàñøòàáóâàííÿ. Çáåðåæіòü ïðîåêò
ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.5, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
6. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó
ç 10 äіéñíèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, òà çîáðàçèòè êîæíå ÷èñëî òðèêóòíèêîì âіäïîâіäíîї
âèñîòè, ïåðåäáà÷èâøè ìàñøòàáóâàííÿ äëÿ âèïàäêіâ íàÿâíîñòі âåëèêèõ і ìàëèõ ÷èñåë. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.6, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
7. Ñòâîðіòü ïðîåêò, ó ÿêîìó ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè òàáëè÷íó âåëè÷èíó
ç 5 äіéñíèõ ÷èñåë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðÿäêàõ áàãàòîðÿäêîâîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, òà çîáðàçèòè êîæíå ÷èñëî êðóãîì âіäïîâіäíîãî ðàäіóñà, âèêîðèñòîâóþ÷è âëàñòèâіñòü Canvas. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі
ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.7, ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
8. Áàãàòîðÿäêîâå òåêñòîâå ïîëå ìіñòèòü 6 öіëèõ ÷èñåë. Ñòâîðіòü îáðîáíèê ïîäії Click äëÿ êíîïêè, âèêîíàííÿ ÿêîãî çàôàðáóє â ñèíіé êîëіð ïðÿìîêóòíèêè, äëÿ ÿêèõ âіäïîâіäíі çíà÷åííÿ áіëüøі çà 100, à â
çåëåíèé êîëіð — ïðÿìîêóòíèêè, äëÿ ÿêèõ âіäïîâіäíі çíà÷åííÿ
áіëüøі çà 200. Çáåðåæіòü ïðîåêò ó ïàïöі ç іìåíåì Çàâäàííÿ 6.3.8,
ñòâîðåíіé ó âàøіé ïàïöі.
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

êîìï’þòåðíі ïóáëіêàöії, їõ âèäè òà ñòðóêòóðó
ïðîãðàìíі çàñîáè äëÿ ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé
àëãîðèòì ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé, їõ çáåðåæåííÿ,
âіäêðèâàííÿ òà äðóê
îñíîâíі ñêëàäîâі êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé
îá’єêòè êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé, çâ’ÿçêè ìіæ íèìè
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Роздiл 7
7.1. КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ, ЇХ ВИДИ
ТА СТРУКТУРА
1. ßêі ïðîãðàìíі çàñîáè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ? Íàâåäіòü
ïðèêëàäè.
2. ßêі âèäè äðóêîâàíîї ïðîäóêöії âè çíàєòå? ßêі ç íèõ âè âèêîðèñòîâóєòå â
íàâ÷àííі òà ïîâñÿêäåííîìó æèòòі?
3. ßêі îá’єêòè ìîæóòü áóòè ðîçìіùåíі íà ñëàéäі ïðåçåíòàöії? ßê їõ óñòàâèòè
íà ñëàéä?

ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІК АЦІЇ
Ïóáëіêàöієþ íàçèâàþòü ïðîöåñ âèäàííÿ (îïðèëþäíåííÿ) ïåâíîãî òâîðó. Âèäàíèé (îïðèëþäíåíèé) òâіð òàêîæ íàçèâàþòü ïóáëіêàöієþ.
Çàëåæíî âіä ñïîñîáó îïðèëþäíåíÏóáëіêàöіÿ (ëàò. publico – çðîáèòè
íÿ òâîðó, ðîçðіçíÿþòü äðóêîâàíі ïóñïіëüíèì íàäáàííÿì, íàäàòè âñіì,
áëіêàöії òà åëåêòðîííі. Äî äðóêîâàâіäêðèòè äëÿ âñіõ, îãîëîøóâàòè
íèõ ïóáëіêàöіé íàëåæàòü êíèæêè,
âñåíàðîäíî, âèäàâàòè) – ïðîöåñ
áðîøóðè,
æóðíàëè, ãàçåòè, áþëåòåі ðåçóëüòàò îïðèëþäíåííÿ ïîâіäîìíі, áóêëåòè, ëèñòіâêè òîùî; äî åëåêëåíü, âèäàííÿ.
òðîííèõ — äîêóìåíòè, ùî ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì Іíòåðíåòó (âåá-ñàéòè, åëåêòðîííі ëèñòè òîùî)
àáî іíøèõ åëåêòðîííèõ çàñîáіâ: êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ, åëåêòðîííèõ íîñіїâ
äàíèõ (êîìïàêò-äèñêè, ôëåø-íîñії òîùî).

Мал. 7.1. Сучасна друкарня

Òðèâàëèé ÷àñ äðóêîâàíі ïóáëіêàöії âèãîòîâëÿëè âèêëþ÷íî ó äðóêàðíі
(ìàë. 7.1). І öèì çàéìàëàñÿ öіëà ãàëóçü âèðîáíèöòâà — ïîëіãðàôіÿ. À ïіäãîòîâêîþ ìàòåðіàëіâ äî äðóêó çàéìàëèñÿ âèäàâíèöòâà. Ó áàãàòîòèðàæíîìó âèðîáíèöòâі òàê âіäáóâàєòüñÿ
Ïîëіãðàôіÿ (ãðåö. - – áàãàòî і
é ñüîãîäíі: âèäàâíèöòâà ãîòóþòü ìà – ïèñàòè) – ãàëóçü ïðîìèñêåòè êíèæîê, æóðíàëіâ, ãàçåò òîùî,
ëîâîñòі, ùî çàéìàєòüñÿ âèãîòîâëåíà ïіäïðèєìñòâà ïîëіãðàôії äðóêóþòü
íÿì äðóêîâàíîї ïðîäóêöії.
і çà ïîòðåáè çøèâàþòü їõ.
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Іç øèðîêèì çàñòîñóâàííÿì ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ і âèñîêîÿêіñíèõ
ëàçåðíèõ òà ñòðóìåíåâèõ ïðèíòåðіâ, êîïіþâàëüíèõ àïàðàòіâ íàáóëè ðîçïîâñþäæåííÿ òàê çâàíі íàñòіëüíі âèäàâíè÷і ñèñòåìè. Öі ñèñòåìè ìàþòü
àïàðàòíó òà ïðîãðàìíó ñêëàäîâі. Äî àïàðàòíîї ñêëàäîâîї íàëåæèòü ïåðñîíàëüíèé êîìï’þòåð, ïðèñòðîї äðóêó (ïðèíòåð, êîïіþâàëüíèé àïàðàò, ïëîòåð) і ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ (ñêàíåð, ãðàôі÷íèé ïëàíøåò), à äî ïðîãðàìíîї — ñïåöіàëüíі ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè ìàêåòà ïóáëіêàöії. Óñå öå
ìîæå ðîçìіñòèòèñÿ íà ñòîëі êîðèñòóâà÷à, і òîìó öі ñèñòåìè îòðèìàëè íàçâó desktop publishing (àíãë. desktop publishing — íàñòіëüíі ïóáëіêàöії),
àáî íàñòіëüíі âèäàâíè÷і ñèñòåìè.
Ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè ìàêåòà ïóáëіêàöії çäіéñíþєòüñÿ âåðñòêà. Âåðñòêà —
öå ïðîöåñ êîìïîíóâàííÿ òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ äëÿ ñòâîðåííÿ
ñòîðіíîê âèäàííÿ âіäïîâіäíî äî ïðèíöèïіâ äèçàéíó òà òåõíі÷íèõ âèìîã.
Çà ïðèçíà÷åííÿì ðîçðіçíÿþòü êíèæêîâî-æóðíàëüíó âåðñòêó, ãàçåòíó âåðñòêó
ó òà àêöèäåíòíó
ó (ëàò. accidentia —
âèïàäîê, âèïàäêîâіñòü) âåðñòêó. Àêöèäåíòíà âåðñòêà çàñòîñîâóєòüñÿ äëÿ âåðñòêè îêðåìèõ, ÿê ïðàâèëî, íåâåëèêèõ
çà êіëüêіñòþ ñòîðіíîê і çà íàêëàäîì
îá’єêòіâ: îãîëîøåíü, áëàíêіâ, àôіø,
áóêëåòіâ, ïðîñïåêòіâ, âіçèòіâîê òîùî.
Ïóáëіêàöії, ùî ïіäãîòîâëåíі ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîãіé, íàМал. 7.2. Одна з перших настільних
видавничих систем корпорації Apple
çèâàþòü êîìï’þòåðíèìè ïóáëіêàöіÿìè.
ВИДИ ДРУКОВАНИХ ПУБЛІК АЦІЙ
Ïðèêëàäè äðóêîâàíèõ âèäіâ ïóáëіêàöіé ïîäàíî â òàáëèöі 7.1.
Òàáëèöÿ 7.1

Âèäè ïóáëіêàöіé
Çðàçîê

Ïóáëіêàöіÿ
Áàíåð (àíãë. bannerr — ïðàïîð, ñòÿã, çàãîëîâîê âåëèêèìè ëіòåðàìè) — ïðÿìîêóòíå
ïîëîòíî, ùî ìіñòèòü ìàëþíîê àáî òåêñò
ðåêëàìíîãî ÷è іíôîðìàöіéíîãî õàðàêòåðó; ãðàôі÷íèé åëåìåíò íà âåá-ñòîðіíöі
Áëàíê (ôðàíö. blanc — áіëèé) — äðóêîâàíà ôîðìà äîêóìåíòà, ùî ïåðåäáà÷àє âñòàâëåííÿ êîðèñòóâà÷åì äàíèõ ó âіäïîâіäíі
éîãî ìіñöÿ
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Роздiл 7
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 7.1
Çðàçîê

Ïóáëіêàöіÿ
Áðîøóðà (ôðàíö. brochure, âіä brocherr —
çøèâàòè, ðîáèòè íàøâèäêó) — íåâåëèêà
çà îáñÿãîì êíèæêà, çàçâè÷àé 10–50 ñòîðіíîê ó ì’ÿêіé îáêëàäèíöі

Áóêëåò (àíãë. booklet — êíèæå÷êà) — íåïåðіîäè÷íå âèäàííÿ ó âèãëÿäі ñêëàäåíîãî
àðêóøà, ïåðåâàæíî ðåêëàìíîãî, ïðåçåíòàöіéíîãî, іìіäæåâîãî õàðàêòåðó

Áþëåòåíü (ôðàíö. bulletin — çàïèñ,
çâіò) — ïåðіîäè÷íå ÷è íåïåðіîäè÷íå âèäàííÿ іíôîðìàöіéíîãî õàðàêòåðó; çáіðíèê
îôіöіéíèõ äîêóìåíòіâ, ñòèñëå îôіöіéíå
ïîâіäîìëåííÿ ïðî ïîäії, ÿêі ìàþòü
ñóñïіëüíå çíà÷åííÿ, íàçâà äåÿêèõ ïåðіîäè÷íèõ âèäàíü
Âіçèòіâêà, àáî âіçèòíà êàðòêà (ôðàíö.
visite — âіäâіäóâàííÿ) — êàðòêà ç ïðіçâèùåì, іìåíåì òà іíøèìè âіäîìîñòÿìè ïðî
її âëàñíèêà äëÿ âðó÷åííÿ ïіä ÷àñ çíàéîìñòâà àáî çóñòðі÷і
Ãàçåòà (іòàë. gazzetta — íàçâà äðіáíîї ìîíåòè) — ïåðіîäè÷íå äðóêîâàíå íà âåëèêèõ
àðêóøàõ ïàïåðó âèäàííÿ, ÿêå ìіñòèòü
ðіçíîìàíіòíі ìàòåðіàëè ïðî ïîòî÷íі ïîäії
ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íîãî, êóëüòóðíîãî òà
åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ
Êíèæêà — çøèòà â îäíå öіëå ïåâíà êіëüêіñòü (çàçâè÷àé ïîíàä 50 ñòîðіíîê) äðóêîâàíèõ àáî ðóêîïèñíèõ àðêóøіâ; ÷èìàëèé
çà îáñÿãîì òâіð, íàäðóêîâàíèé îêðåìèì
âèäàííÿì; îäíà ç âåëèêèõ ÷àñòèí ëіòåðàòóðíîãî òâîðó
Ëèñò — ðóêîïèñíèé àáî äðóêîâàíèé
òåêñò, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîâіäîìëåííÿ ïðî
ùî-íåáóäü äëÿ ñïіëêóâàííÿ ç êèìîñü íà
âіäñòàíі; îäèí ç âèäіâ ïîøòîâîї êîðåñïîíäåíöії; îôіöіéíèé äîêóìåíò
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 7.1
Çðàçîê

Ïóáëіêàöіÿ
Ëèñòіâêà — ïîøòîâà êàðòêà, іíîäі ç ìàëþíêîì ç îäíîãî áîêó

Îãîëîøåííÿ — ïîâіäîìëåííÿ, ïðî ùî-íåáóäü

Чи знаєте ви, що…
Тривалий час книги створювалися шляхом переписування від руки. На виготовлення однієї книги йшло від кількох місяців до кількох років. Ці книги містили
релігійні трактати, відомості про історичні події, секрети майстерності різних професій, філософські праці про устрій Всесвіту і багато іншого. Користувалися ними
тільки письменні люди, яких на той час було дуже мало.

Мал. 7.3. Йоганн Гутенберг (праворуч) у друкарні

Мал. 7.4. Іван Федоров

Найстаріше з відомих на сьогодні друкованих видань «Діамантова Сутра» випущено в Китаї у 868 р. Перше в Європі друковане
видання
здійснив
німецький
ремісник Йоганн Гутенбергг (1397–1468)
(мал. 7.3), його перша друкована книга —
Біблія вийшла в 1445 р. В Україні першим
з відомих друкарів вважається Іван Федоров (1510–1583) (мал. 7.4). У 1574 р. у Львові
він випустив перший слов’янський Буквар
(мал. 7.5), а в 1581 р. в Острозі — першу
Біблію кирилицею.
Мал. 7.5. Сторінка слов’янського Букваря
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Роздiл 7
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПУБЛІК АЦІЙ
Ïðîãðàìè, ùî ïðèçíà÷åíî äëÿ ñòâîðåííÿ ìàêåòіâ ïîëіãðàôі÷íèõ âèäàíü і ïіäãîòîâêè їõ äî äðóêó, íàçèâàþòü âèäàâíè÷èìè ñèñòåìàìè. Äî
òàêèõ ïðîãðàì íàëåæàòü Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe PageMaker
òà іíøі. Öå ïðîôåñіéíі ïðîãðàìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü, ÿê ïðàâèëî, äëÿ
ïіäãîòîâêè äî äðóêó âåëèêèõ çà îáñÿãîì ïóáëіêàöіé ìàñîâèì (âіä ñîòåíü
äî ñîòåíü òèñÿ÷ ïðèìіðíèêіâ) íàêëàäîì.
ßê âèäàâíè÷і ñèñòåìè äëÿ ìàëèõ ïіäïðèєìñòâ і îðãàíіçàöіé, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, à òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé óäîìà âèêîðèñòîâóþòü
òåêñòîâі ïðîöåñîðè òà ñïåöіàëіçîâàíі ïðîãðàìè íàñòіëüíèõ âèäàâíè÷èõ
ñèñòåì çі ñïðîùåíèì íàáîðîì ôóíêöіé — Microsoft Publisher, Scribus,
Page Plus, Avery DesignPro, Publish-It! òà іíøі. Öі ïðîãðàìè і є, ÿê ïðàâèëî, îñíîâîþ íàñòіëüíèõ âèäàâíè÷èõ ñèñòåì.
Âèäàâíè÷і ñèñòåìè ïðèçíà÷åíî äëÿ:
 àâòîìàòèçàöії ðîçìіùåííÿ áëîêіâ òåêñòó òà ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü âіäïîâіäíî äî ïðèçíà÷åííÿ ïóáëіêàöії (ìàêåòóâàííÿ);
 êîðåêòíîãî âñòàâëåííÿ (êîíâåðòóâàííÿ) ôðàãìåíòіâ òåêñòó òà ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ñòâîðåíèõ ó ðіçíèõ ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìàõ;
 îïðàöþâàííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñòèëі òà ðîçøèðåíі
ìîæëèâîñòі ùîäî çìіíè çíà÷åíü іíøèõ âëàñòèâîñòåé òåêñòó;
 àâòîìàòèçàöії ñòâîðåííÿ çìіñòó òà ïîñèëàíü;
 çáåðåæåííÿ ôàéëіâ ïóáëіêàöії ó ôîðìàòàõ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
ïîëіãðàôії,
òà іíøîãî.
Для тих, хто хоче знати більше
Перша настільна видавнича система з’явилася в 1985 р. Її було створено на
основі комп’ютера Apple Macintosh, лазерного принтера Apple LaserWriterr (англ.
Write — писати, друкувати) та програми PageMakerr (англ. Page — сторінка,
Maker — творець; той, що робить) компанії Aldus (у подальшому компанія увійшла
до складу корпорації Adobe). Засновник компанії Пол Брейнерд (мал. 7.6) увів у
широке використання і сам термін «настільних видавничих систем».

Мал. 7.6. Зовнішній вигляд однієї з перших версій програми PageMakerr та її розробник
Пол Брейнерд
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ВИДАВНИЧА СИСТЕМА MICROSOFT OFFICE PUBLISHER 2010
Íàñòіëüíà âèäàâíè÷à ñèñòåìà Microsoft Office Publisher 2010 (äàëі —
Publisher), ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ
ïóáëіêàöіé ìàëèìè íàêëàäàìè íà íåâåëèêèõ ïіäïðèєìñòâàõ і â îðãàíіçàöіÿõ, à òàêîæ äëÿ îñîáèñòèõ ïîòðåá êîðèñòóâà÷à. Ïðîãðàìà Publisher
âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ àêöèäåíòíîї âåðñòêè ïóáëіêàöіé íà îñíîâі ðіçíîìàíіòíèõ øàáëîíіâ óìіñòó.
Ñòàíäàðòíèì ôîðìàòîì ôàéëіâ äëÿ çáåðåæåííÿ êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé, ïіäãîòîâëåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì Publisher, є ôîðìàò PUB. Ïðîãðàìà
íàäàє êîðèñòóâà÷åâі ìîæëèâіñòü çáåðіãàòè ôàéëè і â іíøèõ ôîðìàòàõ, íàïðèêëàä pdf, doc, docx, jpg.
Îñíîâíèì îá’єêòîì ó Publisher є ïóáëіêàöіÿ ÿê ñóêóïíіñòü ñòîðіíîê.
Íà ñòîðіíêàõ êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé ìîæóòü ðîçìіùóâàòèñÿ òåêñòè,
ãðàôі÷íі îá’єêòè òà ãіïåðïîñèëàííÿ. Âëàñòèâîñòі îá’єêòіâ ïóáëіêàöіé
ïðàêòè÷íî íå âіäðіçíÿþòüñÿ âіä âëàñòèâîñòåé àíàëîãі÷íèõ îá’єêòіâ, ðîçãëÿíóòèõ ó Word і PowerPoint. Íàä êîæíèì ç îá’єêòіâ Publisher ìîæíà
âèêîíóâàòè ïåâíèé íàáіð îïåðàöіé ç ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ.
Ïðîãðàìó Publisher ìîæíà çàïóñòèòè íà âèêîíàííÿ êіëüêîìà ñïîñîáàìè. Íàâåäåìî íàéïîøèðåíіøі ç íèõ:
 âèêîíàòè Ïóñê  Óñі ïðîãðàìè  Microsoft Office  Microsoft Office
Publisher 2010;
 âèêîðèñòàòè ÿðëèê ïðîãðàìè íà Ðîáî÷îìó ñòîëі àáî Ïàíåëі øâèäêîãî
çàïóñêó;
 äâі÷і êëàöíóòè íà çíà÷êó ôàéëà ïóáëіêàöії Publisher.
ßêùî âèáðàíî îäèí ç ïåðøèõ äâîõ âàðіàíòіâ çàïóñêó ïðîãðàìè, òî íà
åêðàíі ç’ÿâèòüñÿ ïî÷àòêîâå âіêíî ïðîãðàìè (ìàë. 7.7).

Мал. 7.7. Початкове вікно програми Publisher 2010

Ó ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà ðîçìіùåíî êîìàíäè ìåíþ Ôàéë, âèêîðèñòîâóþ÷è
ÿêі, ìîæíà âіäêðèòè ôàéëè ðàíіøå ñòâîðåíèõ ïóáëіêàöіé.
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Роздiл 7
Ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà ðîçìіùåíî ñïèñîê øàáëîíіâ ðіçíèõ âèäіâ ïóáëіêàöіé, ÿêі ìîæíà ñòâîðèòè â Publisher. Çà âèáîðó â öüîìó ñïèñêó îäíîãî
ç îá’єêòіâ, íàïðèêëàä Øâèäêі ïóáëіêàöії, âіäêðèâàєòüñÿ âіêíî ïðîãðàìè
äëÿ âñòàíîâëåííÿ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé ìàéáóòíüîї ïóáëіêàöії (ìàë. 7.8).

Мал. 7.8. Вікно вибору шаблону та встановлення значень властивостей публікації

Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі öüîãî âіêíà âіäîáðàæàþòüñÿ åñêіçè øàáëîíіâ
ïóáëіêàöії îáðàíîãî âèäó. Ïðè öüîìó â ïðàâіé ÷àñòèíі âіäîáðàçèòüñÿ ïàíåëü ç åëåìåíòàìè êåðóâàííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ÿêі, êîðèñòóâà÷ ìîæå
âñòàíîâèòè ïåâíі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ìàéáóòíüîї ïóáëіêàöії:
 êîëіðíó ñõåìó — íàáіð êîëüîðіâ îôîðìëåííÿ ïóáëіêàöії;
 ñõåìó øðèôòіâ — ñóêóïíіñòü øðèôòіâ òà їõ âëàñòèâîñòåé, ùî áóäóòü
âèêîðèñòàíі çà çàìîâ÷óâàííÿì äëÿ çàãîëîâêіâ, îñíîâíîãî òåêñòó òîùî;
 ñëóæáîâі âіäîìîñòі — âіäîìîñòі ïðî àâòîðà àáî îðãàíіçàöіþ, ÿêà є âëàñíèêîì ïóáëіêàöії, äëÿ âñòàâëåííÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì ó âіäïîâіäíèõ ìіñöÿõ ïóáëіêàöії;
 ìàêåò — ñõåìà ðîçìіùåííÿ îñíîâíèõ åëåìåíòіâ ïóáëіêàöії: çàãîëîâêіâ,
áëîêіâ òåêñòó, ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü òîùî.
Ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè Ñòâîðèòè, ðîçìіùåíîї ïіä ïàíåëëþ âñòàíîâëåííÿ
çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé îáðàíîãî øàáëîíó, áóäå âñòàíîâëåíî ðåæèì ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ ïóáëіêàöії.
ШАБЛОНИ ПУБЛІК АЦІЙ ТА ЇХ СТРУКТУРА
Ïðîãðàìó Publisher ïðèçíà÷åíî äëÿ ñòâîðåííÿ ïîøèðåíèõ âèäіâ ïóáëіêàöіé àêöèäåíòíîї âåðñòêè:
 áàíåðіâ;
 áþëåòåíіâ;
 áëàíêіâ;
 âіçèòíèõ êàðòîê;
 áóêëåòіâ;
 âіòàëüíèõ êàðòîê і ëèñòіâîê;
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 ãðàìîò;
 êîíâåðòіâ;
 ëèñòіâ åëåêòðîííîї ïîøòè;
 ìåíþ;
 åòèêåòîê;
 îãîëîøåíü;
 çàïðîøåíü;
 ïîäàðóíêîâèõ ñåðòèôіêàòіâ;
 іíôîðìàöіéíèõ òàáëè÷îê;
 ïðîãðàì çàõîäіâ;
 êàëåíäàðіâ;
 øâèäêèõ ïóáëіêàöіé
òîùî.
êàòàëîãіâ;

Äëÿ êîæíîãî âèäó ïóáëіêàöіé ó ïðîãðàìі
ïåðåäáà÷åíî íàáîðè øàáëîíіâ, âèêîðèñòîâó5
þ÷è ÿêі, êîðèñòóâà÷ ìîæå øâèäêî ñòâîðèòè
ïîòðіáíó ïóáëіêàöіþ.
Çàëåæíî âіä âèäó ïóáëіêàöії, ó øàáëîíàõ
4
ïåðåäáà÷åíî ïåâíó ñòðóêòóðó — âіäïîâіäíèé
íàáіð і âçàєìíå ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ ïóáëі3
êàöії. Òàê, øàáëîí Îãîëîøåííÿ ïåðåäáà÷àє
òàêі ñêëàäîâі:
 âіäîìîñòі ïðî îðãàíіçàöіþ, óñòàíîâó àáî
2
àâòîðà îãîëîøåííÿ, åìáëåìó (ìàë. 7.9, 5);
çàãîëîâîê
(ìàë.
7.9,
4);

 îñíîâíèé òåêñò (ìàë. 7.9, 3);
 іëþñòðàöіþ äî îãîëîøåííÿ (ìàë. 7.9, 2);
1
 êîíòàêòíі äàíі (ìàë. 7.9, 1).
Çàëåæíî âіä ïðèçíà÷åííÿ ïóáëіêàöії, êîðèñòóâà÷ ìîæå âèäàëèòè îêðåìі ñêëàäîâі
àáî äîïîâíèòè íîâèìè, çìіíèòè âçàєìíå ðîç1. Êîíòàêòíі äàíі
ìіùåííÿ áëîêіâ, íàïðèêëàä, ïîєäíàòè áëîê
êîíòàêòíèõ äàíèõ ç áëîêîì âіäîìîñòåé ïðî
2. Іëþñòðàöіÿ
îðãàíіçàöіþ, ïîìіíÿòè ìіñöÿìè îñíîâíèé
3. Îñíîâíèé òåêñò
òåêñò òà іëþñòðàöіþ àáî âèäàëèòè öåé áëîê
4. Çàãîëîâîê
òîùî.
5. Âіäîìîñòі ïðî îðãàíіÑòðóêòóðà іíøèõ âèäіâ ïóáëіêàöіé áóäå
çàöіþ, óñòàíîâó àáî
âіäðіçíÿòèñÿ âіä îïèñàíîї. Òàê, ó áóêëåòàõ
àâòîðà
і áþëåòåíÿõ, ÿê ïðàâèëî, є òèòóëüíі ñòîðіíêè (áëîêè), ñòîðіíêè (áëîêè) ç îñíîâíèì
Мал. 7.9. Шаблон Оголошення
âìіñòîì, âіäïîâіäíî äî òåìè òà ïðèçíà÷åííÿ
ïóáëіêàöії, ñòîðіíêè (áëîêè) ç âіäîìîñòÿìè ïðî àâòîðіâ ïóáëіêàöії òà êîíòàêòíèìè äàíèìè òîùî. Ó áàãàòîñòîðіíêîâèõ âèäàííÿõ äîäàþòüñÿ ñòîðіíêè çі çìіñòîì ïóáëіêàöії, íàïðèêëàä ó áþëåòåíÿõ.
Для тих, хто працює з Scribus
Якщо ви не використовуєте продукти корпорації Microsoft, можете обрати
для створення публікацій програму Scribus (лат. scribo — креслити, писати, описувати). Дистрибутив вільно розповсюджуваної програми можна завантажити із
сайту розробників за адресою https://www.scribus.net. Після запуску програми відкривається
р
початкове вікно ((мал. 7.10).
)
Використовуючи елементи керування цього вікна, користувач може встановити
значення властивостей аркушів, на яких планується створити публікацію.
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Роздiл 7
На вкладці New from Template (англ. New from Template — новий із шаблону)
((мал. 7.11)) обирається
р
один
д із шаблонів публікації:
у
ц
 Grids (англ. Grids — сітки) — для точного розміщення об’єктів публікацій використовують
р
у
спеціальні
ц
сітки для
д р
розмітки;;
 Packaging (англ. Packagingg — пакування) — шаблон розгортки коробки для
пакування;
у
;
р
ц — шаблони створення
р
презентацій
р
ц уф
файлах формату
ф р
у pdf
p ;
 PDF презентації
р ур — шаблони буклетів
у
і брошур;
р ур;
 Брошури
р
— шаблони візитівок;;
 Візитні картки
ф р ц
бюлетені — шаблони бюлетенів;;
 Інформаційні
 Картки — шаблон бланка меню.

Мал. 7.10. Початкове вікно програми Scribus

Мал. 7.11. Вкладка New from Template
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р цює о з комп
рацює
рацюємо
ра
комп’ютером
о ’’ютеро
ю еро
ютером
р
Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ñòâîðіòü ó ïðîãðàìі Publisher íà îñíîâі îäíîãî іç øàáëîíіâ âіçèòíó
êàðòêó êîìï’þòåðíîãî êëóáó âàøîї øêîëè. Âêëþ÷іòü äî íåї åìáëåìó òà
àäðåñó øêîëè, ñàéò òà åëåêòðîííó ïîøòó êëóáó.
Äëÿ öüîãî:
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó Publisher.
r
2. Ó ïî÷àòêîâîìó âіêíі ïðîãðàìè âèáåðіòü íàáіð ïîïóëÿðíèõ øàáëîíіâ
ïóáëіêàöіé.
3. Âèáåðіòü êíîïêó Âіçèòíі êàðòêè

â öåíòðàëüíіé îáëàñòі ïî÷àòêî-

âîãî âіêíà ïðîãðàìè.
4. Âèáåðіòü îäèí іç øàáëîíіâ, íàïðèêëàä øàáëîí Âіçåðóíîê

іç

ãðóïè Äîäàòêîâî іíñòàëüîâàíèõ øàáëîíіâ.
5. Âèáåðіòü ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà ó ñïèñêó Êîëіðíà ñõåìà ïîòðіáíó êîëіðíó ñõåìó, íàïðèêëàä Іðèñ.
6. Âіäêðèéòå âіêíî Ñòâîðåííÿ íîâîãî íàáîðó ñëóæáîâèõ âіäîìîñòåé âèáîðîì ó ñïèñêó Ñëóæáîâі âіäîìîñòі êîìàíäè Ñòâîðè íîâèé (ìàë. 7.12).

Мал. 7.12. Вікно Створення нового набору службових відомостей

7. Óâåäіòü:
 ó ïîëå Іì’ÿ — âàøå ïðіçâèùå òà іì’ÿ;
 ó ïîëå Ïîñàäà — ÷ëåí êîìï’þòåðíîãî êëóáó;
 ó ïîëå Íàçâà îðãàíіçàöіїї — íàçâó âàøîї øêîëè;
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Роздiл 7
 ó ïîëå Àäðåñà ó äâà ðÿäêè — àäðåñó âàøîї øêîëè (íàñåëåíèé
ïóíêò, âóëèöÿ, íîìåð áóäèíêó), іíøі ðÿäêè âèäàëіòü;
 ó ïîëå Òåëåôîí, ôàêñ і åëåêòðîííà ïîøòà — âіäïîâіäíі äàíі øêîëè
(âіäîìîñòі âіçüìіòü іç ñàéòó øêîëè);
 ó ïîëå Äîäàòêîâі âіäîìîñòі àáî äåâіç — äåâіç øêîëè àáî âëàñíèé.
8. Óñòàâòå åìáëåìó øêîëè. Äëÿ öüîãî:
1. Ñêîïіþéòå ôàéë ç åìáëåìîþ іç ñàéòó øêîëè ó âàøó ïàïêó.
2. Âèáåðіòü êíîïêó Äîäàòè åìáëåìó ó âіêíі Ñòâîðåííÿ íîâîãî íàáîðó
ñëóæáîâèõ âіäîìîñòåé.
3. Âèáåðіòü ôàéë ç åìáëåìîþ øêîëè ó âàøіé ïàïöі.
4. Âèáåðіòü êíîïêó Âіäêðèòè.
9. Óâåäіòü ó âіêíі, ùî âіäêðèëîñÿ, ó ïîëå Іì’ÿ íàáîðó ñëóæáîâèõ âіäîìîñòåé âàøå ïðіçâèùå.
10. Çáåðåæіòü ñëóæáîâі âіäîìîñòі âèáîðîì êíîïêè Çáåðåãòè (îðієíòîâíèé
ïðèêëàä âіêíà іç çàïîâíåíèìè âіäîìîñòÿìè ïîäàíî íà ìàëþíêó 7.13).

Мал. 7.13. Вікно Створення нового набору службових відомостей
із заповненими полями

Мал. 7.14. Зразок візитної картки

11. Âèáåðіòü êíîïêó Ñòâîðèòè ïî÷àòêîâîãî âіêíà ïðîãðàìè.
12. Âіäðåäàãóéòå òà âіäôîðìàòóéòå çà
ïîòðåáè íàïèñè, çìіíþþ÷è âèä
øðèôòó, éîãî ðîçìіð, êîëіð àáî íàêðåñëåííÿ íàáëèæåíî äî çðàçêà
(ìàë. 7.14).
13. Çáåðåæіòü ñòâîðåíó âіçèòíó êàðòêó
ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
âïðàâà 7.1.
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айважливіше
айва
й
лив
вііше
евц
цьому
о у пункт
у т
ëіêàöіÿìè
è íàçèâàþòü ïðîöåñ âèäàííÿ (îïðèëþäíåííÿ) ïåâíîãî òâîðó.
èé (îïðèëþäíåíèé) òâіð òàêîæ íàçèâàþòü ïóáëіêàöієþ. Çàëåæíî âіä ñïîñîáó îïðèëþäíåííÿ òâîðó, ðîçðіçíÿþòü äðóêîâàíіі ïóáëіêàöії òà åëåêòðîííі.
Äî äðóêîâàíèõ ïóáëіêàöіé íàëåæàòü êíèæêè, áðîøóðè, æóðíàëè, ãàçåòè, áþëåòåíі, áóêëåòè, ëèñòіâêè òîùî. Åëåêòðîííі ïóáëіêàöії — öå äîêóìåíòè, ùî ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì Іíòåðíåòó (âåá-ñàéòè,
åëåêòðîííі ëèñòè òîùî) àáî іíøèõ åëåêòðîííèõ çàñîáіâ: êîìï’þòåðíèõ
ìåðåæ, åëåêòðîííèõ íîñіїâ äàíèõ (êîìïàêò-äèñêіâ, ôëåø-íîñіїâ òîùî).
Íàñòіëüíà âèäàâíè÷à ñèñòåìà — öå ñóêóïíіñòü àïàðàòíèõ і ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ äëÿ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé ïîðіâíÿíî íåâåëèêèõ çà îáñÿãîì і
òèðàæåì (íàêëàäîì).
Âåðñòêà — öå ïðîöåñ êîìïîíóâàííÿ òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ
äëÿ ñòâîðåííÿ ñòîðіíîê âèäàííÿ âіäïîâіäíî äî ïðèíöèïіâ äèçàéíó òà òåõíі÷íèõ âèìîã.
Ïðîãðàìè, ùî ïðèçíà÷åíî äëÿ ñòâîðåííÿ ìàêåòіâ ïîëіãðàôі÷íèõ âèäàíü і ïіäãîòîâêè їõ äî äðóêó, íàçèâàþòü âèäàâíè÷èìè ñèñòåìàìè. Äî òàêèõ ïðîãðàì íàëåæàòü: Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe PageMaker,
Microsoft Publisher, Scribus, Page Plus, Avery DesignPro, Publish-It! òîùî.
Äëÿ ïðèøâèäøåííÿ ïіäãîòîâêè ïóáëіêàöіé äî äðóêó ó âèäàâíè÷èõ ñèñòåìàõ âèêîðèñòîâóþòü øàáëîíè, ùî âæå ìàþòü ñòðóêòóðó âіäïîâіäíî äî
ïðèçíà÷åííÿ òà âèäó ïóáëіêàöії.
Îñíîâîþ ñòðóêòóðè ïóáëіêàöіé є òåêñòîâі áëîêè òà áëîêè ãðàôі÷íèõ
îá’єêòіâ.
Дайте відповіді на запитання
1. Ùî òàêå ïóáëіêàöіÿ?
2. Ùî òàêå äðóêîâàíà ïóáëіêàöіÿ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè äðóêîâàíèõ ïóáëіêàöіé.
3. Ùî òàêå åëåêòðîííà ïóáëіêàöіÿ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè åëåêòðîííèõ
ïóáëіêàöіé.
4. Ùî òàêå âåðñòêà?
5. Ùî òàêå íàñòіëüíà âèäàâíè÷à ñèñòåìà?
6. Ùî âõîäèòü äî ñêëàäó íàñòіëüíîї âèäàâíè÷îї ñèñòåìè? Äëÿ ÷îãî
ïðèçíà÷åíà êîæíà ñêëàäîâà?
7. Äëÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ îïåðàöіé ïðèçíà÷åíî âèäàâíè÷і ñèñòåìè?
8. ßêі ñêëàäîâі ìàє âіçèòíà êàðòêà; îãîëîøåííÿ?
9. Ùî òàêå øàáëîí ïóáëіêàöії? ßê ñòâîðèòè íîâó ïðåçåíòàöіþ ç âèêîðèñòàííÿì øàáëîíó?
10. ×èì âèäàâíè÷і ñèñòåìè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà?
Виконайте завдання
1. Âèêîðèñòîâóþ÷è ïî÷àòêîâå âіêíî ïðîãðàìè Publisher, ñòâîðіòü íîâó
ïóáëіêàöіþ íà îñíîâі øàáëîíó Îãîëîøåííÿ  Ìàðêåð. Óñòàíîâіòü
êîëіðíó ñõåìó Áóçîê. Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.1.1.
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2. Ñòâîðіòü ó ïðîãðàìі Publisherr íà îñíîâі øàáëîíó Ãðàìîòà íîâó ïóáëіêàöіþ äëÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæöіâ ïåðøîñòі âàøîї øêîëè ç íàñòіëüíîãî òåíіñó. Äîáåðіòü ñàìîñòіéíî êîëіðíó ñõåìó, óâåäіòü äàíі ïðî âàøó
øêîëó, òåêñòè äëÿ ïіäïèñіâ äèðåêòîðà òà â÷èòåëÿ ôіçè÷íîї êóëüòóðè.
Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.1.2.
3. Ñòâîðіòü ó ïðîãðàìі Publisher íà îñíîâі øàáëîíó Ìåíþ  Îñîáëèâі
ñòðàâè íîâó ïóáëіêàöіþ — ìåíþ ñâÿòêîâîї âå÷åðі äî äíÿ íàðîäæåííÿ. Äîáåðіòü ñàìîñòіéíî êîëіðíó ñõåìó, óâåäіòü íàçâè 5–6 ñòðàâ òà
їõíіé êîðîòêèé îïèñ. Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó ïàïöі Ìîї äîêóìåíòè
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.1.3.
4. Ðîçðîáіòü ôіðìîâèé áëàíê âàøîї øêîëè íà îñíîâі øàáëîíó Áëàíê 
Ãåîìåòðè÷íà. Âêëþ÷іòü äî áëàíêà íàçâó øêîëè, її àäðåñó òà òåëåôîíè, åìáëåìó (ãåðá). Êîëüîðè äîáåðіòü âіäïîâіäíî äî êîëüîðîâîї
ãàìè ïðàïîðà øêîëè àáî ïðàïîðà ðåãіîíó. Ïîòðіáíі äàíі âіçüìіòü іç
ñàéòó øêîëè. Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.1.4 òà íàäіøëіòü її åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà àäðåñó
â÷èòåëÿ іíôîðìàòèêè.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 8
«Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Çàïóñòіòü ïðîãðàìó Publisher.
2. Ñòâîðіòü і âіäôîðìàòóéòå ïóáëіêàöіþ Ãðàìîòà äëÿ íàãîðîäæåííÿ àêòèâíèõ ó÷àñíèêіâ òèæíÿ іíôîðìàòèêè ó øêîëі çà çðàçêîì (ìàë. 7.15).
3. Âèêîðèñòàéòå ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ ãðàìîòè:
 øàáëîí Áëîêè òà ëіíії;
 êîëіðíó ñõåìó Îðõіäåÿ;
 ìàëþíîê Ðîçäіë 7\Ïðàêòè÷íà 8\Computer.jpg.
4. Âіäðåäàãóéòå òà âіäôîðìàòóéòå òåêñòè âіäïîâіäíî äî çðàçêà.
5. Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà ðîáîòà 8.pub.

Мал. 7.15. Зразок публікації Грамота
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КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

7.2. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ
ТА ФОРМАТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ
ПУБЛІКАЦІЙ ТА ЇХ ОБ’ЄКТІВ
1. ßê óñòàâèòè òåêñòîâèé îá
îá’єêò
єêò ó ïðåçåíòàöіþ?
2. ßêі âèäè ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ
îá єêòіâ ìîæíà âñòàâèòè ó ïðåçåíòàöіþ, ÿê öå çðîáèòè?
3. ßêі îïåðàöії ç ôîðìàòóâàííÿ òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ìîæíà çäіéñíèòè ó ïðåçåíòàöіÿõ?

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІК АЦІЇ
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ó ïóáëіêàöіÿõ ìîæóòü ðîçìіùóâàòèñü îá’єêòè
äâîõ âèäіâ — òåêñòè òà ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ. Ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñòі
ðîáîòè ç íèìè ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé ó Publisher. Çðîáèìî öå íà
ïðèêëàäі ñòâîðåííÿ áþëåòåíÿ.
Ó Publisher áþëåòåíü — öå ïóáëіêàöіÿ ç îäíієї ÷è êіëüêîõ ñòîðіíîê,
ÿêà ìіñòèòü ïîâіäîìëåííÿ ç ïåâíîãî êîëà ïèòàíü, äîáіðêó íîðìàòèâíèõ
àêòіâ, îãëÿä íîâèí, çâіò ïðî ïðîâåäåíі äîñëіäæåííÿ òîùî.
Íàø áþëåòåíü áóäå ïðèñâÿ÷åíî âèñâіòëåííþ ðåçóëüòàòіâ äîñëіäæåííÿ ç ãåîãðàôії òà ìèñòåöòâà і íàðîäíèì õóäîæíіì ïðîìèñëàì Óêðàїíè.
Âðàõîâóþ÷è âåëèêó êіëüêіñòü òàêèõ ïðîìèñëіâ ó ðіçíèõ ðåãіîíàõ êðàїíè,
ïåðåäáà÷åíî âèïóñê êіëüêîõ íîìåðіâ áþëåòåíÿ, âіäïîâіäíî äî çàâäàíü, ùî
îòðèìàëè ðіçíі ãðóïè äîñëіäíèêіâ. Îðієíòîâíèé âèãëÿä áþëåòåíÿ, ïðèñâÿ÷åíîãî ðåøåòèëіâñüêіé âèøèâöі òà êðîëåâåöüêèì ðóøíèêàì, íàâåäåíî íà
ìàëþíêó 7.16.
Îäèí ç ãîëîâíèõ îá’єêòіâ áþëåòåíÿ — çàãîëîâîê. Çà ñâîєþ ñòðóêòóðîþ
çàãîëîâîê áþëåòåíÿ ñõîæèé äî ãàçåòíîãî. Âіí ìіñòèòü òåêñò çàãîëîâêà (íàçâó áþëåòåíÿ) і äàíі ïðî âèäàâöÿ, ìîæå
ìіñòèòè äåâіç, åìáëåìó, äëÿ ïåðіîäè÷íèõ âèäàíü — íîìåð і äàòó âèïóñêó.
Îñíîâíå ìіñöå íà òèòóëüíіé ñòîðіíöі
çàéìàє ïåðøà àáî ãîëîâíà ñòàòòÿ. Ó íіé,
ÿê ïðàâèëî, ðîçêðèòî öіëі âèäàííÿ àáî
îïèñàíî ïðîáëåìè, ÿêі â íàñòóïíèõ
ñòàòòÿõ áóäóòü îáãîâîðþâàòèñÿ, äåòàëіçóâàòèñÿ òà óòî÷íþâàòèñÿ. Çà çàìîâ÷óâàííÿì ïðîãðàìà Publisherr ïðîïîíóє
4 ñòîðіíêè â áþëåòåíі, àëå ìîæå áóòè
é îäíà, à ìîæå é ïîíàä äåñÿòü.
Îñòàííÿ ñòîðіíêà áþëåòåíÿ ìіñòèòü
äàíі ïðî ðåäàêòîðіâ і äèçàéíåðіâ áþëåòåíÿ, à òàêîæ äåÿêі ñëóæáîâі äàíі: òèðàæ ïóáëіêàöії, ðåêâіçèòè ðåäàêöії òà
äðóêàðíі òîùî.
Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ áþëåòåíÿ, ÿê і
ðîçãëÿíóòèé ðàíіøå ïðîöåñ ñòâîðåííÿ
ïðåçåíòàöії, ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç ðîçðîáêè ñòðóêòóðè òà äèçàéíó äàíîãî òèïó
Мал. 7.16. Перша сторінка бюлетеня
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ïóáëіêàöії. Ùîíàéïåðøå ñëіä îçíàéîìèòèñÿ іç øàáëîíàìè ïóáëіêàöіé, ùî
ïðîïîíóþòüñÿ ïðîãðàìîþ, ç’ÿñóâàòè òåìàòèêó òà ïåðåëіê ïèòàíü, ÿêі âèñâіòëþâàòèìóòüñÿ â ïóáëіêàöії, äîáðàòè ìàòåðіàëè äî ïóáëіêàöії: íàçâó
áþëåòåíÿ, çàãîëîâêè і òåêñòè ñòàòåé, іëþñòðàöії äî íèõ, åëåìåíòè îôîðìëåííÿ òîùî. Äàëі ñëіä ïåðåéòè äî áåçïîñåðåäíüîãî ñòâîðåííÿ áþëåòåíÿ.
Íàãàäàєìî ïåðøі êðîêè çі ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíîї ïóáëіêàöії ó ïðîãðàìі
Publisher:
1. Çàïóñòèòè ïðîãðàìó Publisher.
2. Âèáðàòè ñåðåä âèäіâ ïóáëіêàöіé òîé, ÿêèé ïëàíóєòüñÿ ñòâîðèòè,
íàïðèêëàä áþëåòåíü.
3. Âèáðàòè ó ñïèñêó øàáëîíіâ ïîòðіáíèé, îôîðìëåííÿ ÿêîãî âіäïîâіäàє
òåìі ïóáëіêàöії, íàïðèêëàä âіçåðóíîê.
4. Âèáðàòè êîëüîðîâó ñõåìó, íàïðèêëàä òðîïіêè.
5. Âèáðàòè íàáіð øðèôòіâ, íàïðèêëàä àðõіâíà.
6. Óíåñòè çà ïîòðåáè çìіíè àáî ñòâîðèòè íîâèé íàáіð ñëóæáîâèõ âіäîìîñòåé.
7. Óñòàíîâèòè êіëüêіñòü ñòîðіíîê, ùî áóäóòü ðîçìіùåíі íà îäíіé ñòîðіíöі ôîðìàòó À4, íàïðèêëàä îäíà ñòîðіíêà.
8. Âèáðàòè êíîïêó Ñòâîðèòè.
Ñëіä çàóâàæèòè, ùî çíà÷åííÿ âñіõ óêàçàíèõ âëàñòèâîñòåé ïóáëіêàöії
çà ïîòðåáè ìîæíà çìіíèòè ó ïðîöåñі її ðåäàãóâàííÿ.
Íàñòóïíі êðîêè àëãîðèòìó ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöії ïîëÿãàþòü ó ðåäàãóâàííі òà ôîðìàòóâàííі ñàìîї ïóáëіêàöії òà її îá’єêòіâ.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ
Øàáëîí ïóáëіêàöії âñòàíîâëþє ïåâíå ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ íà ñòîðіíêàõ, îäíàê êîðèñòóâà÷ ìîæå íå òіëüêè çàïîâíèòè çàïðîïîíîâàíі òåêñòîâі
ïîëÿ òà ìіñöÿ äëÿ ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, àëå і çìіíèòè їõíіé âèãëÿä, ðîçòàøóâàííÿ òà ðîçìіðè.
Äëÿ âíåñåííÿ çìіí ó òåêñòîâå ïîëå øàáëîíó ïîòðіáíî âèáðàòè öå ïîëå
і ââåñòè íîâèé òåêñò. Òàê ìîæíà çìіíèòè çìіñò çàãîëîâêà áþëåòåíÿ.
Ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó âіäáóâàєòüñÿ ñòàíäàðòíèìè çàñîáàìè àíàëîãі÷íî äî
ôîðìàòóâàííÿ íàïèñіâ ó PowerPoint.
Çìіíà ðîçìіðіâ òåêñòîâèõ ïîëіâ çäіéñíþєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàðêåðіâ çìіíåííÿ ðîçìіðіâ îáðàíîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ, à ïåðåìіùåííÿ — ñòàíäàðòíîþ îïåðàöієþ ïåðåòÿãóâàííÿ ïіñëÿ âèáîðó ìåæі ïîëÿ. Îñîáëèâіñòþ òåêñòîâèõ ïîëіâ ó ïóáëіêàöіÿõ є íàÿâíіñòü ïîïåðåäæåííÿ ïðî òå, ùî
ââåñü òåêñò íå âіäîáðàæàєòüñÿ ó öüîìó ïîëі òà ïðîäîâæóєòüñÿ çà ìåæàìè
òåêñòîâîãî ïîëÿ. Òàêå ïîëå ìîæíà íàçâàòè ïåðåïîâíåíèì. Іíäèêàòîðîì
ïåðåïîâíåíîñòі ïîëÿ є çìіíà êîëüîðó çàëèâêè ìàðêåðіâ ðåäàãóâàííÿ
íà ÷åðâîíèé (ìàë. 7.17), ïîðó÷ ç ïåðåïîâíåíèì òåêñòîâèì ïîëåì ìîæå
ç’ÿâëÿòèñÿ ïðÿìîêóòíèê ç òðüîìà êðàïêàìè

.

Óìіñò ñòàòåé ó áþëåòåíÿõ, ÿê і â ãàçåòàõ, ÿê ïðàâèëî, ðîçìіùóþòü
ó êіëüêà ñòîâïöіâ, ÿêі íàçèâàþòü êîëîíêàìè. Äîöіëüíî òåêñò ñòàòòі ïîïåðåäíüî ñòâîðèòè â îäíîìó ç òåêñòîâèõ ðåäàêòîðіâ àáî ïðîöåñîðіâ, à ïîòіì
ñêîïіþâàòè òà âñòàâèòè â êîëîíêó ñòàòòі â áþëåòåíі. Çà âèáîðó òåêñòîâîãî ïîëÿ øàáëîíó âèäіëÿєòüñÿ óâåñü òåêñò, íàâіòü ÿêùî âіí ðîçìіùåíèé
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Мал. 7.17. Заголовок бюлетеня з текстовим полем, у якому
не відображається весь текст

ó êіëüêîõ êîëîíêàõ (íàïèñàõ). І ïіñëÿ âèêîíàííÿ êîìàíäè Âñòàâèòè íîâèé
òåêñò çàìіíþє øàáëîííèé.
Îñîáëèâіñòþ ðîçìіùåííÿ òåêñòó íà ñòîðіíêàõ ïóáëіêàöії є ìîæëèâіñòü
àâòîìàòè÷íîãî ïðîäîâæåííÿ òåêñòó ç îäíієї êîëîíêè ñòàòòі â іíøó. Àâòîìàòè÷íå ïðîäîâæåííÿ òåêñòó â íàñòóïíèõ òåêñòîâèõ ïîëÿõ ñòàòòі íàçèâàþòü ïåðåòіêàííÿì òåêñòó. Ïåðåòіêàííÿ ìîæëèâå òàêîæ ó òåêñòîâі ïîëÿ íà
іíøіé ñòîðіíöі. Äëÿ ïіäêàçêè, ó ÿêîìó òåêñòîâîìó ïîëі ïðîäîâæóєòüñÿ
(ïî÷èíàєòüñÿ) òåêñò ç âèáðàíîãî òåêñòîâîãî
ïîëÿ, âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі êíîïêè —
Ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî òåêñòîâîãî ïîëÿ
òà Ïåðåéòè äî ïîïåðåäíüîãî òåêñòîâîãî
ïîëÿ

. Їõ âèáіð ïðèâîäèòü äî âèäіëåííÿ

òåêñòîâîãî ïîëÿ, ó ÿêîìó ïðîäîâæóєòüñÿ
àáî ïî÷èíàєòüñÿ òåêñò (ìàë. 7.18).
Ó øàáëîíàõ óæå âñòàíîâëåíî àâòîìàòè÷íå ïåðåòіêàííÿ òåêñòó ìіæ òåêñòîâèìè ïîëÿìè ñòàòåé. ßêùî æ êîðèñòóâà÷ ñàìîñòіéíî ñòâîðþє ìàêåò ïóáëіêàöії àáî âíîñèòü
ñóòòєâі çìіíè â іñíóþ÷èé, òî éîìó ïîòðіáíî
âìіòè ñàìîñòіéíî âñòàíîâëþâàòè òà âіäìіíÿòè ïåðåòіêàííÿ òåêñòó ç îäíîãî òåêñòîâîãî
ïîëÿ äî іíøîãî. Öÿ îïåðàöіÿ íàçèâàєòüñÿ
çâ’ÿçóâàííÿì òåêñòîâèõ ïîëіâ.
Äëÿ çâ’ÿçóâàííÿ òåêñòîâèõ ïîëіâ ïîòðіáíî âèáðàòè ïî÷àòêîâå òåêñòîâå ïîëå
òà ó ãðóïі åëåìåíòіâ Çâ’ÿçóâàííÿ âêëàäêè
Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ
òåêñòîâèõ ïîëіâ âèáðàòè êíîïêó Óñòàíîâèòè çâ’ÿçîê
(ìàë. 7.19).
Âêàçіâíèê íàáóäå âèãëÿäó ÷àøêè çі
ñòðіëêîþ âíèç

. Éîãî ñëіä ïіäâåñòè äî

Мал. 7.18. Текстове поле, що має
початок і продовження на інших
полях

Мал. 7.19. Група елементів
Зв’язування
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Роздiл 7
òåêñòîâîãî ïîëÿ, ç ÿêèì ïëàíóєòüñÿ âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê (êóðñîð ïîâèíåí
íàáóòè âèãëÿäó íàõèëåíîї ÷àøêè, ç ÿêîї âèëèâàþòüñÿ ëіòåðè

), і íà-

òèñíóòè ëіâó êíîïêó ìèøі. Ïîëå, ç ÿêèì ñòâîðþєòüñÿ çâ’ÿçîê, ìàє áóòè
ïîðîæíіì.
Äëÿ ðîçіðâàííÿ çâ’ÿçêó ïîòðіáíî âèáðàòè âіäïîâіäíå òåêñòîâå ïîëå òà
ó ãðóïі åëåìåíòіâ Çâ’ÿçóâàííÿ âêëàäêè Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ òåêñòîâèõ ïîëіâ âèáðàòè êíîïêó Ðîçðèâ
. Çâ’ÿçîê ðîçðèâàєòüñÿ ç íàñòóïíèì òåêñòîâèì ïîëåì.
ßêùî íàÿâíі ïîëÿ íå ìîæóòü âìіñòèòè âåñü ïåðåäáà÷åíèé êîðèñòóâà÷åì
òåêñò, òî ìîæíà âèêîðèñòàòè іíøі îïåðàöії ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ:
 âіäðåäàãóâàòè òåêñò, âèäàëèâøè íåñóòòєâі éîãî ôðàãìåíòè;
 âіäôîðìàòóâàòè òåêñò, çìіíèâøè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ
(âèä øðèôòó, éîãî ðîçìіð) àáî àáçàöіâ (âіäñòóïè, іíòåðâàëè ìіæ ðÿäêàìè);
 çìіíèòè ðîçìіðè òåêñòîâèõ ïîëіâ;
 çâ’ÿçàòè òåêñòîâі ïîëÿ ñòàòòі ç іíøèìè íà öіé àáî іíøіé ñòîðіíöі.
Íà òèòóëüíіé ñòîðіíöі áþëåòåíÿ, ÿê ïðàâèëî, ðîçìіùóþòü Áі÷íó ïàíåëü
(ìîæå áóòè é іíøå ðîçìіùåííÿ, çàëåæíî âіä øàáëîíó) ç äâîìà îá’єêòàìè:
 Âàæëèâі äåòàëі — ÿê ïðàâèëî, ìіñòèòü ïîñèëàííÿ íà öіêàâі ìàòåðіàëè
áþëåòåíÿ, âіäîìîñòі ïðî àâòîðіâ, àíîíñè ñòàòåé íàñòóïíèõ âèïóñêіâ;
 Ó öüîìó âèïóñêó — ìіñòèòü ïåðåëіê ñòàòåé áþëåòåíÿ ç óêàçіâêîþ
ñòîðіíîê, íà ÿêèõ öі ñòàòòі ðîçìіùåíî.
Îñòàííіé îá’єêò є òàáëèöåþ, і éîãî ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ çäіéñíþþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âêëàäîê Êîíñòðóêòîð
і Ìàêåò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó Òàáëè÷íі çíàðÿääÿ â òàêèé ñàìèé ñïîñіá, ÿê
і ðîáîòà ç òàáëèöÿìè ó Word.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГРАФІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
Ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ó ïóáëіêàöіÿõ Publisher
çäіéñíþþòüñÿ ìàéæå àíàëîãі÷íî äî öèõ îïåðàöіé ó Word і PowerPoint.
Îäíàê є ïåâíі îñîáëèâîñòі:
 çà çàìîâ÷óâàííÿì ãðàôі÷íі îá’єêòè ç ôàéëіâ ó Word óñòàâëÿþòüñÿ ç
îáòіêàííÿì Ó òåêñòі, ó PowerPoint — ç îáòіêàííÿì Ïåðåä òåêñòîì, à
â Publisher — ç îáòіêàííÿì Íàâêîëî ðàìêè;
 äëÿ ñòâîðåííÿ ïîïåðåäíüîãî ìàêåòà ïóáëіêàöії
ìіñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ìîæíà ïîçíà÷èòè ç âèêîðèñòàííÿì Ïîêàæ÷èêà ìіñöÿ çàïîâíåííÿ äëÿ ðèñóíêà

Мал. 7.20. Покажчик місця
заповнення для рисунка

ç ãðóïè åëåìåíòіâ

Çîáðàæåííÿ âêëàäêè Âñòàâëåííÿ.
Âèêîðèñòàííÿ Ïîêàæ÷èêà ìіñöÿ çàïîâíåííÿ
äëÿ ðèñóíêà ïåðåäáà÷àє, ùî ïіñëÿ âèáîðó öüîãî
іíñòðóìåíòà íà ñòîðіíöі ïóáëіêàöії ç’ÿâëÿєòüñÿ
ïðÿìîêóòíèê (ìàë. 7.20) і êîðèñòóâà÷ óñòàíîâëþє
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éîãî ðîçìіðè, ÿêі âіäïîâіäàþòü ðîçìіðàì ìàéáóòíüîãî ãðàôі÷íîãî îá’єêòà,
òà ìіñöåðîçòàøóâàííÿ.
Ôîòîãðàôії òà ìàëþíêè â ïóáëіêàöіÿõ ïðèéíÿòî ïіäïèñóâàòè. Ó øàáëîíàõ ïóáëіêàöіé ãðàôі÷íі îá’єêòè âæå âñòàâëåíî і âîíè ìàþòü øàáëîíè
ïіäïèñіâ. ßêùî êîðèñòóâà÷ õî÷å çàìіíèòè çîáðàæåííÿ, òî ñïî÷àòêó âіí
ïîâèíåí âèêîíàòè îïåðàöіþ ðîçãðóïóâàííÿ ãðàôі÷íîãî îá’єêòà é íàïèñó.
Äëÿ öüîãî ïіñëÿ âèáîðó ãðàôі÷íîãî îá’єêòà ñëіä âèáðàòè êíîïêó Ðîçãðóïóâàòè

ó ãðóïі Óïîðÿäêóâàííÿ

âêëàäêè Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó
Çíàðÿääÿ äëÿ çîáðàæåíü. Äàëі ïîòðіáíî âèêîíàòè îïåðàöіþ âñòàâëåííÿ
íîâîãî ãðàôі÷íîãî îá’єêòà îäíèì ç âіäîìèõ ñïîñîáіâ àáî âèáðàòè â êîíòåêñòíîìó ìåíþ çîáðàæåííÿ êîìàíäó
Çìіíèòè çîáðàæåííÿ.
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî ïіäïèñó ïіä
ãðàôі÷íèì îá’єêòîì ïîòðіáíî âèáðàòè
êíîïêó Ïіäïèñ

ó ãðóïі Ñòèëі ðè-

ñóíêіâ âêëàäêè Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî
ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ çîáðàæåíü, îáðàòè îäèí ç âàðіàíòіâ ðîçìіùåííÿ ïіäïèñó (ìàë. 7.21) і ââåñòè òåêñò.
Ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé ïîòðіáíî íå ïîðóøóâàòè àâòîðñüêі ïðàâà
íà òåêñòè òà çîáðàæåííÿ. Óñі ñòàòòі òà
ãðàôі÷íі ìàòåðіàëè ïîâèííі ìàòè ïîñèëàííÿ íà àâòîðіâ. Ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ ç іíøèõ äðóêîâàíèõ ÷è
åëåêòðîííèõ ïóáëіêàöіé ïîòðіáíî îòðèìàòè äîçâіë íà öå їõíіõ àâòîðіâ àáî
âêàçàòè àäðåñó ðåñóðñó, çâіäêè öі ìàòåðіàëè âçÿòî.

Мал. 7.21. Зразки розміщення підпису
малюнка у списку кнопки Підпис

РЕДАГ УВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ПУБЛІК АЦІЙ,
ЇХ ДРУК
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, êîðèñòóâà÷ ìîæå çìіíèòè çíà÷åííÿ áіëüøîñòі
âëàñòèâîñòåé ïóáëіêàöії, ÿêі áóëî âñòàíîâëåíî ïіä ÷àñ її ñòâîðåííÿ. Äëÿ
öüîãî ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè Ìàêåò ñòîðіíêè
(ìàë. 7.22). Ïðèçíà÷åííÿ öèõ åëåìåíòіâ ïîäàíî â òàáëèöі 7.2.

Мал. 7.22. Елементи керування вкладки Макет сторінки
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Роздiл 7
Òàáëèöÿ 7.2
Ïðèçíà÷åííÿ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âêëàäêè Ìàêåò ñòîðіíêè
Åëåìåíò êåðóâàííÿ

Ïðèçíà÷åííÿ
Äëÿ çìіíè ïîòî÷íîãî øàáëîíó ïóáëіêàöії àáî ñòâîðåííÿ
íîâîї ïóáëіêàöії çà íîâèì øàáëîíîì

Çìіíèòè øàáëîí
Äëÿ çìіíè êіëüêîñòі ñòîâïöіâ (êîëîíîê) ïîòî÷íîї àáî
âñіõ ñòàòåé
Ïàðàìåòðè
Äëÿ çìіíè íàáîðó êîëüîðіâ îôîðìëåííÿ ïóáëіêàöії
Ñõåìè
Äëÿ çìіíè íàáîðó øðèôòіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
ïóáëіêàöії
Øðèôòè
Äëÿ çìіíè êîëüîðó àáî ñïîñîáó çàëèâêè òëà ïóáëіêàöії
Òëî

Çìіíþâàòè êіëüêіñòü, ïîðÿäîê ðîçìіùåííÿ ñòîðіíîê ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ãðóïè Ñòîðіíêè âêëàäêè Ìàêåò ñòîðіíêè àáî Îáëàñòі ïåðåõîäіâ ïî ñòîðіíêàõ. Âèáðàâøè ïîòðіáíó ñòîðіíêó â îáëàñòі ïåðåõîäó, її ìîæíà ïåðåéìåíóâàòè (

), ïåðåìіñòèòè (

) àáî âèäàëèòè (

).

Äëÿ äîäàâàííÿ íîâîї ñòîðіíêè ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó Ñòîðіíêà
âêëàäêè Âñòàâëåííÿ. Íà öіé ñàìіé âêëàäöі ó ãðóïі Ñòàíäàðòíі áëîêè ðîçìіùåíî åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ äîäàâàííÿ ñòàíäàðòíèõ îá’єêòіâ íà ñòîðіíêè ïóáëіêàöії:



×àñòèíè ñòîðіíêè — äëÿ âñòàâëåííÿ áі÷íèõ ïàíåëåé, âðіçîê,
ñòàòåé òîùî;



Êàëåíäàðі — äëÿ âñòàâëåííÿ êàëåíäàðіâ ïîòî÷íîãî àáî іíøèõ
ìіñÿöіâ òîùî;



Ìåæі і àêöåíòè — äëÿ âñòàâëåííÿ åëåìåíòіâ äëÿ âèîêðåìëåííÿ
îá’єêòіâ, ïîìіùåííÿ їõ ó ðàìêè òîùî;



Ðåêëàìíі îãîëîøåííÿ — äëÿ âñòàâëåííÿ áëîêіâ íàïèñіâ, ÿêі
ïðèâåðòàòèìóòü óâàãó.
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Äëÿ âèâåäåííÿ íà äðóê ñòâîðåíîї ïóáëіêàöії ïîòðіáíî âèêîíàòè
Ôàéë  Äðóê і ó âіêíі, ùî âіäêðèєòüñÿ (ìàë. 7.23), ïåðåãëÿíóòè ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ ïóáëіêàöії òà âñòàíîâèòè íåîáõіäíі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé
äðóêó: êіëüêіñòü êîïіé; ïåðåëіê ñòîðіíîê äëÿ äðóêó; êіëüêіñòü ñòîðіíîê
íà àðêóøі; ðîçìіðè ìàòåðіàëó, íà ÿêèé áóäå çäіéñíþâàòèñÿ äðóê; îäíîñòîðîííіé ÷è äâîñòîðîííіé äðóê òîùî.

Мал. 7.23. Вікно встановлення значень властивостей друку

Для тих, хто працює з Scribus
Особливості роботи з текстовими об’єктами в Scribus
Після створення публікації за одним із шаблонів у Scribus користувач здійснює
заміну шаблонного вмісту текстових полів на той, що відповідає його задуму. Для
заміни вмісту текстових полів потрібно двічі клацнути лівою кнопкою миші після
наведення вказівника на текстове поле та відредагувати його вміст. Для використання розширених можливостей редагування та форматування тексту потрібно
відкрити вікно Редактор тексту (мал. 7.24) (вибрати потрібне текстове поле та
виконати Редагування  Редагувати текст). Безпосереднє введення та редагування тексту відбувається у правій частині вікна редактора. Потрібно звернути
увагу на те, що не всі шрифти в Scribus мають підтримку кирилиці. Тому можливий варіант, коли літери кирилиці або зовсім не відображаються, або відображаються у вигляді прямокутників. Використовуючи кнопку зі списком Шрифт
, можна встановити потрібний шрифт. Для відображення тексту
безпосередньо в публікації можна використати кнопки:
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Мал. 7.24. Вікно Редактор тексту



Поновити текстову рамку та вийти — для вставлення тексту з редактора тексту в текстове поле та закриття вікна Текстовий редактор;



Поновити вміст текстової рамки — для вставлення тексту з редакто-

ра тексту
р
у в текстове поле без закриття
р
вікна Текстовий редактор
р д
р.
Для встановлення або розірвання зв’язку між текстовими полями для перетікання тексту використовують кнопки з панелі Інструменти:



Установити зв’язок між текстовими рамками;



Розірвати зв’язок між текстовими рамками.

Для вставлення малюнка до публікації потрібно виконати такий алгоритм:
1. Вибрати кнопку Рамка зображення

на панелі Інструменти.

2. Накреслити на сторінці публікації прямокутник для вставлення графічного
об’єкта.
3. Двічі клацнути ліву кнопку миші після наведення вказівника на накреслений
прямокутник.
4. Відредагувати розміри зображення на сторінці публікації, використовуючи команди Adjust Image to Frame (з англ. — прилаштувати зображення до рамки),
Установити розмір рамки по розміру зображення контекстного меню та
маркери зміни розмірів.

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ñòâîðіòü ïðîãðàìó äî øêіëüíîї âèñòàâè çà ìîòèâàìè ñîöіàëüíî-ïîáóòîâîї äðàìè І. Êîòëÿðåâñüêîãî «Íàòàëêà Ïîëòàâêà».
Äëÿ öüîãî:
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó Publisher.
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2. Âèêîíàéòå Іíøі øàáëîíè  Ïðîãðàìè.
3. Âèáåðіòü îäèí іç øàáëîíіâ, íàïðèêëàä øàáëîí Òåàòð.
4. Âèáåðіòü êíîïêó Ñòâîðèòè.
5. Âèáåðіòü â îáëàñòі ïåðåõîäіâ ìіæ ñòîðіíêàìè ïåðøó ñòîðіíêó ïóáëіêàöії.
6. Âіäðåäàãóéòå òåêñòîâèé íàïèñ óãîðі íàä ìàëþíêàìè. Óêàæіòü çà
ïîòðåáè íàçâó çàêëàäó, ÿêèé ïіäãîòóâàâ ïîñòàíîâêó âèñòàâè, íàïðèêëàä «Òåàòðàëüíèé ãóðòîê ëіöåþ “Ïîëіò” ïðåäñòàâëÿє:».
7. Âіäðåäàãóéòå â öåíòðàëüíіé îáëàñòі òåêñòîâі ïîëÿ Íàçâà âèñòàâè òà
Çà іìåíåì àâòîðà, óâіâøè âіäïîâіäíî Íàòàëêà Ïîëòàâêà òà І. Êîòëÿðåâñüêèé.
8. Óñòàâòå â öåíòðàëüíó îáëàñòü ïåðøîї ñòîðіíêè îäèí ç ìàëþíêіâ ç ïàïêè Ðîçäіë 7\Ïóíêò 7.2.
9. Óñòàâòå âíèçó ïåðøîї ñòîðіíêè äàòó òà ÷àñ ïî÷àòêó âèñòàâè.
10. Âèáåðіòü â îáëàñòі ïåðåõîäіâ ìіæ ñòîðіíêàìè äðóãó òà òðåòþ ñòîðіíêè
ïóáëіêàöії.
11. Óâåäіòü çàãîëîâîê äðóãîї ñòîðіíêè — Íàòàëêà Ïîëòàâêà. Óñòàâòå
ïðіçâèùå òà іíіöіàëè ðåæèñåðà, íàïðèêëàä ó÷èòåëÿ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.
12. Âіäêðèéòå ôàéë ç îïèñîì äіé ó âèñòàâі, íàïðèêëàä Ðîçäіë 7\Ïóíêò
7.2\îïèñ âèñòàâè.doc.
13. Ñêîïіþéòå ç âіäêðèòîãî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà òà âñòàâòå â ïîëÿ íà
äðóãіé ñòîðіíöі ïóáëіêàöії îïèñè ïåðøîї, äðóãîї òà òðåòüîї äіé.
14. Ñêîïіþéòå ç âіäêðèòîãî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà òà âñòàâòå â ïîëÿ íà
äðóãіé ñòîðіíöі ïóáëіêàöії äіéîâèõ îñіá ï’єñè. Âèêîíàâöіâ çàïðîïîíóéòå ñàìі іç ÷èñëà ó÷íіâ âàøîãî êëàñó.
15. Óâåäіòü çàãîëîâîê òðåòüîї ñòîðіíêè ïóáëіêàöії — Íàòàëêà Ïîëòàâêà.
16. Ñêîïіþéòå ç âіäêðèòîãî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà òà âñòàâòå â ïîëå â öåíòðі òðåòüîї ñòîðіíêè ïóáëіêàöії àíîòàöіþ äî ï’єñè.
17. Óâåäіòü ïіä íàïèñîì Ïîñòàíîâêà íàçâó òåàòðàëüíîãî ãóðòêà âàøîї
øêîëè.
18. Âèáåðіòü â îáëàñòі ïåðåõîäіâ ìіæ ñòîðіíêàìè ÷åòâåðòó ñòîðіíêó ïóáëіêàöії.
19. Óâåäіòü íà ÷åòâåðòіé ñòîðіíöі, âèêîðèñòîâóþ÷è ìàòåðіàëè ç òåêñòîâîãî äîêóìåíòà îïèñ âèñòàâè, âіäîìîñòі ïðî òåõíі÷íèé ïåðñîíàë і ñïîíñîðіâ âèñòàâè.
20. Çáåðåæіòü ôàéë ïóáëіêàöії ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðîãðàìà
èñòàâè.
айважливіше
й
і
вц
цьому
у пункт
у
і
öåñ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöії ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç ðîçðîáêè ñòðóêòóðè òà
äèçàéíó âіäïîâіäíîãî òèïó ïóáëіêàöії. Ïîòðіáíî îçíàéîìèòèñÿ іç øàáëîíàìè ïóáëіêàöіé äàíîãî òèïó, ç’ÿñóâàòè òåìàòèêó òà ïåðåëіê ïèòàíü, ÿêі
áóäóòü âèñâіòëþâàòèñÿ â ïóáëіêàöії, äîáðàòè ìàòåðіàëè äî ïóáëіêàöії:
íàçâó, çàãîëîâêè òà òåêñòè ñòàòåé, іëþñòðàöії äî íèõ, åëåìåíòè îôîðìëåííÿ òîùî. Äàëі ïîòðіáíî ïåðåéòè äî áåçïîñåðåäíüîãî ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöії
çà òàêèì àëãîðèòìîì:
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1. Çàïóñòèòè ïðîãðàìó Publisher.
2. Âèáðàòè ñåðåä âèäіâ ïóáëіêàöіé òîé, ÿêèé ïëàíóєòüñÿ ñòâîðèòè.
3. Âèáðàòè ó ñïèñêó øàáëîíіâ ïîòðіáíèé, îôîðìëåííÿ ÿêîãî âіäïîâіäàє
òåìі ïóáëіêàöії.
4. Âèáðàòè êîëüîðîâó ñõåìó.
5. Âèáðàòè íàáіð øðèôòіâ.
6. Óíåñòè çà ïîòðåáè çìіíè àáî ñòâîðèòè íîâèé íàáіð ñëóæáîâèõ âіäîìîñòåé.
7. Óñòàíîâèòè êіëüêіñòü ñòîðіíîê ïóáëіêàöії íà îäíîìó àðêóøі ïàïåðó.
8. Âèáðàòè êíîïêó Ñòâîðèòè.
Äëÿ âíåñåííÿ çìіí ó òåêñòîâå ïîëå øàáëîíó ïîòðіáíî âèáðàòè öå ïîëå
і ââåñòè íîâèé àáî âñòàâèòè ïîïåðåäíüî ñêîïіéîâàíèé òåêñò. ßêùî òåêñò
ó ïîëі íå ïîìіùàєòüñÿ, òî ìàðêåðè ðåäàãóâàííÿ ñòàþòü ÷åðâîíèìè, ïîðÿä
ç ïåðåïîâíåíèì òåêñòîâèì ïîëåì ìîæå ç’ÿâëÿòèñÿ ïðÿìîêóòíèê ç òðüîìà
êðàïêàìè
.
Óìіñò ñòàòåé ó ðÿäі ïóáëіêàöіé ðîçìіùóþòü ó êіëüêà ñòîâïöіâ (êîëîíîê). Àâòîìàòè÷íå ïðîäîâæåííÿ òåêñòó â íàñòóïíèõ òåêñòîâèõ ïîëÿõ
ñòàòòі íàçèâàþòü ïåðåòіêàííÿì òåêñòó.
Äëÿ çâ’ÿçóâàííÿ òåêñòîâèõ ïîëіâ ïîòðіáíî âèáðàòè ïî÷àòêîâå òåêñòîâå
ïîëå òà ó ãðóïі åëåìåíòіâ Çâ’ÿçóâàííÿ âêëàäêè Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ òåêñòîâèõ ïîëіâ (äèâ. ìàë. 7.19) âèáðàòè êíîïêó Óñòàíîâèòè çâ’ÿçîê

. Âêàçіâíèê ó âèãëÿäі

ñëіä ïіäâåñòè äî òåêñòîâîãî

ïîëÿ, ç ÿêèì ïëàíóєòüñÿ âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê (êóðñîð ïîâèíåí íàáóòè âèãëÿäó íàõèëåíîї ÷àøêè, ç ÿêîї âèëèâàþòüñÿ ëіòåðè

), і íàòèñíóòè ëіâó

êíîïêó ìèøі. Ïîëå, ç ÿêèì ñòâîðþєòüñÿ çâ’ÿçîê, ïîâèííî áóòè ïîðîæíіì.
Äëÿ ðîçіðâàííÿ çâ’ÿçêó òðåáà âèáðàòè âіäïîâіäíå òåêñòîâå ïîëå òà ó
ãðóïі åëåìåíòіâ Çâ’ÿçóâàííÿ âêëàäêè Ôîðìàò òèì÷àñîâîãî ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ òåêñòîâèõ ïîëіâ âèáðàòè êíîïêó Ðîçðèâ

.

Ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ó ïóáëіêàöіÿõ
Publisher çäіéñíþþòüñÿ ìàéæå â òàêèé ñàìèé ñïîñіá, ÿê ó Word і
PowerPoint. Îäíàê є ïåâíі îñîáëèâîñòі:
 çà çàìîâ÷óâàííÿì ó Publisher ãðàôі÷íі îá’єêòè ç ôàéëіâ óñòàâëÿþòüñÿ
ç îáòіêàííÿì Íàâêîëî ðàìêè;
 äëÿ ñòâîðåííÿ ïîïåðåäíüîãî ìàêåòà ïóáëіêàöії ìіñöÿ ðîçòàøóâàííÿ
ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ìîæíà ïîçíà÷èòè ç âèêîðèñòàííÿì Ïîêàæ÷èêà
ìіñöÿ çàïîâíåííÿ äëÿ ðèñóíêà.
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî ïіäïèñó ïіä ãðàôі÷íèì îá’єêòîì ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó Ïіäïèñ

ó ãðóïі Ñòèëі ðèñóíêіâ âêëàäêè Ôîðìàò òèì÷àñî-

âîãî ðîçäіëó Çíàðÿääÿ äëÿ çîáðàæåíü, îáðàòè îäèí ç âàðіàíòіâ ðîçìіùåííÿ ïіäïèñó òà ââåñòè òåêñò.
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Дайте відповіді на запитання
1. ßê äîäàòè íîâèé íàïèñ äî ïóáëіêàöії?
2. ßêà ïîñëіäîâíіñòü ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöії ó ïðîãðàìі Publisher?
3. ßê çìіíèòè ðîçìіðè àáî ïåðåìіñòèòè êîëîíêó íà іíøå ìіñöå â ïóáëіêàöії?
4. ßê âèçíà÷èòè, ÷è ïðîäîâæóєòüñÿ òåêñò ñòàòòі â іíøèõ êîëîíêàõ?
5. Ùî òàêå ïåðåòіêàííÿ òåêñòó òà ÿê óñòàíîâèòè àáî âіäìіíèòè ïåðåòіêàííÿ òåêñòó ç îäíîї êîëîíêè äî іíøîї?
6. Ïðî ùî ñâіä÷èòü ïîçíà÷êà
áіëÿ ñòîâïöÿ ç òåêñòîì? ßêі äії ïîâèíåí âèêîíàòè êîðèñòóâà÷, ùîá âîíà çíèêëà?
7. Ïîÿñíіòü, ùî òàêå ïåðåòіêàííÿ òåêñòó òà â ÿêèõ âèïàäêàõ âîíî
âèêîðèñòîâóєòüñÿ.
8. ßêі âіäìіííîñòі â ðîáîòі ç ãðàôі÷íèìè îá’єêòàìè ó ïðîãðàìі ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé ïîðіâíÿíî ç òåêñòîâèì ïðîöåñîðîì і ðåäàêòîðîì
ïðåçåíòàöіé?
9. ßê çðîáèòè ïіäïèñ ïіä ìàëþíêîì ó ïóáëіêàöії? Íàâіùî ïîòðіáíі
ïіäïèñè ïіä ìàëþíêàìè і ñòàòòÿìè?
Виконайте завдання
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó Publisher. Ñòâîðіòü íîâèé áþëåòåíü íà îñíîâі øàáëîíó Ôîòîðàìêà. Óñòàíîâіòü êîëіðíó ñõåìó
Ìîðå, ñõåìó øðèôòіâ Àðõіâíà, êіëüêіñòü ñòîðіíîê — îäíà. Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.2.1.
2. Ñòâîðіòü ó ïðîãðàìі Publisher áóêëåò íà îñíîâі øàáëîíó Ãåîìåòðè÷íà. Óñòàíîâіòü êîëіðíó ñõåìó Ïëþù, ñõåìó øðèôòіâ Äіëîâà 1, êіëüêіñòü ñòîðіíîê — îäíà. Óñòàâòå äî áóêëåòà ôîðìó Áëàíê ðåєñòðàöії.
Ó çàãîëîâêó áëàíêà äëÿ ðåєñòðàöії ââåäіòü: Âêàæіòü âàøі êîíòàêòíі äàíі, âèäàëіòü íàïèñè, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäіâ, öіíè
і ñïîñîáіâ îïëàòè. Ðîçòàøóéòå çàãîëîâîê áëàíêà òà øàáëîí äëÿ çàïîâíåííÿ êîíòàêòíèõ äàíèõ òàê, ùîá âîíè çàéìàëè íèæíþ ÷àñòèíó òієї ñàìîї ñòîðіíêè. Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.2.2.
3. Ñòâîðіòü ó ïðîãðàìі Publisher áóêëåò, ïðèñâÿ÷åíèé âàøîìó êëàñó.
Øàáëîí, êîëіðíó ñõåìó і ñõåìó øðèôòіâ äîáåðіòü ñàìîñòіéíî. Íà
òèòóëüíіé ñòîðіíöі ðîçìіñòіòü ôîòîãðàôіþ øêîëè òà її íàçâó, íàçâó
íàñåëåíîãî ïóíêòó òà ðіê ðîçðîáêè. Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó ïàïöі
Ìîї äîêóìåíòè ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.2.3.
4. Ñòâîðіòü ó ïðîãðàìі Publisher íà îñíîâі îäíîãî іç øàáëîíіâ áþëåòåíü, ïðèñâÿ÷åíèé îäíîìó ç ïèñüìåííèêіâ, òâîð÷іñòü ÿêîãî âè âèâ÷àєòå ç óêðàїíñüêîї àáî çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè. Êіëüêіñòü àðêóøіâ — îäèí. Óêëþ÷іòü äî áþëåòåíÿ íà òèòóëüíіé ñòîðіíöі ôîòî
ïèñüìåííèêà òà éîãî êîðîòêó áіîãðàôіþ, à â íàñòóïíèõ ñòàòòÿõ —
óðèâêè ç âіðøîâàíèõ àáî ïðîçîâèõ òâîðіâ, ÿêі âàì íàéáіëüøå ñïîäîáàëèñÿ. Íà îñòàííіé ñòîðіíöі âêàæіòü âëàñíі äàíі ÿê âèäàâöÿ.
Çáåðåæіòü ïóáëіêàöіþ ó ïàïöі Ìîї äîêóìåíòè ó ôàéëі ç іìåíåì
çàâäàííÿ 7.2.4.
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Роздiл 7
5. Ñòâîðіòü ó ïðîãðàìі Publisher áþëåòåíü, ïðèñâÿ÷åíèé íàâ÷àííþ ó
øêîëі â 10–11-õ êëàñàõ çà îäíèì іç ïðîôіëіâ, ÿêèé âè çáèðàєòåñü
îáðàòè. Äîáåðіòü òåêñòîâèé òà іëþñòðàòèâíèé ìàòåðіàëè. Îáґðóíòóéòå ó ñòàòòÿõ äîöіëüíіñòü âèáîðó ñàìå öüîãî ïðîôіëþ. Çáåðåæіòü
ïóáëіêàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 7.2.5.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 9
«Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання
результатів самостійного дослідження»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Çàïóñòіòü ïðîãðàìó Publisher.
2. Ñòâîðіòü і âіäôîðìàòóéòå áóêëåò çà ðåçóëüòàòàìè äîñëіäæåííÿ ïðî
îäíó ç іñòîðèêî-êóëüòóðíèõ àáî ïðèðîäíèõ ïàì’ÿòîê Óêðàїíè ÷è âàøîãî ðåãіîíó. Ó ïðîöåñі éîãî ñòâîðåííÿ ìîæåòå âèêîðèñòàòè øàáëîí
Çàòåìíåííÿ àáî ðîçðîáèòè âëàñíèé ìàêåò. Çðàçêè ïåðøîї òà äðóãîї
ñòîðіíîê áóêëåòà (ìàë. 7.25 і 7.26) ðîçìіùåíî â ïàïöі Ðîçäіë 7\Ïðàêòè÷íà 9 ó ôàéëàõ Ïðàêòè÷íà 9_1.jpg і Ïðàêòè÷íà 9_2.jpg âіäïîâіäíî.
3. Äëÿ ñòâîðåííÿ áóêëåòà âèêîðèñòàéòå ìàòåðіàëè âëàñíîãî äîñëіäæåííÿ àáî òåêñòîâі òà ãðàôі÷íі ìàòåðіàëè ç ôàéëіâ ïàïêè Ðîçäіë 7\Ïðàêòè÷íà 9.
4. Çáåðåæіòü áóêëåò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà ðîáîòà 9.pub.

Мал. 7.25. Зразок оформлення буклета (перша сторінка)
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КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Мал. 7.26. Зразок оформлення буклета (друга сторінка)
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

êîäóâàííÿ ãðàôі÷íèõ äàíèõ
ïîíÿòòÿ êîëіðíîї ìîäåëі
ðàñòðîâі òà âåêòîðíі çîáðàæåííÿ, їõ âëàñòèâîñòі
ôîðìàòè ôàéëіâ ðàñòðîâèõ і âåêòîðíèõ çîáðàæåíü
ïåðåâàãè òà íåäîëіêè ðіçíèõ âèäіâ ãðàôіêè
îñîáëèâîñòі îïðàöþâàííÿ âåêòîðíèõ çîáðàæåíü çàñîáàìè
âåêòîðíîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà
àëãîðèòìè ñòâîðåííÿ âåêòîðíèõ çîáðàæåíü ç âèêîðèñòàííÿì
áàçîâèõ ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ
âèêîðèñòàííÿ øàðіâ äëÿ ñòâîðåííÿ âåêòîðíèõ çîáðàæåíü
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8.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
1. Ùî òàêå êîäóâàííÿ? ßê çäіéñíþєòüñÿ êîäóâàííÿ òåêñòó â êîìï’þòåðíèõ
ñèñòåìàõ?
2. ßêі ïðîãðàìíі çàñîáè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îïðàöþâàííÿ ãðàôі÷íèõ
çîáðàæåíü? ßêі ïðèñòðîї âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü?
3. ßêі âëàñòèâîñòі ìàþòü ãðàôі÷íі îá’єêòè, ùî âñòàâëÿþòüñÿ â òåêñòîâі äîêóìåíòè, ïðåçåíòàöії?

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІК А
Êîìï’þòåðíà ãðàôіêà — ðîçäіë іíôîðìàòèêè, ÿêèé âèâ÷àє òåõíîëîãії
îïðàöþâàííÿ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè. Âèêîðèñòîâóєòüñÿ êîìï’þòåðíà ãðàôіêà ìàéæå â óñіõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè: ó íàóöі é òåõíіöі, ó ìåäèöèíі é îñâіòі, ðåêëàìíîìó áіçíåñі,
іíäóñòðії ðîçâàã òîùî.
Îñíîâíèì îá’єêòîì êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè є ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ. Âîíî
ìîæå áóòè ìàëþíêîì àáî ôîòîãðàôієþ, äіàãðàìîþ àáî ãðàôіêîì, ñõåìîþ
àáî òåõíі÷íèì êðåñëåííÿì, àðõіòåêòóðíèì åñêіçîì àáî ðåêëàìíèì ïëàêàòîì, êàäðîì ç ìóëüòôіëüìó àáî âіäåîðîëèêà òîùî.
Çàëåæíî âіä ñïîñîáó ïîáóäîâè òà êîäóâàííÿ ãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ,
ðîçðіçíÿþòü ðàñòðîâі òà âåêòîðíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ. Âіäïîâіäíî, ðîçäіëè êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè, ÿêі âèâ÷àþòü òåõíîëîãії îïðàöþâàííÿ òàêèõ
çîáðàæåíü, íàçèâàþòüñÿ ðàñòðîâîþ òà âåêòîðíîþ ãðàôіêîþ.
Ðàñòðîâå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç îêðåìèõ ìàëåíüêèõ ïðÿìîêóòíèêіâ — ïіêñåëіâ. Òàêå çîáðàæåííÿ ñõîæå íà ìîçàїêó, ÿêà âèãîòîâëåíà ç îäíàêîâèõ çà ðîçìіðîì îá’єêòіâ (êàìіíöіâ, ñêåëåöü òîùî).
Ïіä ÷àñ ïåðåãëÿäó ðàñòðîâîãî çîáðàæåííÿ ó çâè÷àéíîìó ìàñøòàáі ðîçìіðè ïіêñåëіâ òàêі ìàëі, ùî çîáðàæåííÿ çäàєòüñÿ ñóöіëüíèì. Àëå ïіñëÿ
çáіëüøåííÿ ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó ãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ àáî éîãî ðîçìіðіâ
ñòàє ïîìіòíà ìîçàї÷íà ñòðóêòóðà çîáðàæåííÿ (ìàë. 8.1). Öå ÿâèùå íàçèâàþòü ïіêñåëіçàöієþ çîáðàæåííÿ.
Ïіêñåëü є íàéìåíøèì îá’єêòîì ðàñòðîâîãî çîáðàæåííÿ і ìàє òàêі
âëàñòèâîñòі: ðîçòàøóâàííÿ, ÿêå âêàçóє íà ìіñöåçíàõîäæåííÿ ïіêñåëÿ
â ñóêóïíîñòі ïіêñåëіâ çîáðàæåííÿ, òà êîëіð. Ðàñòðîâі çîáðàæåííÿ âè
îïðàöüîâóâàëè ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі Paint.

Мал. 8.1. Растрове зображення
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Роздiл 8
Âåêòîðíå çîáðàæåííÿ áóäóєòüñÿ ç
îêðåìèõ áàçîâèõ îá’єêòіâ — ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ: âіäðіçêіâ, áàãàòîêóòíèêіâ, êðèâèõ, îâàëіâ òîùî.
Ãðàôі÷íі ïðèìіòèâè õàðàêòåðèçóþòüñÿ òàêèìè âëàñòèâîñòÿìè: êîëüîðîì і òîâùèíîþ êîíòóðó, êîëüîðîì і
ñïîñîáîì çàëèâêè âíóòðіøíüîї îáëàñòі, ðîçìіðîì òà іíøèìè. Çáіëüøåííÿ
Мал. 8.2. Векторне зображення
ðîçìіðіâ çîáðàæåííÿ íå âïëèâàє íà
éîãî ÿêіñòü.
Òàêå çîáðàæåííÿ íàãàäóє àïëіêàöіþ. Çі ñòâîðåííÿì ïðîñòèõ âåêòîðíèõ
çîáðàæåíü і їõ ðåäàãóâàííÿì âè îçíàéîìèëèñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ðîáîòè ç ãðàôі÷íèìè îá’єêòàìè â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі.
КОДУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ У РАСТРОВІЙ ГРАФІЦІ
Êîäóâàííÿ çîáðàæåííÿ â ðàñòðîâіé ãðàôіöі ïîëÿãàє â êîäóâàííі êîëüîðó
êîæíîãî ïіêñåëÿ çîáðàæåííÿ. Ùî áіëüøå ïіêñåëåé ìіñòèòü çîáðàæåííÿ, òî
âîíî ÿêіñíіøå і òî áіëüøå ðîçìіð ôàéëà, ùî ìіñòèòü öå çîáðàæåííÿ. Êðіì
êіëüêîñòі ïіêñåëіâ, íà ÿêіñòü çîáðàæåííÿ і âіäïîâіäíî íà ðîçìіðè ôàéëà
âïëèâàòèìå і êіëüêіñòü êîëüîðіâ, ÿêèìè ìîæíà çàôàðáóâàòè êîæåí ïіêñåëü.
ßêùî ñòâîðþâàòè çîáðàæåííÿ òіëüêè іç ÷îðíèõ і áіëèõ ïіêñåëіâ, òî äëÿ
êîäóâàííÿ êîæíîãî ïіêñåëÿ äîñòàòíüî îäíîãî áіòà. Íàïðèêëàä, êîäóєìî
÷îðíèé êîëіð îäèíèöåþ, à áіëèé — íóëåì.
ßêùî çîáðàæåííÿ ìàòèìå, íàïðèêëàä, 256 âіäòіíêіâ ñіðîãî êîëüîðó, òî
äëÿ êîäóâàííÿ îäíîãî ïіêñåëÿ íàì áóäå ïîòðіáíî 8 áіò (256  28). Ïіêñåëü
÷îðíîãî êîëüîðó òîäі ìàòèìå êîä 11111111, à áіëîãî — 00000000.
Êîëüîðîâі êîìï’þòåðíі ôîòîãðàôії, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü íå ìåíøå
16 777 217, àáî 224 êîëüîðіâ. Êîæåí ïіêñåëü áóäå êîäóâàòèñÿ 24 áіòàìè,
àáî 3 áàéòàìè. Îäíå é òå ñàìå çîáðàæåííÿ, çàêîäîâàíå îïèñàíèìè âèùå
ñïîñîáàìè, ïîäàíî íà ìàëþíêó 8.3.

Мал. 8.3. Зображення з кодуванням 1 біт, 8 біт та 24 біти на піксель
за однакової кількості пікселів

Чи знаєте ви, що…
Сучасні смартфони мають камери, які можуть створювати фотографії, що містять від 5 до 20 мільйонів пікселів (5–20 Мп). Якщо колір кожного пікселя буде ко-
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дуватися 24 бітами, або 3 байтами, то розмір файла такої фотографії з 15 000 000
пікселів буде 45 000 000 байт, або приблизно 42,9 Мбайт. Тому більшість пристроїв
за замовчуванням виконує стиснення даних і файл зображення, наприклад формату jpg, має розмір приблизно 5 Мбайт.

КОДУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ У ВЕКТОРНІЙ ГРАФІЦІ
Êîäóâàííÿ ó âåêòîðíіé ãðàôіöі äóæå ñõîæå ç êîäóâàííÿì ãðàôі÷íèõ
ïðèìіòèâіâ ìîâîþ ïðîãðàìóâàííÿ, ç ÿêèì âè îçíàéîìèëèñü ó 8-ìó êëàñі.
Äëÿ êîæíîãî ãðàôі÷íîãî ïðèìіòèâà âèçíà÷àєòüñÿ ìàòåìàòè÷íà ìîäåëü
éîãî îïèñó. Òîáòî âèçíà÷àþòüñÿ, ÿêі äàíі ïîâèíåí íàäàòè êîðèñòóâà÷ äëÿ
ïîáóäîâè òієї ÷è іíøîї ãåîìåòðè÷íîї ôіãóðè. Äëÿ
ïîáóäîâè êðóãà äîñòàòíüî âêàçàòè êîîðäèíàòè
öåíòðà ó ïðÿìîêóòíіé ñèñòåìі êîîðäèíàò åêðàíà,
ðàäіóñ êðóãà, òîâùèíó, ñòèëü і êîëіð ëіíії êîëà,
êîëіð çàëèâêè. Ó ðåçóëüòàòі ðîçìіð ôàéëà ç
âåêòîðíèì çîáðàæåííÿì áóäå íàáàãàòî ìåíøèì,
íіæ ó ðàñòðîâіé ãðàôіöі. Ïðè÷îìó ðîçìіð ôàéëà
âåêòîðíîãî çîáðàæåííÿ íå çàëåæèòü âіä ðîçìіðіâ
çîáðàæåííÿ. Áî çáіëüøåííÿ ðîçìіðіâ çîáðàæåííÿ
Мал. 8.4. Векторний
ïðèâîäèòü òіëüêè äî çìіíè çíà÷åíü äåÿêèõ éîãî
малюнок
âëàñòèâîñòåé, íå çáіëüøóþ÷è çàãàëüíîї êіëüêîñòі
äàíèõ.
Íà âіäìіíó âіä ïðîãðàìóâàííÿ, ó âåêòîðíèõ ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðàõ íàáіð ïðèìіòèâіâ óæå çàçäàëåãіäü âèçíà÷åíèé і êîðèñòóâà÷ çàñòîñîâóє çàñîáè ðåäàêòîðà äëÿ ñòâîðåííÿ òà ðîçìіùåííÿ ïðèìіòèâà, çàäàííÿ çíà÷åíü
éîãî âëàñòèâîñòåé.
Âåêòîðíèé ìàëþíîê íå ìîæíà ñòâîðèòè ÿê ðàñòðîâèé ç âèêîðèñòàííÿì
ðіçíîìàíіòíèõ ïðèñòðîїâ, òàêèõ ÿê ôîòîêàìåðè àáî ñêàíåðè. Âåêòîðíі
çîáðàæåííÿ ñòâîðþþòüñÿ â ñåðåäîâèùàõ ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ.
ПОНЯТТЯ КОЛІРНОЇ МОДЕЛІ
Ñâіò, ùî íàñ îòî÷óє, äóæå ðіçíîáàðâíèé. Ñòâîðþþ÷è êîìï’þòåðíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ, àâòîðè íàìàãàþòüñÿ ÿêîìîãà òî÷íіøå âіäòâîðèòè ïðèðîäíі êîëüîðè ïðåäìåòіâ. Õóäîæíèê äëÿ ñòâîðåííÿ âіäòіíêіâ êîëüîðіâ
çìіøóє ðіçíі ôàðáè íà ïàëіòðі, à â êîëüîðîâîìó ñòðóìåíåâîìó ïðèíòåðі
çìіøóþòüñÿ ÷îðíèëà ðіçíèõ êîëüîðіâ. Ó áіëüøîñòі ìîíіòîðіâ çîáðàæåííÿ
êîæíîãî ïіêñåëÿ åêðàíà óòâîðþєòüñÿ øëÿõîì çìіøóâàííÿ ñâіòëîâèõ ïîòîêіâ âіä òðüîõ äæåðåë âіäïîâіäíèõ êîëüîðіâ.
Ó êîìï’þòåðíіé ãðàôіöі äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âіäòâîðåííÿ íà ìàëþíêàõ, і
îñîáëèâî íà ôîòîãðàôіÿõ, ïðèðîäíèõ êîëüîðіâ âèêîðèñòîâóþòü ìîäåëі êîäóâàííÿ êîëüîðіâ — êîëіðíі ìîäåëі. Êîëіðíà ìîäåëü — öå ñïîñіá ïîäàííÿ
ðіçíèõ êîëüîðіâ ñïåêòðà ó âèãëÿäі íàáîðó ÷èñëîâèõ õàðàêòåðèñòèê ïåâíèõ
áàçîâèõ êîìïîíåíòіâ.
Íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü êîëіðíі ìîäåëі RGB і CMYK. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî âîíè ïîâíіñòþ ìîäåëþþòü ñïîñіá îòðèìàííÿ ïåâíîãî êîëüîðó íà åêðàíі ìîíіòîðà ÷è ïіä ÷àñ äðóêóâàííÿ íà ïðèíòåðі.
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Роздiл 8
Ó êîëіðíіé ìîäåëі RGB áàçîâèìè êîìïîíåíòàìè є òðè êîëüîðè ñïåêòðà — ÷åðâîíèé (àíãë. Red), çåëåíèé (àíãë. Green) і ñèíіé (àíãë. Blue).
Їõ íàçèâàþòü îñíîâíèìè êîëüîðàìè (ìàë. 8.5).

Мал. 8.5. Колірна модель RGB

Мал. 8.6. Відтінок зеленого кольору
у моделі RGB

Çíà÷åííÿ іíòåíñèâíîñòі êîæíîãî êîìïîíåíòà çàäàєòüñÿ öіëèì ÷èñëîì
âіä 0 äî 255 (ìàë. 8.6). Öÿ ìîäåëü âèêîðèñòîâóєòüñÿ, êîëè çîáðàæåííÿ
äåìîíñòðóєòüñÿ íà åêðàíàõ ìîíіòîðіâ, òåëåâіçîðіâ.
Äëÿ òèõ êîìï’þòåðíèõ çîáðàæåíü, ÿêі â ïîäàëüøîìó ïëàíóєòüñÿ äðóêóâàòè íà ïðèíòåðі àáî ïåðåãëÿäàòè íà ïðîåêöіéíîìó åêðàíі ó âіäáèòîìó ñâіòëі, âèêîðèñòîâóєòüñÿ êîëіðíà ìîäåëü ÑÌYK. Ó öіé ìîäåëі âèêîðèñòîâóþòü
÷îòèðè áàçîâі êîëüîðè: áëàêèòíèé (àíãë. Cyan), ïóðïóðíèé (àíãë. Magenta),
æîâòèé (àíãë. Yellow) і ÷îðíèé (àíãë. blacK) (ìàë. 8.7). Áëàêèòíèé, ïóðïóðíèé і æîâòèé êîëüîðè — öå äîäàòêîâі êîëüîðè. Âîíè äîïîâíþþòü îñíîâíі
êîëüîðè äî áіëîãî: áëàêèòíèé äîïîâíþє ÷åðâîíèé, ïóðïóðíèé — çåëåíèé,
æîâòèé — ñèíіé. ×àñòêà êîæíîãî ç áàçîâèõ êîìïîíåíòіâ ó ìîäåëі CMYÊ çàäàєòüñÿ ó âіäñîòêàõ (öіëèì ÷èñëîì âіä 0 äî 100) (ìàë. 8.8).

Мал. 8.7. Колірна модель CMYK

Мал. 8.8. Відтінок зеленого кольору
у моделі CMYK

Для тих, хто хоче знати більше
Використовують
р
у
у комп’ютерній
р
графіці
р ф ц й інші колірні
р моделі.
д
Наприклад:
р
д
 HSB — кожний колір характеризується трьома базовими компонентами: відтінокк (англ. Hue), насиченість (англ. Saturation), яскравість (англ. Brightness);
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 Lab — має три компоненти: світлосила (англ. Lightness), a — вказує на співвідношення зеленої та червоної складових кольору, b — співвідношення синьої та жовтої складових.

ВЛАСТИВОСТІ РАСТРОВИХ І ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Áóäü-ÿêå ðàñòðîâå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ÿê єäèíèé ãðàôі÷íèé îá’єêò
ìàє ïåâíі âëàñòèâîñòі. Ðîçãëÿíåìî äåÿêі ç íèõ:
 ðîçìіð — øèðèíà òà âèñîòà ìàëþíêà; çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòі çàäàþòü
â îäèíèöÿõ äîâæèíè (ñàíòèìåòðàõ, äþéìàõ) àáî â ïіêñåëÿõ;
 ðîçäіëüíіñòü (àíãë. resolution — ðîçêëàäàííÿ íà ñêëàäîâі) — êіëüêіñòü ïіêñåëіâ íà îäèíèöþ äîâæèíè çîáðàæåííÿ; âèìіðþєòüñÿ â dpi
(àíãë. dots per inch — òî÷îê íà äþéì) àáî ïіêñåëіâ/ñì. Ùî áіëüøå
çíà÷åííÿ öієї âëàñòèâîñòі, òî ÷іòêіøèì і ÿêіñíіøèì âèãëÿäàє çîáðàæåííÿ, àëå é áіëüøèì є ðîçìіð éîãî ôàéëà;
 ãëèáèíà êîëüîðó — êіëüêіñòü áіòіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ êîäóâàííÿ êîëüîðó îäíîãî ïіêñåëÿ; âèìіðþєòüñÿ â bpp (àíãë. bits per
pixel — áіòіâ íà ïіêñåëü). Ùî áіëüøå äîâæèíà äâіéêîâîãî êîäó êîëüîðó
ïіêñåëÿ, òî áіëüøå êîëüîðіâ ìîæíà âèêîðèñòàòè â ìàëþíêó. Âèçíà÷àє
êіëüêіñòü êîëüîðіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â êîäóâàííі çîáðàæåííÿ.
Âåêòîðíі çîáðàæåííÿ, íà âіäìіíó âіä ðàñòðîâèõ, ìàþòü іíøі âëàñòèâîñòі,
ùî çóìîâëåíî іíøèìè ïðèíöèïàìè êîäóâàííÿ äàíèõ. Òàê, ó âåêòîðíèõ çîáðàæåíü âіäñóòíÿ òàêà âëàñòèâіñòü, ÿê ðîçäіëüíіñòü. Íå ìàþòü âàæëèâîãî
çíà÷åííÿ äëÿ âåêòîðíîãî çîáðàæåííÿ é øèðèíà òà äîâæèíà çîáðàæåííÿ,
îñêіëüêè â ïîäàëüøîìó çîáðàæåííÿ ìîæå áóòè çáіëüøåíî àáî çìåíøåíî
áåç âòðàòè ÿêîñòі. Îñíîâíèìè âëàñòèâîñòÿìè âåêòîðíèõ çîáðàæåíü є âèäè
òà êіëüêіñòü ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ, ç ÿêèõ áóäóєòüñÿ çîáðàæåííÿ, òà êіëüêіñòü êîëüîðіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ.
ФОРМАТИ ФАЙЛІВ РАСТРОВИХ І ВЕКТОРНИХ ЗОБРА ЖЕНЬ
Ôîðìàòіâ ðàñòðîâèõ і âåêòîðíèõ ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ іñíóє êіëüêà äåñÿòêіâ. Ç äåÿêèìè ç íèõ âè âæå îçíàéîìèëèñÿ. Ó êîæíîãî ç íèõ є ñâîї ïåðåâàãè òà íåäîëіêè, ÿêі é âèçíà÷àþòü äîöіëüíіñòü їõ âèêîðèñòàííÿ ïіä ÷àñ
ðîáîòè ç òèìè ÷è іíøèìè çîáðàæåííÿìè.
Ôîðìàòè ôàéëіâ ðàñòðîâèõ çîáðàæåíü:
tMap image — áіòîâà êàðòà) — ó ôàéëàõ çáåðіãàþòüñÿ
 BMP (àíãë. BitM
êîäè êîæíîãî ïіêñåëÿ áåç ñòèñíåííÿ, òîìó ðîçìіðè öèõ ôàéëіâ äîñèòü
âåëèêі. Ñòàíäàðòíå ðîçøèðåííÿ іìåíі ôàéëіâ öüîãî òèïó — bmp.
JPEG
G (àíãë. Joint
J
Photographic Expert Group — îá’єäíàíà åêñïåðòíà

ãðóïà â ãàëóçі ôîòîãðàôії) — ïіä ÷àñ êîäóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
åôåêòèâíі àëãîðèòìè ñòèñíåííÿ äàíèõ, ùî äàє çìîãó çìåíøèòè ðîçìіð
ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ çà ðàõóíîê âòðàòè ÷àñòèíè äàíèõ і ïîãіðøåííÿ ÿêîñòі çîáðàæåííÿ. Ñòàíäàðòíі ðîçøèðåííÿ іìåí ôàéëіâ — jpg
g àáî jpeg.
GIF
(àíãë.
Graphics
I
Interchange
Format
—
ãðàôі÷íèé
ôîðìàò
äëÿ

îáìіíó) — ïіä ÷àñ êîäóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ åôåêòèâíі àëãîðèòìè
ñòèñíåííÿ áåç âòðàòè äàíèõ. Ïðèçíà÷åíèé äëÿ çáåðіãàííÿ çîáðàæåíü,
ùî ìàþòü äî 256 êîëüîðіâ (íàïðèêëàä, ìàëüîâàíі іëþñòðàöії), à òàêîæ
àíіìîâàíèõ çîáðàæåíü. Ñòàíäàðòíå ðîçøèðåííÿ іìåí ôàéëіâ — gif.
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Роздiл 8
N
Graphic — ïîðòàòèâíà ìåðåæåâà ãðàôі PNG (àíãë. Portable Network
êà) — óíіâåðñàëüíèé ôîðìàò ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ. Ôàéëè ìàþòü âèñîêèé ñòóïіíü ñòèñíåííÿ äàíèõ áåç їõ âòðàòè. Ïіä ÷àñ êîäóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü çíà÷íî áіëüøå êîëüîðіâ, íіæ ó ôîðìàòі GIF. Ñòàíäàðòíå
ðîçøèðåííÿ іìåí ôàéëіâ öüîãî òèïó — png.
T
I
Image
File Format — òåãîâèé ôîðìàò ôàéëіâ çî TIFF (àíãë. Tagged
áðàæåíü) — çáåðіãàє äàíі áåç âòðàò, âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ çáåðіãàííÿ
çîáðàæåíü âèñîêîї ÿêîñòі â ïîëіãðàôії, ïіä ÷àñ ñêàíóâàííÿ çîáðàæåíü.
ßê і ôàéëè ôîðìàòó BMP,
P ìàþòü âåëèêі ðîçìіðè. Ñòàíäàðòíå ðîçøèðåííÿ іìåí ôàéëіâ öüîãî ôîðìàòó — tiff àáî tiff.
Іñíóþòü é іíøі ôîðìàòè ðàñòðîâèõ ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ, òàêі ÿê: PCX,
IFF, LBM, IMG, ÌÀÑ, MSP, PGL.
Äëÿ äîêóìåíòіâ, ÿêі ïåðåäàþòüñÿ ìåðåæåþ Іíòåðíåò, äóæå âàæëèâèì
є íåâåëèêèé ðîçìіð ôàéëіâ, îñêіëüêè âіä öüîãî çàëåæèòü ÷àñ ïåðåäàâàííÿ
äàíèõ. Òîìó ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè âåá-ñòîðіíîê âèêîðèñòîâóþòü ãðàôі÷íі ôîðìàòè, ÿêі ìàþòü âèñîêèé êîåôіöієíò ñòèñíåííÿ äàíèõ: JPEG, GIF, PNG.
Øèðîêîї ïîïóëÿðíîñòі ñåðåä êîðèñòóâà÷іâ íàáóëè êіëüêà ôîðìàòіâ
ôàéëіâ âåêòîðíîї ãðàôіêè:
r — ñòàíäàðòíèé ôîðìàò ôàéëіâ ðåäàêòîðà
 AI (àíãë. Adobe Illustrator)
âåêòîðíîї ãðàôіêè Adobe Illustrator. Ìîæå ìіñòèòè íå òіëüêè âåêòîðíó ãðàôіêó, à é òåêñò і ðàñòðîâі çîáðàæåííÿ. Ôàéëè ìàþòü ðîçøèðåííÿ іìåíі ai.
 CDR (àíãë. CorelDRaw) — ñòàíäàðòíèé ôîðìàò ôàéëіâ âåêòîðíîãî
ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà CorelDraw. Ìîæå ìіñòèòè íå òіëüêè âåêòîðíó
ãðàôіêó, à é òåêñò і ðàñòðîâі çîáðàæåííÿ. Ôàéëè äàíîãî ôîðìàòó
ìîæóòü ìàòè ðîçøèðåííÿ іìåíі cdr àáî cdt.
V
Graphics — âåêòîðíà ãðàôіêà, ùî ìàñøòà SVG (àíãë. Scalable Vector
áóєòüñÿ) — óíіâåðñàëüíèé ôîðìàò, ÿêèé äàє çìîãó ç âèñîêîþ ÿêіñòþ
çáåðіãàòè ó ôàéëі òåêñò, ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ òà àíіìàöіþ. Øèðîêå
çàñòîñóâàííÿ îòðèìàâ â іíæåíåðíіé ãðàôіöі òà ïіä ÷àñ ðîçðîáêè
âåá-ñàéòіâ. Ñòàíäàðòíå ðîçøèðåííÿ іìåí ôàéëіâ — svg.
M File — ìåòàôàéë Windows) — óíіâåðñàëü WMF (àíãë. Windows Meta
íèé ôîðìàò äëÿ ïðîãðàì, ùî ïðàöþþòü â ÎÑ Windows. Âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ çáåðіãàííÿ êîëåêöії ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü Microsoft Clip
Gallery. Ìîæëèâі ðîçøèðåííÿ іìåí ôàéëіâ — wmf, emf, wmz, emz.
Ñåðåä óñüîãî ðîçìàїòòÿ ôîðìàòіâ íåìàє òîãî іäåàëüíîãî, ÿêèé áè çàäîâîëüíÿâ óñі ìîæëèâі âèìîãè êîðèñòóâà÷іâ. Òîìó øèðîêèé âèáіð ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ íàäàє êîðèñòóâà÷ó ìîæëèâіñòü ñàìîñòіéíî îáèðàòè
ôîðìàò ôàéëà, ó ÿêîìó áóäå çáåðåæåíî çîáðàæåííÿ, çàëåæíî âіä öіëåé
ðîáîòè ç íèì і ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ.
Для тих, хто хоче знати більше
Переважна більшість редакторів растрової графіки можуть перетворювати
векторну
р у графіку
р ф увр
растрову.
р у Ц
Цей процес
р ц займає небагато часу.
у
Набагато складніше здійснити перетворення растрової графіки у векторну.
Цей процес може бути доволі тривалим і потребує окремої програми. Прикладом
такої програми може бути CorelTRACE. Процес перетворення растрової графіки у
векторну називається трасуванням.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РІЗНИХ ВИДІВ ГРАФІКИ
Âèêîðèñòàííÿ òèõ ÷è іíøèõ âèäіâ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü çàëåæèòü âіä
ïîòðåá êîðèñòóâà÷à ç óðàõóâàííÿì їõ ïåðåâàã і íåäîëіêіâ (òàáë. 8.1).
Òàáëèöÿ 8.1
Ïåðåâàãè òà íåäîëіêè ðàñòðîâèõ і âåêòîðíèõ çîáðàæåíü
Âèä
ãðàôі÷íîãî
çîáðàæåííÿ
Ðàñòðîâå

Ïåðåâàãè

Íåäîëіêè

 Ðåàëіñòè÷íіñòü çîáðàæåíü.
 Ïðèðîäíіñòü êîëüîðіâ.
 Ìîæëèâіñòü îòðèìàííÿ çî-

 Âåëèêі çà ðîçìіðîì ôàéëè

 Íåâåëèêі çà ðîçìіðîì ôàéëè

 Ñêëàäíіñòü

áðàæåíü ç âèêîðèñòàííÿì
ñïåöіàëüíèõ ïðèñòðîїâ

Âåêòîðíå

çîáðàæåíü.
 Çáåðåæåííÿ ÿêîñòі ïіñëÿ
ìàñøòàáóâàííÿ.
 Ïðîñòîòà ðåäàãóâàííÿ îêðåìèõ åëåìåíòіâ çîáðàæåííÿ

çîáðàæåíü.

 Ïіêñåëіçàöіÿ

çîáðàæåííÿ
ïіñëÿ çáіëüøåííÿ.
 Ñêëàäíіñòü ðåäàãóâàííÿ îêðåìèõ åëåìåíòіâ çîáðàæåííÿ
ðåàëіñòè÷íîãî
âіäòâîðåííÿ îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
 Âіäñóòíіñòü ïðèñòðîїâ äëÿ
àâòîìàòèçîâàíîãî ñòâîðåííÿ
çîáðàæåííÿ

р цює о з комп
рацюємо
ра
комп’ютером
о ’’ютеро
ютером
р
ãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ïîðіâíÿéòå ðîçìіðè òà ÿêіñòü çîáðàæåííÿ, çáåðåæåíîãî â ðіçíèõ ôîðìàòàõ ðàñòðîâèõ ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ.
Äëÿ öüîãî:
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó Paint.
2. Âіäêðèéòå ðàñòðîâå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ç ôàéëà Ðîçäіë 8\Ïóíêò 8.1\
âïðàâà 8.1.1.bmp.
3. Çáåðåæіòü ïî ÷åðçі öå çîáðàæåííÿ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëàõ òàêèõ ôîðìàòіâ:
 ìîíîõðîìíèé ðèñóíîê — ç іìåíåì âïðàâà 8.1.1_0.bmp;
 16-êîëіðíèé ðèñóíîê — ç іìåíåì âïðàâà 8.1.1_1.bmp;
 JPEG — ç іìåíåì âïðàâà 8.1.1_2.jpg;
 PNG — ç іìåíåì âïðàâà 8.1.1_3.png;
 TIFF — ç іìåíåì âïðàâà 8.1.1_4.tif.
Äëÿ öüîãî:
1. Âèêîíàéòå Ôàéë  Çáåðåãòè ÿê.
2. Âèáåðіòü ïîòðіáíèé ôîðìàò çáåðåæåííÿ ôàéëà.
3. Âіäðåäàãóéòå іì’ÿ ôàéëà.
4. Óêàæіòü ìіñöå çáåðіãàííÿ ôàéëà.
5. Âèáåðіòü êíîïêó Çáåðåãòè.
215
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Роздiл 8
4. Ïîâòîðіòü âèùåíàâåäåíèé àëãîðèòì äëÿ çáåðіãàííÿ â êîæíîìó іç çàçíà÷åíèõ ôîðìàòіâ ôàéëіâ, ùîðàçó âіäêðèâàþ÷è ïî÷àòêîâèé ôàéë
Ðîçäіë 8\Ïóíêò 8.1\âïðàâà 8.1.1.bmp.
5. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè Paint.
6. Âèçíà÷òå âëàñòèâîñòі çáåðåæåíèõ ôàéëіâ і çàïîâíіòü òàáëèöþ.
Іì’ÿ ôàéëà

Òèï ôàéëà

âïðàâà 8.1.1

bmp

âïðàâà 8.1.1_0

bmp

âïðàâà 8.1.1_1

bmp

âïðàâà 8.1.1_2

jpg

âïðàâà 8.1.1_3

png

âïðàâà 8.1.1_4

tif

Ðîçìіð ôàéëà

ßêіñòü çîáðàæåííÿ

7. Çðîáіòü âèñíîâîê ùîäî çâ’ÿçêó ãëèáèíè êîëüîðó òà ôîðìàòó ôàéëіâ ç
ÿêіñòþ çîáðàæåíü.
Найважливіше
Н
й
і
вц
цьому
у пунк
у
Êîìï’þòåðíà ãðàôіêà — ðîçäіë іíôîðìàòèêè, ÿêèé âèâ÷àє òåõíîëîãії
îïðàöþâàííÿ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
Îñíîâíèì îá’єêòîì êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè є ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ.
Çàëåæíî âіä ñïîñîáó ïîáóäîâè òà êîäóâàííÿ ãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ, ðîçðіçíÿþòü ðàñòðîâі òà âåêòîðíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ.
Ðàñòðîâå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç îêðåìèõ ìàëåíüêèõ ïðÿìîêóòíèêіâ — ïіêñåëіâ. Âåêòîðíå çîáðàæåííÿ áóäóєòüñÿ ç îêðåìèõ áàçîâèõ îá’єêòіâ — ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ: âіäðіçêіâ, ìíîãîêóòíèêіâ, êðèâèõ,
îâàëіâ òîùî.
Êîäóâàííÿ çîáðàæåííÿ â ðàñòðîâіé ãðàôіöі ïîëÿãàє â êîäóâàííі êîëüîðó
êîæíîãî ïіêñåëÿ çîáðàæåííÿ. Êîäóâàííÿ ó âåêòîðíіé ãðàôіöі äóæå ñõîæå
ç êîäóâàííÿì ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ ìîâîþ ïðîãðàìóâàííÿ, äëÿ êîæíîãî
ãðàôі÷íîãî ïðèìіòèâà âèçíà÷àєòüñÿ ìàòåìàòè÷íà ìîäåëü éîãî îïèñó.
Êîëіðíà ìîäåëü — öå ñïîñіá ïîäàííÿ êîäіâ ðіçíèõ êîëüîðіâ ñïåêòðà
ó âèãëÿäі íàáîðó ÷èñëîâèõ õàðàêòåðèñòèê ïåâíèõ áàçîâèõ êîìïîíåíòіâ. Íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü êîëіðíі ìîäåëі RGB і CMYK. Ó êîëіðíіé ìîäåëі RGB áàçîâèìè êîëüîðàìè є òðè êîëüîðè ñïåêòðà — ÷åðâîíèé (àíãë. Red), çåëåíèé (àíãë. Green) і ñèíіé (àíãë. Blue). Їõ íàçèâàþòü
îñíîâíèìè êîëüîðàìè.
Ó ìîäåëі ÑÌYK âèêîðèñòîâóþòü ÷îòèðè áàçîâèõ êîëüîðè: áëàêèòíèé
(àíãë. Cyan), ïóðïóðíèé (àíãë. Magenta), æîâòèé (àíãë. Yellow) і ÷îðíèé
(àíãë. blacK). Áëàêèòíèé, ïóðïóðíèé і æîâòèé êîëüîðè — öå äîäàòêîâі
êîëüîðè.
Ðàñòðîâå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: ðîçìіð, ðîçäіëüíіñòü, ãëèáèíà êîëüîðó òîùî. Âåêòîðíі çîáðàæåííÿ íà âіäìіíó âіä ðàñòðîâèõ íå ìàþòü òàêîї âëàñòèâîñòі, ÿê ðîçäіëüíіñòü. Îñíîâíèìè âëàñòèâîñ216
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òÿìè âåêòîðíèõ çîáðàæåíü є âèäè òà êіëüêіñòü ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ, ç
ÿêèõ áóäóєòüñÿ çîáðàæåííÿ, òà êіëüêіñòü êîëüîðіâ.
Ôîðìàòіâ ðàñòðîâèõ і âåêòîðíèõ ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ іñíóє êіëüêà äåñÿòêіâ. Ó êîæíîãî ç íèõ є ñâîї ïåðåâàãè òà íåäîëіêè, ÿêі é âèçíà÷àþòü äîöіëüíіñòü їõ âèêîðèñòàííÿ ïіä ÷àñ ðîáîòè ç òèìè ÷è іíøèìè çîáðàæåííÿìè.
Ðàñòðîâі çîáðàæåííÿ ðåàëіñòè÷íî âіäîáðàæàþòü äіéñíіñòü, çàáåçïå÷óþ÷è ïðèðîäíіñòü êîëüîðіâ, їõ ìîæíà îòðèìàòè ç âèêîðèñòàííÿì òåõíі÷íèõ
ïðèñòðîїâ (ôîòîêàìåðà, ñêàíåð).
Âåêòîðíі çîáðàæåííÿ çáåðіãàþòüñÿ â íåâåëèêèõ çà ðîçìіðàìè ôàéëàõ,
äîáðå ìàñøòàáóþòüñÿ, çàáåçïå÷óþòü ïðîñòîòó òà çðó÷íіñòü ðåäàãóâàííÿ
îêðåìèõ åëåìåíòіâ çîáðàæåíü.
Дайте відповіді на запитання
1. Ùî òàêå êîìï’þòåðíà ãðàôіêà? Íàçâіòü її âèäè.
2. Ùî є åëåìåíòàðíèì îá’єêòîì ðàñòðîâîãî çîáðàæåííÿ? Îïèøіòü éîãî
âëàñòèâîñòі.
3. ßêі ïðèñòðîї âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ââåäåííÿ äàíèõ ó ãðàôі÷íîìó âèäі?
4. Ç ÿêèõ îá’єêòіâ ñêëàäàєòüñÿ âåêòîðíå çîáðàæåííÿ? ×èì âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ?
5. Ùî òàêå êîëіðíà ìîäåëü? ßêі êîëіðíі ìîäåëі ÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü?
6. ßêі ôîðìàòè ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ âè çíàєòå? Ó ÿêèõ ç íèõ âèêîðèñòîâóþòü ñòèñíåííÿ äàíèõ?
7. Íà çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ôàéëà âïëèâàє ôîðìàò? Íà îñíîâі
÷îãî çäіéñíþєòüñÿ âèáіð ôîðìàòó ãðàôі÷íîãî ôàéëà?
8. ßêі âëàñòèâîñòі ðàñòðîâèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü âè çíàєòå?
9. ×èì âëàñòèâîñòі âåêòîðíèõ çîáðàæåíü âіäðіçíÿþòüñÿ âіä âëàñòèâîñòåé ðàñòðîâèõ?
10. Ïîðіâíÿéòå âåêòîðíèé і ðàñòðîâèé ñïîñîáè ïîáóäîâè ãðàôі÷íèõ
çîáðàæåíü. Ó ÷îìó ïåðåâàãè òà íåäîëіêè êîæíîãî ç íèõ?
Виконайте завдання
1. Çíàéäіòü äîâæèíó äâіéêîâîãî êîäó ðàñòðîâîãî çîáðàæåííÿ, ÿêå
ñêëàäàєòüñÿ ç 1024 íà 768 ïіêñåëіâ, ÿêùî íà êîäóâàííÿ îäíîãî ïіêñåëÿ âіäâîäèòüñÿ: à) 1 áіò; á) 3 áàéòè. ßêèé íîñіé äàíèõ ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ çáåðіãàííÿ òàêèõ çîáðàæåíü?
2. Âèçíà÷òå ãëèáèíó êîëüîðó äëÿ ðіçíèõ ôîðìàòіâ ðàñòðîâèõ ôàéëіâ,
ÿêі îïðàöüîâóє ïðîãðàìà Paint, òà çàïîâíіòü òàáëèöþ.
Ôîðìàò (òèï) ôàéëà

Ãëèáèíà êîëüîðó â Paint

Ìîíîõðîìíèé ìàëþíîê BMP
16-êîëіðíèé ìàëþíîê BMP
256-êîëіðíèé ìàëþíîê BMP
24-ðîçðÿäíèé ìàëþíîê BMP

3. Ïåðåãëÿíüòå çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ôàéëіâ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü (íàïðèêëàä, ç ïàïêè Ðîçäіë 8\Ïóíêò 8.1\çàâäàííÿ 8.1.3), âèêîðèñòàâøè
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Роздiл 8
êîìàíäó Âëàñòèâîñòі êîíòåêñòíîãî ìåíþ öèõ îá’єêòіâ, і çàïîâíіòü òàáëèöþ. Çðîáіòü âèñíîâîê, ÿê çàëåæèòü ðîçìіð ôàéëà âіä âèäó ãðàôіêè.
№
äîñëіäó
1
2

Âèä
ãðàôіêè

Іì’ÿ ôàéëà

Òèï ôàéëà

Ðîçìіð ôàéëà

Âåêòîðíà
Ðàñòðîâà
Âåêòîðíà
Ðàñòðîâà

4. Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ïðî ìåòîäè ñòèñíåííÿ äàíèõ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðàñòðîâèõ ôîðìàòàõ ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ.
5. Âіäêðèéòå ó ïðîãðàìі Paint óêàçàíèé ó÷èòåëåì ãðàôі÷íèé ôàéë
(íàïðèêëàä, Ðîçäіë 8\Ïóíêò 8.1\çàâäàííÿ 8.1.5.bmp) òà:
a) çìіíіòü ðîçìіðè àðêóøà çîáðàæåííÿ. Çáåðåæіòü ìàëþíîê ó âàøіé
ïàïöі;
b) çìіíіòü ïàëіòðó çîáðàæåííÿ íà ÷îðíî-áіëó. Çáåðåæіòü ìàëþíîê ó
âàøіé ïàïöі;
c) ïîðіâíÿéòå ðîçìіðè òðüîõ ôàéëіâ. Ïîÿñíіòü ðåçóëüòàò.

8.2. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР
1. ßê çäіéñíþєòüñÿ êîäóâàííÿ ó âåêòîðíіé ãðàôіöі?
2. Ùî òàêå êîëіðíà ìîäåëü? ßêі êîëіðíі ìîäåëі âè çíàєòå? ßêі áàçîâі êîìïîíåíòè â íèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ?
3. ßê óñòàâèòè çîáðàæåííÿ ïðÿìîêóòíèêà â ðàñòðîâîìó ðåäàêòîðі Paint; ó
òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі?

ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР LIBREOFFICE DR AW
ßê áóëî âæå çàçíà÷åíî, âåêòîðíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ ñòâîðþþòüñÿ â
ñåðåäîâèùі âåêòîðíîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà àáî òðàñóâàííÿì ç ðàñòðîâîãî çîáðàæåííÿ. Âåêòîðíі ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè ìîæóòü âõîäèòè ó ñêëàä іíøèõ, ÿê ïðàâèëî, îôіñíèõ ïðîãðàì (òåêñòîâèõ ïðîöåñîðіâ, ðåäàêòîðіâ ïðåçåíòàöіé, òàáëè÷íèõ ïðîöåñîðіâ òîùî), íàïðèêëàä ïðîãðàì LibreOffice,
Microsoft Office. Ç їõ âèêîðèñòàííÿì ñòâîðþþòüñÿ ïðîñòі âåêòîðíі ìàëþíêè. Áіëüø ñêëàäíі çîáðàæåííÿ, íàáëèæåíі äî ôîòîãðàôіé, ìîæíà îòðèìàòè
â ñåðåäîâèùàõ âåêòîðíèõ ðåäàêòîðіâ, ùî ìàþòü çàñîáè äëÿ ïðîôåñіéíîї ðîáîòè іç çîáðàæåííÿìè, òàêèõ ÿê Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape,
LibreOffice Draw òîùî.
Âåêòîðíèé ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð LibreOffice Draw (äàëі — Draw) âõîäèòü äî ñêëàäó îôіñíèõ ïðîãðàì LibreOffice ç âіäêðèòèì êîäîì. Іíñòàëÿöіéíèé ïàêåò ìîæíà îòðèìàòè іç ñàéòó ðîçðîáíèêіâ uk.libreoffice.org äëÿ
ðіçíèõ îïåðàöіéíèõ ñèñòåì. Öåé ðåäàêòîð ïðèçíà÷åíî äëÿ ñòâîðåííÿ, ðåäàãóâàííÿ, ôîðìàòóâàííÿ, çáåðіãàííÿ òà äðóêó âåêòîðíèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ùî ìîæóòü ìіñòèòè ãðàôі÷íі ïðèìіòèâè, òåêñò, ðàñòðîâі çîáðà218
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æåííÿ òîùî. Draw âèêîðèñòîâóє áàãàòîøàðîâó ñòðóêòóðó ìàëþíêіâ, ìàє
çàñîáè äëÿ ñòâîðåííÿ êðåñëåíü і äіàãðàì, ïðîñòèõ îá’єìíèõ (3D) ôіãóð,
äëÿ ðåäàãóâàííÿ êðèâèõ Áåçüє.
Äëÿ éîãî çàïóñêó â ÎÑ Windows ïîòðіáíî âèêîíàòè Ïóñê 
LibreOffice 5.2  LibreOffice Draw. Çàãàëüíèé âèãëÿä âіêíà ïðîãðàìè íàâåäåíî íà ìàëþíêó 8.9. Ïіñëÿ çàïóñêó ïðîãðàìè âіäêðèâàєòüñÿ ïîðîæíÿ
ñòîðіíêà, íà ÿêіé áóäå ñòâîðåíî çîáðàæåííÿ. Çà çàìîâ÷óâàííÿì ñòîðіíêà
ìàє ðîçìіðè âіäïîâіäíî äî ôîðìàòó À4. Çà ïîòðåáè ðîçìіðè ìàëþíêà ìîæíà çìіíèòè ó âіêíі Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè, âèêîíàâøè Ôîðìàò  Âëàñòèâîñòі ñòîðіíêè.
3

2

4

5

6

7

8

1

10

9

1. Ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ Ãðàôіêà

6. Áі÷íà ïàíåëü

2. Ïàíåëü ñòîðіíîê

7. Êíîïêè çìіíåííÿ âêëàäîê Áі÷íîї
ïàíåëі

3. Ðÿäîê çàãîëîâêà âіêíà

8. Êíîïêè çãîðòàííÿ/ðîçãîðòàííÿ
ïàíåëåé

4. Ðÿäîê ìåíþ

9. Ñòîðіíêà çîáðàæåííÿ

5. Ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ Ñòàíäàðòíà

10. Ðÿäîê ñòàíó

Мал. 8.9. Вікно LibreOﬃce Draw
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Роздiл 8
Ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ çäіéñíþєòüñÿ øëÿõîì ìàëþâàííÿ íà ñòîðіíöі
âіäïîâіäíèìè іíñòðóìåíòàìè àáî âñòàâëÿííÿ іíøèõ îá’єêòіâ. Ïіñëÿ ñòâîðåííÿ âåêòîðíèé îá’єêò ðåäàãóєòüñÿ òà ôîðìàòóєòüñÿ, íà âіäìіíó âіä ðàñòðîâîãî ðåäàêòîðà, ó ÿêîìó çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé îá’єêòà, ÿê ïðàâèëî,
çàäàþòüñÿ äî ïî÷àòêó éîãî ìàëþâàííÿ (êîëіð, òîâùèíà ëіíіé, çàëèâêà
òîùî).
ЗАСОБИ ВЕКТОРНОГО ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА
Ó ðåäàêòîðі Draw, ÿê і â Paint, îïåðàöії ìàëþâàííÿ çäіéñíþþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïåâíèõ іíñòðóìåíòіâ. Ðîçãëÿíåìî їõ äåòàëüíіøå.
Çà çàìîâ÷óâàííÿì çëіâà âіä ñòîðіíêè äëÿ ìàëþâàííÿ çîáðàæåííÿ
ðîçìіùåíî ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ Ãðàôіêà. Âèáіð її åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ
ðîáèòü ïîòî÷íèì âіäïîâіäíèé іíñòðóìåíò. Ïðèçíà÷åííÿ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ïîäàíî â òàáëèöі 8.2.
Òàáëèöÿ 8.2
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Ãðàôіêà
Åëåìåíò êåðóâàííÿ

Ïðèçíà÷åííÿ åëåìåíòà êåðóâàííÿ
Äëÿ âèáîðó îá’єêòіâ ìàëþíêà. Êіëüêà îá’єêòіâ
âèáèðàþòüñÿ çà íàòèñíóòîї êíîïêè Shift

Êíîïêà Âèáðàòè

Êíîïêà çі ñïèñêîì
Êîëіð ëіíії

Êíîïêà çі ñïèñêîì
Êîëіð çàïîâíåííÿ

Êíîïêà Ëіíіÿ

Êíîïêà Ïðÿìîêóòíèê

Êíîïêà Åëіïñè

Êíîïêà çі ñïèñêîì
Ëіíії òà ñòðіëêè

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîëüîðó ëіíіé êîíòóðó
îá’єêòà. Êîëіð ìîæíà âèáðàòè ç Òèïîâîї ïàëіòðè àáî çà îäíієþ ç êîëіðíèõ ñõåì ïіñëÿ âèáîðó
êíîïêè Îñîáëèâèé êîëіð
Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîëüîðó çàïîâíåííÿ ôіãóðè.
Êîëіð ìîæíà âèáðàòè ç Òèïîâîї ïàëіòðè àáî çà
îäíієþ ç êîëіðíèõ ñõåì ïіñëÿ âèáîðó êíîïêè
Îñîáëèâèé êîëіð
Äëÿ ìàëþâàííÿ âіäðіçêà ïðÿìîї. Äії ïіä ÷àñ
ìàëþâàííÿ àíàëîãі÷íі äî äіé ó ðàñòðîâîìó ðåäàêòîðі Paint
Äëÿ ìàëþâàííÿ ïðÿìîêóòíèêà. Äії ïіä ÷àñ ìàëþâàííÿ àíàëîãі÷íі äî äіé ó ðàñòðîâîìó ðåäàêòîðі Paint
Äëÿ ìàëþâàííÿ îâàëà. Äії ïіä ÷àñ ìàëþâàííÿ
àíàëîãі÷íі äî äіé ó ðàñòðîâîìó ðåäàêòîðі Paint.
Äëÿ âñòàâëåííÿ êðóãà ïîòðіáíî óòðèìóâàòè
êëàâіøó Shift
Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ âіäðіçêіâ ïðÿìèõ çі ñòðіëêàìè òà áåç, à òàêîæ ëіíіé, ùî ìàëþþòüñÿ ïіä êóòîì, êðàòíèì 45
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 8.2
Åëåìåíò êåðóâàííÿ

Ïðèçíà÷åííÿ åëåìåíòà êåðóâàííÿ

Êíîïêà çі ñïèñêîì Êðèâà

Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ ëіíіé, ÿêі ìîæíà íàìàëþâàòè íà ñòîðіíöі — ïîëіëіíії, êðèâîї, áàãàòîêóòíèêà òà áàãàòîêóòíèêà ç êóòàìè,
êðàòíèìè 45. Óñі öі ëіíії ìîæóòü ìàëþâàòèñÿ
áåç çàïîâíåííÿ âíóòðіøíüîї îáëàñòі àáî іç çàïîâíåííÿì

Êíîïêà çі ñïèñêîì
Ç’єäíóâàëüíà ëіíіÿ

Êíîïêà çі ñïèñêîì
Îñíîâíі ôіãóðè

Êíîïêà çі ñïèñêîì
Ôіãóðè-ñèìâîëè

Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ ëіíіé, ÿêèìè
ìîæíà ç’єäíóâàòè ôіãóðè ó ñõåìàõ. Ó íàáîðі
ëіíії çі ñòðіëêàìè і áåç, êðèâі òà âіäðіçêè ïðÿìèõ
Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ ãåîìåòðè÷íèõ
ôіãóð, ÿêі ìîæíà íàìàëþâàòè (ïðÿìîêóòíèê,
òðèêóòíèê, òðàïåöіÿ, ïàðàëåëîãðàì òîùî)

Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ ñïåöіàëüíèõ ôіãóð і äóæîê (ñìàéëèê, ñîíöå, ñåðöå, áëèñêàâêà, ôіãóðíà äóæêà òîùî)

Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ ñòðіëîê, ÿêі
ìîæíà íàìàëþâàòè òà âèêîðèñòàòè ó ñõåìàõ
Êíîïêà çі ñïèñêîì Ñòðіëêè

Êíîïêà çі ñïèñêîì Ñõåìè

Êíîïêà Äàëі

Êíîïêà Âèíîñêè

Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ ôіãóð, ùî ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê áàçîâі ó ñõåìàõ,
íàïðèêëàä ó áëîê-ñõåìàõ àëãîðèòìіâ
Äëÿ âіäêðèòòÿ íàñòóïíîї ñòîðіíêè ç åëåìåíòàìè êåðóâàííÿ öієї ïàíåëі òà іíøèõ ïàíåëåé
Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ ôіãóð, ùî ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê âèíîñêè äî іíøèõ
îá’єêòіâ ìàëþíêà
Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ çіðîê òà іíøèõ
ôіãóð

Êíîïêà Çіðêè
Äëÿ âіäêðèòòÿ ñïèñêó çðàçêіâ îá’єìíèõ ôіãóð
(ïіðàìіäà, êîíóñ, öèëіíäð, òîð òà іíøі)
Êíîïêà Ïðîñòîðîâі îá’єêòè
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Роздiл 8
Ïіñëÿ âñòàâëåííÿ îá’єêòà íà ñòîðіíêó ñëіä
óñòàíîâèòè ïîòðіáíі çíà÷åííÿ éîãî âëàñòèâîñòåé.
Öі çíà÷åííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Áі÷íîї ïàíåëі. ßêùî âîíà íå
âіäîáðàæàєòüñÿ ó âіêíі ðåäàêòîðà, òî òðåáà âèêîíàòè Ïåðåãëÿä  Áі÷íà ïàíåëü. Ïіñëÿ ÷îãî ó
ñïèñêó êíîïêè âіäêðèòòÿ âêëàäîê Áі÷íîї ïàíåëі
ñëіä âèáðàòè Âëàñòèâîñòі (ìàë. 8.10).
ßêùî íàì ïîòðіáíî âñòàíîâèòè çíà÷åííÿ
âëàñòèâîñòåé äëÿ îäíієї ç ëіíіé, òî íà Áі÷íіé ïàíåëі íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі íàì òðåáà âіäêðèòè
Мал. 8.10. Список кнопки
ñïèñîê åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Ëіíіÿ (ìàë. 8.11) òà
відкриття вкладок
âèçíà÷èòè:
Бічної панелі
 âèãëÿä ñòðіëêè íà ïî÷àòêó òà â
êіíöі âіäðіçêà — ñïèñêè, ùî âіäêðèâàþòüñÿ, Âèáåðіòü ñòèëü ïî÷àòêó ñòðіëêè òà Âèáåðіòü ñòèëü
âіñòðÿ ñòðіëêè;
 ñòèëü íàêðåñëåííÿ âіäðіçêà —
ñïèñîê, ùî âіäêðèâàєòüñÿ, Âèáåðіòü ñòèëü ëіíії;
 øèðèíó âіäðіçêà — êíîïêà çі ñïèñêîì Øèðèíà;
 êîëіð âіäðіçêà — êíîïêà çі ñïèñêîì Êîëіð;
 ðіâåíü ïðîçîðîñòі âіäðіçêà — ëі÷èëüíèê Ïðîçîðіñòü.
ßêùî öÿ ôіãóðà ìàє çàïîâíåííÿ,
òî ñëіä âіäêðèòè ñïèñîê Îáëàñòü öієї
ñàìîї âêëàäêè і âñòàíîâèòè çíà÷åííÿ
âëàñòèâîñòåé âíóòðіøíüîї îáëàñòі:
 òèï çàïîâíåííÿ — ó ñïèñêó, ùî
âіäêðèâàєòüñÿ, Êîëіð. Ìîæëèâі
Мал. 8.11. Елементи керування списку
âàðіàíòè:
Лінія
 íåìàє — áåç çàïîâíåííÿ âíóòðіøíüîї îáëàñòі ôіãóðè;
 êîëіð — îäíîòîííà çàëèâêà;
 ãðàäієíò — ïëàâíèé ïåðåõіä âіä îäíîãî êîëüîðó äî іíøîãî;
 øòðèõóâàííÿ;
 ðàñòðîâå çîáðàæåííÿ — âíóòðіøíÿ îáëàñòü çàïîâíþєòüñÿ îäíèì ç
âèäіâ òåêñòóðè;
 êîëіð, âèä øòðèõîâêè àáî òåêñòóðè — ó ñïèñêó âіäïîâіäíîї êíîïêè;
 òèï і ðіâåíü ïðîçîðîñòі — ó ñïèñêó, ùî âіäêðèâàєòüñÿ, òà â ëі÷èëüíèêó Ïðîçîðіñòü.
Ïîëîæåííÿ ãðàôі÷íîãî îá’єêòà íà ñòîðіíöі ìàëþíêà, éîãî ðîçìіð ìîæíà
óòî÷íèòè ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ñïèñêó Ïîëîæåííÿ òà ðîçìіð âêëàäêè Âëàñòèâîñòі íà Áі÷íіé ïàíåëі. Òàê ìîæíà ïîâåðíóòè îá’єêò íà
ïåâíèé êóò àáî âіääçåðêàëèòè îá’єêò âіäíîñíî ãîðèçîíòàëüíîї îñі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ Й ОПРАЦЮВАННЯ
ВЕКТОРНИХ ЗОБРА ЖЕНЬ
Ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñòі ïîáóäîâè ïðîñòîãî âåêòîðíîãî çîáðàæåííÿ íà ïðèêëàäі ñòâîðåííÿ ìàëþíêà
ñêèáêè êàâóíà (ìàë. 8.12).
Íà ïåðøîìó åòàïі ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ âñòàíîâèìî ðîçìіðè ñòîðіíêè, íà ÿêіé áóäå ðîçìіùåíî ìàëþíîê. Ðîçìіðè ñòîðіíêè і ðîçìіðè ìàëþíêà â íàøîìó
âèïàäêó áóäóòü çáіãàòèñÿ, íàïðèêëàä: øèðèíà 16 ñì, Мал. 8.12. Векторний
малюнок скибки
âèñîòà 10 ñì. Ó âіêíі Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè âñòàíîâèìî,
кавуна
ùî ïîëÿ áóäóòü ìàòè íóëüîâèé âіäñòóï, à íà âêëàäöі
Òëî âñòàíîâèìî êîëіð çàëèâêè òëà — Áіðþçîâèé 10.
Íàñòóïíі åòàïè ñòâîðåííÿ ìàëþíêà ïîäàíî â òàáëèöі 8.3.
Åòàïè ñòâîðåííÿ âåêòîðíîãî ìàëþíêà
Çìіñò åòàïó

Ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ îïåðàöіé,
іíñòðóìåíòè

1. Ñòâîðåííÿ
ñåãìåíòà êîëà
òåìíî-çåëåíîãî êîëüîðó

1. Âèáðàòè іíñòðóìåíò Ñåãìåíò êîëà ó ãðóïі
åëåìåíòіâ Îñíîâíі ôіãóðè.
2. Íàêðåñëèòè âèáðàíèì іíñòðóìåíòîì ñåãìåíò
êîëà, ùî çà ðîçìіðàìè áóäå âіäïîâіäàòè ðîçìіðàì ñêèáêè êàâóíà.
3. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Ëіíіÿ ñòèëü — íåìàє.
4. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Îáëàñòü êîëіð çàïîâíåííÿ — Çåëåíèé 7

2. Ñòâîðåííÿ
ñåãìåíòà êîëà
æîâòî-çåëåíîãî êîëüîðó

1. Ñêîïіþâàòè ïîïåðåäíüî ñòâîðåíèé ñåãìåíò
òåìíî-çåëåíîãî êîëüîðó.
2. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Îáëàñòü êîëіð çàïîâíåííÿ — Æîâòî-çåëåíèé 7 і ðіâåíü ïðîçîðîñòі —
40 %.
3. Ðîçìіñòèòè ñòâîðåíèé ñåãìåíò ïîâåðõ ïîïåðåäíüîãî òà çìåíøèòè éîãî ç âèêîðèñòàííÿì
ìàðêåðіâ çìіíè ðîçìіðіâ òàê, ùîá íèæíіé ñåãìåíò ÷àñòêîâî âèãëÿäàâ çíèçó і çáîêó

3. Ñòâîðåííÿ
ñåãìåíòà êîëà
çåëåíîãî êîëüîðó

1. Ñêîïіþâàòè ïîïåðåäíüî ñòâîðåíèé ñåãìåíò
æîâòî-çåëåíîãî êîëüîðó.
2. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Îáëàñòü êîëіð çàïîâíåííÿ — Çåëåíèé 4 òà ðіâåíü ïðîçîðîñòі — 0 %.
3. Ðîçìіñòèòè ñòâîðåíèé ñåãìåíò ïîâåðõ ïîïåðåäíüîãî òà çìåíøèòè éîãî ç âèêîðèñòàííÿì
ìàðêåðіâ çìіíè ðîçìіðіâ òàê, ùîá íèæíіé ñåãìåíò
÷àñòêîâî âèãëÿäàâ çíèçó і çáîêó

Òàáëèöÿ 8.3

Åñêіç
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Роздiл 8
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 8.3
Çìіñò åòàïó

Ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ îïåðàöіé,
іíñòðóìåíòè

4. Ñòâîðåííÿ
ñåãìåíòà êîëà
÷åðâîíîãî êîëüîðó

1. Ñêîïіþâàòè ïîïåðåäíüî ñòâîðåíèé ñåãìåíò çåëåíîãî êîëüîðó.
2. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Îáëàñòü êîëіð çàïîâíåííÿ — ×åðâîíèé і ðіâåíü ïðîçîðîñòі — 0 %.
3. Ðîçìіñòèòè ñòâîðåíèé ñåãìåíò ïîâåðõ ïîïåðåäíüîãî òà çìåíøèòè éîãî ç âèêîðèñòàííÿì
ìàðêåðіâ çìіíè ðîçìіðіâ òàê, ùîá íèæíіé ñåãìåíò
÷àñòêîâî âèãëÿäàâ çíèçó і çáîêó

5. Ñòâîðåííÿ
äîâіëüíîї îáëàñòі ðîæåâîãî êîëüîðó

1. Âèáðàòè іíñòðóìåíò Ïîëіëіíіÿ ó ãðóïі åëåìåíòіâ Êðèâà.
2. Íàêðåñëèòè âèáðàíèì іíñòðóìåíòîì çàìêíóòó äîâіëüíó îáëàñòü íàáëèæåíî äî çðàçêà.
3. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Ëіíіÿ ñòèëü — íåìàє.
4. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Îáëàñòü êîëіð çàïîâíåííÿ — Ðîæåâèé 2 òà ðіâåíü ïðîçîðîñòі — 60 %.
5. Ðîçìіñòèòè ñòâîðåíó ôіãóðó ïîâåðõ іíøèõ ôіãóð íàáëèæåíî äî çðàçêà

6. Äîäàâàííÿ
äî ìàëþíêà
íàñіííÿ êàâóíà

1. Âèáðàòè іíñòðóìåíò Åëіïñè.
2. Íàêðåñëèòè âèáðàíèì іíñòðóìåíòîì íåâåëèêèé çà ðîçìіðîì îâàë, âèäîâæåíèé ó âèñîòó.
3. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Ëіíіÿ ñòèëü — íåìàє.
4. Óñòàíîâèòè íà âêëàäöі Âëàñòèâîñòі ó ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Îáëàñòü êîëіð çàïîâíåííÿ — Ïîìàðàí÷åâèé 6 і ðіâåíü ïðîçîðîñòі — 0 %.
5. Ðîçìіñòèòè ñòâîðåíèé îâàë ïîâåðõ ïîïåðåäíüîї
ôіãóðè, çà ïîòðåáè çìåíøèòè ðîçìіð і ïîâåðíóòè
ç âèêîðèñòàííÿì іíñòðóìåíòà Ïîâîðîò ñïèñêó
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Ïîëîæåííÿ òà ðîçìіð.
6. Ñêîïіþâàòè ñòâîðåíó ôіãóðó òà âñòàâèòè ïîòðіáíó êіëüêіñòü ðàçіâ äëÿ ðîçìіùåííÿ íàñіííÿ
çãіäíî çі çðàçêîì

7. Ãðóïóâàííÿ ñòâîðåíèõ
îá’єêòіâ

1. Âèáðàòè іíñòðóìåíò Âèáðàòè.
2. Îêðåñëèòè âèáðàíèì іíñòðóìåíòîì ïðÿìîêóòíèê, ó ÿêèé âêëþ÷èòè âñі îá’єêòè, ÿêі ïîòðіáíî çãðóïóâàòè.
3. Âèáðàòè â êîíòåêñòíîìó ìåíþ îáðàíîї îáëàñòі êîìàíäó Çãðóïóâàòè

8. Çáåðåæåííÿ ñòâîðåíîãî
äîêóìåíòà

1. Âèêîíàòè Ôàéë  Çáåðåãòè.
2. Óêàçàòè іì’ÿ òà ìіñöå çáåðåæåííÿ ôàéëà, íàïðèêëàä Äîêóìåíòè\êàâóí.odg.
3. Âèáðàòè êíîïêó Çáåðåãòè

Åñêіç
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Â LibreOffice Draw äëÿ çáåðіãàííÿ ôàéëіâ âèêîðèñòîâóєòüñÿ ñâіé òèï
âåêòîðíèõ ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ — ODF. Äëÿ çáåðåæåííÿ ìàëþíêà â іíøèõ
ôîðìàòàõ ñëіä âèêîíàòè Ôàéë  Åêñïîðò і âèáðàòè ïîòðіáíèé òèï ôàéëіâ ó âіäïîâіäíîìó ñïèñêó.
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ЗОБРА ЖЕННЯ
З ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ
Óçàãàëüíþþ÷è îñîáëèâîñòі ñòâîðåííÿ âåêòîðíîãî ãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ ç ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ, ñêëàäåìî àëãîðèòì, çà ÿêèì ìîæíà ñòâîðþâàòè âåêòîðíі ìàëþíêè ó âåêòîðíîìó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі:
1. Ðîçðîáèòè óÿâíó àáî ãðàôі÷íó (íà ïàïåðі) ìîäåëü çîáðàæåííÿ.
2. Ðîçðîáèòè ïîñëіäîâíіñòü ñòâîðåííÿ ìàëþíêà, íàáіð і çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé éîãî îá’єêòіâ ç óðàõóâàííÿì çàñîáіâ îáðàíîãî âåêòîðíîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà (ðîçðîáèòè òåõíîëîãіþ ñòâîðåííÿ).
3. Çàïóñòèòè íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó âåêòîðíîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà.
4. Óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè ìàëþíêà (ðîçìіð, ðîçìіðè ïîëіâ, êîëіð òëà òîùî).
5. Ñòâîðèòè ïåðøèé îá’єêò çîáðàæåííÿ íà îñíîâі îäíîãî ç ãðàôі÷íèõ
ïðèìіòèâіâ.
6. Óñòàíîâèòè ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ Áі÷íîї ïàíåëі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé îá’єêòà (êîëіð, ñòèëü, òîâùèíó, ïðîçîðіñòü ëіíіé;
êîëіð, ñòèëü, òîâùèíó, ïðîçîðіñòü çàïîâíåííÿ âíóòðіøíüîї îáëàñòі
òîùî).
7. Ñòâîðèòè íàñòóïíі îá’єêòè òà âñòàíîâèòè çíà÷åííÿ їõ âëàñòèâîñòåé.
8 Çãðóïóâàòè îá’єêòè.
áåðåãòè ñòâîðåíå çîáðàæåííÿ â îáðàíîìó ôîðìàòі ôàéëà.
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ãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ñòâîðіòü çîáðàæåííÿ ñêèáêè êàâóíà âіäïîâіäíî äî ìàëþíêà 8.12 òà
òàáëèöі 8.3.
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й
і
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Âåêòîðíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ ñòâîðþþòüñÿ â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî
ðåäàêòîðà àáî øëÿõîì òðàñóâàííÿ ç ðàñòðîâîãî çîáðàæåííÿ. Ïðèêëàäàìè
âåêòîðíèõ ðåäàêòîðіâ, ùî ìàþòü çàñîáè äëÿ ïðîôåñіéíîї ðîáîòè іç çîáðàæåííÿìè, є Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, LibreOffice Draw.
Âåêòîðíèé ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð LibreOffice Draw âõîäèòü äî ñêëàäó
îôіñíèõ ïðîãðàì LibreOffice ç âіäêðèòèì êîäîì. Draw âèêîðèñòîâóє áàãàòîøàðîâó ñòðóêòóðó ìàëþíêіâ, ìàє çàñîáè äëÿ ñòâîðåííÿ êðåñëåíü і äіàãðàì, ïðîñòèõ îá’єìíèõ (3D) ôіãóð, äëÿ ðåäàãóâàííÿ êðèâèõ Áåçüє.
Ó ðåäàêòîðі Draw ìàëþâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì іíñòðóìåíòіâ ïàíåëі Ãðàôіêà. Çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ çîáðàæåííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì Áі÷íîї ïàíåëі âіêíà ðåäàêòîðà.
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Роздiл 8
Àëãîðèòì ïîáóäîâè çîáðàæåííÿ ç ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ ïåðåäáà÷àє ïîïåðåäíþ ðîçðîáêó ìîäåëі òà òåõíîëîãії ñòâîðåííÿ ìàëþíêà, óñòàíîâëåííÿ
éîãî çàãàëüíèõ ïàðàìåòðіâ, ïîñëіäîâíå ìàëþâàííÿ òà âñòàíîâëåííÿ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé êîæíîãî ãðàôі÷íîãî ïðèìіòèâà, їõ ãðóïóâàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàëþíêà â îäíîìó ç îáðàíèõ ôîðìàòіâ ãðàôі÷íèõ ôàéëіâ.
Дайте відповіді на запитання
1. ßêі âіäîìі âàì ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ ñòâîðåííÿ âåêòîðíèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü?
2. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíî ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð LibreOffice Draw?
3. ßêі îá’єêòè ìіñòèòü ïî÷àòêîâå âіêíî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà LibreOffice
Draw?
4. ßê óñòàíîâèòè ïàðàìåòðè ñòîðіíêè, íà ÿêіé áóäå ñòâîðåíî ìàëþíîê
ó LibreOffice Draw?
5. ßê âіäêðèòè Áі÷íó ïàíåëü ó âіêíі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà LibreOffice
Draw?
6. ßê óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ëіíіé ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ?
7. ßê óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé âíóòðіøíüîї îáëàñòі ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ?
8. Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ìîæíà âñòàíîâèòè ç âèêîðèñòàííÿì
åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ñïèñêó Ïîëîæåííÿ òà ðîçìіð âêëàäêè Âëàñòèâîñòі Áі÷íîї ïàíåëі âіêíà LibreOffice Draw?
9. ßê çãðóïóâàòè ãðàôі÷íі ïðèìіòèâè ó âåêòîðíîìó ðåäàêòîðі?
10. ßêèé àëãîðèòì ïîáóäîâè çîáðàæåííÿ ç ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ? Íàçâіòü êðîêè öüîãî àëãîðèòìó.
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü âåêòîðíå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ çà îðієíòîâíèìè ïðèêëàäàìè:
б)

г)

в)

д)

е)
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2. Ñòâîðіòü âåêòîðíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ äîðîæíіõ çíàêіâ:
а)

б)

в)

г)

д)

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 10
«Створення простих векторних зображень»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð
Draw.
2. Ñòâîðіòü âåêòîðíèé ìàëþíîê âіäïîâіäíî äî çðàçêà
(ìàë. 8.13), âèêîðèñòîâóþ÷è іíñòðóìåíòè ìàëþâàííÿ ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ.
3. Âіäôîðìàòóéòå îá’єêòè òà óñòàíîâіòü çíà÷åííÿ
âëàñòèâîñòåé ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíî äî çðàçêà.
4. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ìàëþíîê ó âàøіé ïàïöі ó
ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà 10.

Мал. 8.13. Зразок
до практичної роботи
№ 10

8.3. ОПРАЦЮВАННЯ ВЕКТОРНИХ ГРАФІЧНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ
1. ßê çìіíèòè ôîðìó êðèâîї, ïîáóäîâàíîї ç âèêîðèñòàííÿì іíñòðóìåíòà Ìàëüîâàíà êðèâà â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі?
2. ßê óñòàâèòè, âіäðåäàãóâàòè òà âіäôîðìàòóâàòè ôðàãìåíò òåêñòó â ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé?
3. ßê çãðóïóâàòè îá’єêòè ó âåêòîðíîìó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі?

СТВОРЕННЯ МАЛЮНКІВ З КРИВИХ І ЛАМАНИХ
Îäíієþ ç îñíîâíèõ îñîáëèâîñòåé ðîáîòè ç âåêòîðíèì çîáðàæåííÿì є ðîáîòà ç êðèâèìè. Ó âåêòîðíіé ãðàôіöі âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê çâàíі êðèâі Áåçüє.
Çãіäíî ç ìåòîäîì ìîäåëþâàííÿ êðèâèõ Áåçüє êîæíà òàêà êðèâà ìіñòèòü
âóçëè, ìіæ ÿêèìè ðîçìіùåíî äóãè, ôîðìà ÿêèõ âèçíà÷àєòüñÿ äîòè÷íèìè
äî êðèâèõ ó ìіñöі âóçëіâ. Íàéïðîñòіøà êðèâà Áåçüє ìàє äâà âóçëè, äî
ÿêèõ ïðîâåäåíî äâі äîòè÷íі (ìàë. 8.14). Äîòè÷íі äî êðèâèõ Áåçüє — öå íå
ïðÿìі, à âіäðіçêè ïðÿìèõ, ïî÷àòîê ÿêèõ çáіãàєòüñÿ ç âіäïîâіäíèì âóçëîì.
Ðåäàãóâàííÿ ôîðìè êðèâîї âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì çìіíè íàïðÿìó òà äîâæèíè äîòè÷íèõ. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè ïîòðіáíèé âóçîë.
2. Âèáðàòè ìàðêåð êåðóâàííÿ.
3. Ïåðåòÿãíóòè ìàðêåð ó ïîòðіáíó òî÷êó, âіäñëіäêîâóþ÷è çìіíó ôîðìè êðèâîї.
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Роздiл 8
3
2
1
1. Âóçîë

1

2. Äîòè÷íà

2

3. Ìàðêåð êåðóâàííÿ

3

Мал. 8.14. Основні елементи
кривої Безьє

ßêùî êðèâà ìàє êіëüêà âóçëіâ, òî ñïðîñòèòè її ðåäàãóâàííÿ ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì ñòàíäàðòíèõ âèäіâ âóçëіâ. Ó ðåäàêòîðі Draw
w âèêîðèñòîâóєòüñÿ òðè ñòàíäàðòíèõ âèäè âóçëіâ: êóòîâèé âóçîë, ñèìåòðè÷íèé ïåðåõіä
і ïëàâíèé ïåðåõіä (ìàë. 8.15).

Кутовий вузол

Симетричний перехід

Плавний перехід

Мал. 8.15. Стандартні види вузлів

Êóòîâèé âóçîë: ó âóçëі äâі äóãè ç’єäíóþòüñÿ áåç ïëàâíîãî ïåðåõîäó. Öі
êðèâі ðåäàãóþòüñÿ íåçàëåæíî îäíà âіä îäíîї.
Ñèìåòðè÷íèé ïåðåõіä: ó âóçëі ç’єäíóþòüñÿ äâі îäíàêîâі äóãè. Çìіíà
äîâæèíè òà ïîëîæåííÿ îäíієї äîòè÷íîї ïðèâîäèòü äî òàêîї ñàìîї çìіíè
іíøîї äîòè÷íîї.
Ïëàâíèé ïåðåõіä: ó âóçëі äâі äóãè ïëàâíî ïåðåõîäÿòü îäíà â îäíó, àëå
ðåäàãóþòüñÿ âîíè îêðåìî îäíà âіä îäíîї.
Äëÿ âñòàíîâëåííÿ âóçëà ïåâíîãî ñòàíäàðòíîãî âèäó ñëіä:
1. Âèáðàòè ïîòðіáíó êðèâó.
2. Âèáðàòè êíîïêó Çìіíà òî÷îê

íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Ñòàíäàðòíà.

3. Âèáðàòè ïîòðіáíèé âóçîë.
4. Âèáðàòè íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Çìіíà ãåîìåòðіїї (ìàë. 8.16) êíîïêó,
ùî âіäïîâіäàє îäíîìó çі ñòàíäàðòíèõ âèäіâ âóçëіâ: êóòîâèé âóçîë
ïëàâíèé ïåðåõіä

àáî ñèìåòðè÷íèé ïåðåõіä

,

.

Мал. 8.16. Панель інструментів Зміна геометрії
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Ïðèçíà÷åííÿ іíøèõ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Çìіíà
ãåîìåòðії íàâåäåíî â òàáëèöі 8.4.
Òàáëèöÿ 8.4
Åëåìåíòè êåðóâàííÿ ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Çìіíà ãåîìåòðії
Çîáðàæåííÿ êíîïêè

Íàçâà òà ïðèçíà÷åííÿ êíîïêè
Ïåðåìіñòèòè âóçëè — äëÿ çìіíåííÿ ïîëîæåííÿ âóçëіâ
Âñòàâèòè âóçëè — äëÿ âñòàâëåííÿ âóçëіâ (ïіñëÿ âèáîðó
êíîïêè ïîòðіáíî âêàçàòè ïîëîæåííÿ íîâîãî âóçëà íà
êðèâіé)
Âèäàëèòè âóçëè — äëÿ âèäàëåííÿ âóçëіâ

Ïåðåòâîðèòè íà êðèâó — äëÿ ïåðåòâîðåííÿ âіäðіçêà
ïðÿìîї íà êðèâó Áåçüє
Çàìêíóòè êðèâó Áåçüє — äëÿ ç’єäíàííÿ ïî÷àòêîâîãî òà
êіíöåâîãî âóçëіâ êðèâîї Áåçüє, ùî äàє ìîæëèâіñòü ñòâîðèòè âíóòðіøíþ îáëàñòü
Ðîçäіëèòè êðèâîþ — äëÿ ðîçðіçàííÿ êðèâîї ó âèäіëåíîìó âóçëі
Ïðèáðàòè âóçëè — äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïîòî÷íîãî âóçëà àáî
âèáðàíèõ âóçëіâ äëÿ ïîäàëüøîãî âèäàëåííÿ

Ëàìàíі ëіíії òà áàãàòîêóòíèêè âñòàâëÿþòüñÿ äî ìàëþíêà àíàëîãі÷íî äî
ïîäіáíèõ îïåðàöіé ó Paint àáî ïіä ÷àñ ðîáîòè ç ãðàôі÷íèìè îá’єêòàìè â
îôіñíèõ ïðîãðàìàõ.
Чи знаєте ви, що…
Криві Безьє було винайдено для комп’ютерного опису ліній і поверхонь в автомобілебудуванні. Французькі вчені Поль
де Кастельжо та П’єр Безьє (мал. 8.17) працювали в різних
автомобільних компаніях — Сітроен та Рено відповідно. Поль
де Кастельжо в 1959, а П’єр Безьє в 1962 році розробили математичні моделі опису кривих, які можна використовувати
для автоматизації процесів створення креслень і для програмування верстатів із числовим програмним керуванням, що
активно почали використовуватися на заводах. Розробки
Поля де Кастельжо були засекречені компанією Сітроен, тому
поширення
р
отримали
р
пізніші р
розробки
р
П’єра
р Безьє.
На математичних моделях Де Кастельжо та Безьє базується робота векторних графічних редакторів, а також систем автоматизованого проектування.

Мал. 8.17. П’єр
Безьє
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Роздiл 8
ДОДАВАННЯ ТЕКСТУ ДО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
І ЙОГО ФОРМАТУВАННЯ
Îñíîâíі îïåðàöії âñòàâëåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó â
ðåäàêòîðі Draw àíàëîãі÷íі äî ïîäіáíèõ îïåðàöіé ó ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé.
ßê і ó ïðåçåíòàöіÿõ, ó âåêòîðíîìó ðåäàêòîðі òåêñò óñòàâëÿєòüñÿ â òåêñòîâі ïîëÿ. Äëÿ âñòàâëåííÿ òåêñòó â Draw ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè êíîïêó Òåêñòîâå ïîëå
íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Ñòàíäàðòíà.
2. Âèáðàòè ìіñöå íà ñòîðіíöі òà íàìàëþâàòè ïðÿìîêóòíèê äëÿ òåêñòîâîãî ïîëÿ.
3. Óâåñòè, âіäðåäàãóâàòè òà âіäôîðìàòóâàòè òåêñò.
Äëÿ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó âèêîðèñòîâóþòü ñïèñêè Ñèìâîë òà Àáçàö
âêëàäêè Âëàñòèâîñòі íà Áі÷íіé ïàíåëі âåêòîðíîãî ðåäàêòîðà (ìàë. 8.18).

Мал. 8.18. Списки Символ та Абзац
вкладки Властивості Бічної панелі

Мал. 8.19. Команди меню Видозмінити

Îñîáëèâіñòþ ðîáîòè ç òåêñòîì ó Draw є ìîæëèâіñòü ïåðåòâîðèòè éîãî
íà âåêòîðíі îá’єêòè, ÿêі ìîæíà áóäå ðåäàãóâàòè òàê, ÿê і іíøі ãðàôі÷íі
îá’єêòè. Ç âèêîðèñòàííÿì êîìàíä, ñïèñîê ÿêèõ âіäêðèєòüñÿ ïіñëÿ âèêîíàííÿ ïîñëіäîâíîñòі äіé Âèäîçìіíèòè  Ïåðåòâîðèòè (ìàë. 8.19), òåêñò
ìîæíà ïåðåòâîðèòè íà:
ó — òåêñò ïåðåòâîðþєòüñÿ ó ôіãóðó, ó ÿêіé óñі ñèìâîëè çãðóïîâàíî.
 êðèâó
Ïіñëÿ ðîçãðóïóâàííÿ êîæíó ëіòåðó ìîæíà ðåäàãóâàòè ÿê êðèâó Áåçüє;
 áàãàòîêóòíèê — òåêñò ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ôіãóðó, ó ÿêіé óñі ñèìâîëè
çãðóïîâàíî. Ïіñëÿ ðîçãðóïóâàííÿ êîæíà ëіòåðà ñòàє ôіãóðîþ, ïîáóäîâàíîþ ç âіäðіçêіâ (òàê, ÿê áóäóєòüñÿ áàãàòîêóòíèê);
 êîíòóð — äëÿ òåêñòó äіÿ àíàëîãі÷íà äî ïåðåòâîðåííÿ íà êðèâó;
 òðèâèìіðíèé îá’єêò — òåêñò ñòàє îá’єìíèì
(ìàë. 8.20);
 ðàñòðîâå çîáðàæåííÿ — òåêñò ÿê ôðàãìåíò ðàñòðîМал. 8.20. Текст як
âîãî çîáðàæåííÿ;
тривимірний об’єкт
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 ìåòàôàéë — òåêñòîâå ïîëå ðàçîì ç òåêñòîì ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ôіãóðó, ó ÿêіé íåìîæëèâî ðåäàãóâàòè òåêñò, ìîæíà òіëüêè ðåäàãóâàòè
ñàìó ôіãóðó.
ОПЕРАЦІЇ НА Д ГРУПАМИ ОБ’ЄКТІВ
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ ðàíіøå, êîæåí îá’єêò âåêòîðíîãî ìàëþíêà ñòâîðþєòüñÿ â îêðåìîìó øàðі, ùî äàє çìîãó â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó ïîâåðíóòèñÿ äî éîãî ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ.
Ïîëîæåííÿ øàðó ç âèáðàíèì îá’єêòîì âіäíîñíî іíøèõ øàðіâ ç îá’єêòàìè ìîæíà çìіíèòè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîìàíäè ìåíþ, ùî âіäêðèâàþòüñÿ
ïіñëÿ âèêîíàííÿ Âèäîçìіíèòè  Ðîçìіñòèòè (ìàë. 8.21).

Мал. 8.21. Команди зміни положення шару

Мал. 8.22. Команди вирівнювання

Âèðіâíÿòè ïîëîæåííÿ âèäіëåíîї ãðóïè îá’єêòіâ âіäíîñíî ìåæ ñòîðіí
àðêóøà ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì ãðóïè êîìàíä Âèðіâíþâàííÿ ìåíþ Âèäîçìіíèòè (ìàë. 8.22).

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ñòâîðіòü çîáðàæåííÿ ÿáëóêà âіäïîâіäíî äî ìàëþíêà 8.23.
Äëÿ öüîãî:
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó Draw.
2. Óñòàíîâіòü òàêі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè, âèêîíàâøè Ôîðìàò
 Ñòîðіíêà:
 øèðèíà — 15 ñì;
 âèñîòà — 10 ñì;
 ïîëÿ — óñі 0 ñì;
 òëî — êîëіð — æîâòèé 10.
3. Âèáåðіòü íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Ãðàôіêà іíñòðóìåíò
Åëіïñè òà íàìàëþéòå îâàë ç ïðèáëèçíèìè ðîçìіðàìè:
 øèðèíà — 5 ñì;
 âèñîòà — 6 ñì.
4. Óñòàíîâіòü òàêі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé îâàëó:
Мал. 8.23.
 ëіíіÿ êîíòóðó — íåìàє;
Зображення
 êîëіð çàïîâíåííÿ — ÷åðâîíèé 3.
яблука
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Роздiл 8
5. Âèêîíàéòå Âèäîçìіíèòè  Ïåðåòâîðèòè  íà êðèâó.
6. Âèáåðіòü íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Ñòàíäàðòíà
à êíîïêó Çìіíà ãåîìåòðії

.

7. Âèáåðіòü íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Çìіíà ãåîìåòðіїї êíîïêó Âñòàâèòè
âóçëè

òà âêàæіòü ìіñöÿ âñòàâëåííÿ íîâèõ âóçëіâ çëіâà і ñïðàâà

âіä âåðõíüîãî і íèæíüîãî âóçëіâ îâàëó.
8. Ïåðåìіñòіòü íèæíіé öåíòðàëüíèé і âåðõíіé öåíòðàëüíèé âóçëè áëèæ÷å äî öåíòðà îâàëó (íèæíіé íà ìåíøó âіäñòàíü).
9. Çàñòîñóéòå äî âñòàâëåíèõ âóçëіâ ïëàâíèé ïåðåõіä. Äëÿ öüîãî ïî ÷åðçі
âèáåðіòü êîæåí ç âóçëіâ і êíîïêó Ïëàâíèé ïåðåõіä

íà ïàíåëі іí-

ñòðóìåíòіâ Çìіíà ãåîìåòðії.
10. Âіäðåäàãóéòå äóãè çîáðàæåííÿ òàê, ùîá ôіãóðà
ñòàëà ñõîæà íà ÿáëóêî (ìàë. 8.24).
11. Âèáåðіòü íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ Ãðàôіêà іíñòðóìåíò Ïàðàëåëîãðàì і íàìàëþéòå âóçüêèé ïàðàëåëîãðàì, ÿêèé ó ïîäàëüøîìó áóäå ïåðåòâîðåíî íà
ïëîäîíіæêó ÿáëóêà.
12. Âèêîíàéòå Âèäîçìіíèòè  Ïåðåòâîðèòè  íà
êðèâó äî âñòàâëåíîãî ïàðàëåëîãðàìà.
13. Óñòàíîâіòü òàêі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ïàðàëåëîãðàìà:
Мал. 8.24. Редагування
 ëіíіÿ êîíòóðó: êîëіð — ÷îðíèé 6, øèðèíàà — 0,8 ìì;
вузлів
 êîëіð çàïîâíåííÿ — æîâòèé 3.
14. Âіäðåäàãóéòå ëіíії ïàðåëåëîãðàìà òàê, ùîá ôіãóðà ñòàëà ñõîæà íà ïëîäîíіæêó ÿáëóêà. Äîäàéòå ó
âåðõíіé ÷àñòèíі êðèâó ç òàêèìè ñàìèìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé, ÿê і ó êîíòóðó ïàðàëåëîãðàìà
(ìàë. 8.25).
15. Íàìàëþéòå, âèêîðèñòîâóþ÷è іíñòðóìåíò Êðèâà,
çàìêíóòó êðèâó, âóçëè ÿêîї âіäðåäàãóéòå äëÿ
Мал. 8.25
îòðèìàííÿ çîáðàæåííÿ ëèñòêà. Äîäàéòå âñåðåäèíó çîáðàæåííÿ ëèñòêà êðèâó âіäïîâіäíî äî çðàçêà
(ìàë. 8.26). Çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ëèñòêà:
 ëіíіÿ êîíòóðó: êîëіð — çåëåíèé 5, øèðèíà —
0,8 ìì;
 êîëіð çàïîâíåííÿ — æîâòî-çåëåíèé 4.
16. Âñòàâòå, âèêîðèñòîâóþ÷è іíñòðóìåíò ÐіâíîáåäðåМал. 8.26
íèé òðèêóòíèê, âіäáëèñê íà ïîâåðõíі ÿáëóêà òà
âіäðåäàãóéòå éîãî âіäïîâіäíî äî çðàçêà (ìàë. 8.27).
Çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé âіäáëèñêó:
 ëіíіÿ êîíòóðó — íåìàє;
 êîëіð çàïîâíåííÿ — áіëèé;
 ïðîçîðіñòü — 40 %.
17. Çãðóïóéòå âñі îá’єêòè çîáðàæåííÿ. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü ïî ÷åðçі âñі îá’єêòè çà íàòèñíóòîї êëàâіøі Shift.
2. Âèêîíàéòå Âèäîçìіíèòè  Çãðóïóâàòè.
Мал. 8.27
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18. Äîäàéòå ó ïðàâîìó íèæíüîìó êóòі òåêñò «ßáëóêî» ç òàêèìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé òåêñòó:
 øðèôò — Bauhaus 93;
 ðîçìіð — 40;
 ñòèëü — íàïіâæèðíèé, òіíü;
 êîëіð øðèôòó — æîâòèé 2.
19. Çáåðåæіòü ñòâîðåíå çîáðàæåííÿ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàà 8.3.
айважливіше
й
і
вц
цьому
у пункт
пункті
у
ієþ ç îñíîâíèõ îñîáëèâîñòåé ðîáîòè ç âåêòîðíèì çîáðàæåííÿì є
ç êðèâèìè. Ó âåêòîðíіé ãðàôіöі âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê çâàíі êðèâі
Áåçüє. Ðåäàãóâàííÿ ôîðìè êðèâîї âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì çìіíè íàïðÿìó òà
äîâæèíè âіäðіçêіâ äîòè÷íèõ.
Ó ðåäàêòîðі Draw âèêîðèñòîâóþòü òðè ñòàíäàðòíèõ âèäè âóçëіâ êðèâîї
Áåçüє: êóòîâèé âóçîë, ñèìåòðè÷íèé ïåðåõіä і ïëàâíèé ïåðåõіä.
Îñíîâíі îïåðàöії âñòàâëåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó â
ðåäàêòîðі Draw àíàëîãі÷íі äî ïîäіáíèõ îïåðàöіé ó ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé. Îñîáëèâіñòþ ðîáîòè ç òåêñòîì ó Draw є ìîæëèâіñòü ïåðåòâîðèòè éîãî
íà âåêòîðíі îá’єêòè, ÿêі ìîæíà áóäå ðåäàãóâàòè òàê, ÿê і іíøі ãðàôі÷íі
îá’єêòè.
Ïîëîæåííÿ øàðó ç âèáðàíèì îá’єêòîì âіäíîñíî іíøèõ øàðіâ ç îá’єêòàìè ìîæíà çìіíèòè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîìàíäè ìåíþ, ùî âіäêðèâàþòüñÿ
ïіñëÿ âèêîíàííÿ Âèäîçìіíèòè  Ðîçìіñòèòè.
Âèðіâíÿòè ïîëîæåííÿ âèäіëåíîї ãðóïè îá’єêòіâ âіäíîñíî ìåæ ñòîðіí àðêóøà ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì ãðóïè êîìàíä Âèðіâíþâàííÿ ìåíþ Âèäîçìіíèòè.
Дайте відповіді на запитання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ùî òàêå êðèâà Áåçüє?
Ñêіëüêè і ÿêèõ åëåìåíòіâ ìàє íàéïðîñòіøà êðèâà Áåçüє?
ßê çìіíèòè ôîðìó êðèâîї Áåçüє?
ßêі ñòàíäàðòíі ôîðìè âóçëіâ êðèâèõ Áåçüє âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó
ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі Draw?
ßê óñòàíîâèòè ïåâíèé ñòàíäàðòíèé âèä âóçëà êðèâîї Áåçüє ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі Draw?
ßêå ïðèçíà÷åííÿ ìàþòü åëåìåíòè êåðóâàííÿ ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ
Çìіíà ãåîìåòðії? ßê âіäîáðàçèòè öþ ïàíåëü?
ßê óñòàâèòè äî ìàëþíêà ó âåêòîðíîìó ðåäàêòîðі Draw ëàìàíі ëіíії
òà áàãàòîêóòíèêè?
ßê óñòàâèòè äî ìàëþíêà ó âåêòîðíîìó ðåäàêòîðі Draw ôðàãìåíòè
òåêñòó? ßê óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ їõ âëàñòèâîñòåé?
×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ðîáîòà ç ôðàãìåíòàìè òåêñòó ó âåêòîðíîìó ðåäàêòîðі Draw âіä ðîáîòè ç íèìè â ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé?
ßêі îïåðàöії ç ãðóïàìè îá’єêòіâ ìîæíà âèêîíàòè ó âåêòîðíîìó ðåäàêòîðі Draw?
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Роздiл 8
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü âåêòîðíå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ çà îðієíòîâíèìè ïðèêëàäàìè:
а)

б)

в)

д)

е)

2. Ñòâîðіòü âåêòîðíå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ âіäïîâіäíî äî çðàçêà:
à)

є)



á)

æ)



â)

ç)

ã)

ä)

è)

і)

 

å)

 

    
ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 11
«Створення складених векторних зображень»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Draw.
2. Ñòâîðіòü âåêòîðíèé ìàëþíîê çãіäíî çі çðàçêîì (ìàë. 8.28), âèêîðèñòîâóþ÷è іíñòðóìåíòè ìàëþâàííÿ ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ ç ãðóï Îñíîâíі
ôіãóðè, Ôіãóðè-ñèìâîëè, à òàêîæ âñòàâëåííÿ îá’єêòіâ ç ãðóïè Ñåðåäîâèùå (Áі÷íà ïàíåëü  Ãàëåðåÿ).
3. Ïіä ÷àñ ìàëþâàííÿ ñîíå÷êà âèêîðèñòàéòå ðåäàãóâàííÿ êðèâèõ Áåçüє.
4. Âіäôîðìàòóéòå îá’єêòè òà óñòàíîâіòü çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíî äî çðàçêà.
5. Çãðóïóéòå âñі îá’єêòè.
6. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ìàëþíîê ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà 11.
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Мал. 8.28. Зразок до практичної роботи № 11
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Ó öüîìó ðîçäіëі âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

ïåðñîíàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå òà éîãî ïðèçíà÷åííÿ
õìàðíі òåõíîëîãії òà їõ âèêîðèñòàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ
ïåðñîíàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà
âèêîðèñòàííÿ îíëàéí-ñåðåäîâèù äëÿ ñòâîðåííÿ òà ïóáëіêàöії
äîêóìåíòіâ ðіçíèõ òèïіâ
âèêîðèñòàííÿ îôіñíèõ âåá-ïðîãðàì äëÿ ñòâîðåííÿ ñïіëüíèõ
äîêóìåíòіâ
ñèíõðîíіçàöіþ äàíèõ òà її íàëàøòóâàííÿ
ñòâîðåííÿ îíëàéí-ôîðì òà їõ âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ
îïèòóâàíü
ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ çàêëàäîê
ïіäêëþ÷åííÿ äî êàíàëó íîâèí
âèêîðèñòàííÿ îíëàéí-ñèñòåì äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòіâ
ìîâó ðîçìіòêè ãіïåðòåêñòó
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СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

9.1. ПЕРСОНАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
1. ßêі ñëóæáè Іíòåðíåòó âè çíàєòå òà ÿêå їõ ïðèçíà÷åííÿ?
2. Ùî òàêå îáëіêîâèé çàïèñ, іç ÷îãî âіí ñêëàäàєòüñÿ? Íà ÿêîìó ïîøòîâîìó
ñåðâåðі âè ìàєòå îáëіêîâèé çàïèñ?
3. ßêі îïåðàöії ç ôàéëàìè, ïàïêàìè ìîæíà çäіéñíþâàòè â îïåðàöіéíіé
ñèñòåìі Windows? ßê âîíè âèêîíóþòüñÿ?

ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ХМАРНІ СЕРВІСИ
Äëÿ îáëàøòóâàííÿ òà åôåêòèâíîї îðãàíіçàöії ñâîєї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè
êîðèñòóâà÷ ñòâîðþє ïåðñîíàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå (àíãë. Personal
Learning Environment) — íàáіð іíñòðóìåíòіâ і ñåðâіñіâ, âèêîðèñòàííÿ
ÿêèõ çàáåçïå÷óє êîíêðåòíîìó êîðèñòóâà÷ó äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ îñâіòíіõ
öіëåé. Íàïðèêëàä, öå ìîæóòü áóòè íàáîðè ïіäðó÷íèêіâ, äîâіäíèêіâ, õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè, іíñòðóìåíòіâ і ïðèëàäіâ, êîìï’þòåðíîãî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ.
Øèðîêå çàñòîñóâàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé ñòâîðþє îñîáëèâі óìîâè і äëÿ îðãàíіçàöії ïåðñîíàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, îñîáëèâî ùîäî âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ñåðâіñіâ і ðåñóðñіâ Іíòåðíåòó — ìåðåæíèõ ðåñóðñіâ, ïîøóêîâèõ ñèñòåì, åëåêòðîííîї ïîøòè, ôîðóìіâ,
ñîöіàëüíèõ ìåðåæ, ñëóæá іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ, ñåðâіñіâ Âåá 2.0,
îñâіòíіõ ïîðòàëіâ, äèñòàíöіéíèõ êóðñіâ òîùî.
Ñüîãîäíі êîðèñòóâà÷і äëÿ öèõ öіëåé àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü õìàðíі òåõíîëîãіїї (àíãë. Cloud Technology) — іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії,
ùî ïåðåäáà÷àþòü âіääàëåíå îïðàöþâàííÿ òà çáåðіãàííÿ äàíèõ (ìàë. 9.1).
Õìàðíі òåõíîëîãії íàäàþòü ìîæëèâіñòü ñïîæèâà÷àì âèêîðèñòîâóâàòè ïðîãðàìè áåç óñòàíîâëåííÿ їõ íà ñâîї ëîêàëüíі êîìï’þòåðè, çàáåçïå÷óþòü çáåðåæåííÿ òà äîñòóï äî îñîáèñòèõ ôàéëіâ ç áóäü-ÿêîãî êîìï’þòåðà, ÿêèé ìàє
ïіäêëþ÷åííÿ äî Іíòåðíåòó, íàäàþòü ìîæëèâіñòü çáåðіãàòè ïîñèëàííÿ íà ïîòðіáíі
ðåñóðñè і íå ñêà÷óâàòè їõ íà ñâîї êîìï’þòåðè. Âèêîðèñòîâóâàòè õìàðíі ñåðâіñè ìîæíà íà ðіçíîìàíіòíèõ ãàäæåòàõ
(íîóòáóê, ïëàíøåò, íåòáóê, ñìàðòôîí),
íåçàëåæíî âіä òèïó îïåðàöіéíîї ñèñòåìè, îñêіëüêè öі ñåðâіñè çàáåçïå÷óþòü ïіäòðèìêó ðîáîòè â ðіçíèõ îïåðàöіéíèõ ñèñòåìàõ Linux, Windows, Android, Apple.
Õìàðíі òåõíîëîãії çàáåçïå÷óþòü
ìîáіëüíіñòü êîðèñòóâà÷à, áåç ïðèâ’ÿçêè äî êîíêðåòíîãî ìіñöÿ éîãî çíàõîäæåííÿ, äî êîíêðåòíîãî êîìï’þòåðà,
íàäàþòü ìîæëèâіñòü ìàòè ïîñòіéíèé
Мал. 9.1. Хмароорієнтоване
äîñòóï äî ñâîїõ ðåñóðñіâ ÷åðåç Іíòåðíåò
навчальне середовище
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Роздiл 9
ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, åêîíîìèòè êîøòè íà îáñëóãîâóâàííі ìåðåæ і êîìï’þòåðíîãî îáëàäíàííÿ, íà ïðèäáàííі ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Äî íåäîëіêіâ âèêîðèñòàííÿ õìàðíèõ ñåðâіñіâ ñëіä âіäíåñòè çàëåæíіñòü
âіä íàÿâíîñòі òà ÿêîñòі êàíàëó іíòåðíåò-çâ’ÿçêó, ðèçèêè òåõíі÷íèõ çáîїâ,
íåáåçïåêó ïîðóøåííÿ êîíôіäåíöіéíîñòі äàíèõ òà іíøі ïðàâîâі ïèòàííÿ.
Âіäîìі êîìïàíії, ÿêі íàäàþòü ïîñëóãè ó âèêîðèñòàííі õìàðíèõ ñåðâіñіâ, — Google, Microsoft, Amazon, TheRackspace, Joyent, GoGrid,
Terremark, Savvis, Verizon, NewServers. Ñüîãîäíі íàéáіëüø ïîïóëÿðíèìè є õìàðíі ñåðåäîâèùà
âіä êîìïàíії Google òà
âіä
êîìïàíії Microsoft.
Ìè ç âàìè îçíàéîìèìîñÿ ç õìàðíèìè ñåðâіñàìè Google. Íåïîâíèé ïåðåëіê їõ íàâåäåíî â òàáëèöі 9.1. Ïåðåëіê õìàðíèõ ñåðâіñіâ Office 365 ïîäàíî â äîäàòêó íà ñòîðіíöі 278.
Òàáëèöÿ 9.1
Õìàðíі ñåðâіñè Google
Òèï
îíëàéí-ñåðâіñó

Íàçâà ñåðâіñó
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ

Íàçâà ñåðâіñó
àíãëіéñüêîþ ìîâîþ

Ïîøòîâà ñëóæáà

Gmail

Gmail

Ñõîâèùå ôàéëіâ

Google Äèñê

Google Drive

Òåêñòîâèé
ïðîöåñîð

Google Äîêóìåíòè

Google Docs

Òàáëè÷íèé
ïðîöåñîð

Google Òàáëèöі

Google Sheets

Ðåäàêòîð
ïðåçåíòàöіé

Google Ïðåçåíòàöії

Google Slides

Google Ôîðìè

Google Forms

Ãðàôі÷íèé
âåêòîðíèé
ðåäàêòîð

Google Ìàëþíêè

Google Drawings

Ðåäàêòîð
ôîòîãðàôіé

Google Ôîòî

Google Photos

Ðåäàêòîð ôîðì

Ïîçíà÷åííÿ
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 9.1
Òèï
îíëàéí-ñåðâіñó

Íàçâà ñåðâіñó
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ

Íàçâà ñåðâіñó
àíãëіéñüêîþ ìîâîþ

Âіäåîêîíôåðåíöії

–

Hangouts

Ñåðâіñ
äëÿ ðîçìіùåííÿ
âіäåî

–

YouTube

Google Ïîøóê

Google Search

Google Ïåðåêëàäà÷

Google Translate

Google Êàëåíäàð

Google Calendar

Ðåäàêòîð ñàéòіâ

Google Ñàéòè

Google Sites

Ðåäàêòîð áëîãіâ

Blogger

Blogger

Ñîöіàëüíà
ìåðåæà

Google+

Google+

Êàðòè Google

Google Maps

Ïîøóêîâà
ñëóæáà
Ïåðåêëàäà÷

Åëåêòðîííèé
êàëåíäàð

Îíëàéí-êàðòè

Ïîçíà÷åííÿ

Äëÿ òîãî ùîá âèêîðèñòîâóâàòè õìàðíі ñåðâіñè Google, êîðèñòóâà÷ ïîâèíåí ìàòè îáëіêîâèé çàïèñ ó ñåðåäîâèùі Google. ßêùî ó âàñ óæå є åëåêòðîííà ñêðèíüêà íà ïîøòîâîìó ñåðâåðі Gmail, òî öåé åêàóíò ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè і äëÿ êîðèñòóâàííÿ іíøèìè ñåðâіñàìè Google. Іíàêøå òàêèé
îáëіêîâèé çàïèñ ïîòðіáíî ñòâîðèòè.
ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ДИСК
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
Google Äèñê — õìàðíå ñõîâèùå äàíèõ, äå êîðèñòóâà÷ ìîæå çáåðіãàòè
ñâîї ôàéëè òà íàäàâàòè äîñòóï äî íèõ іíøèì êîðèñòóâà÷àì â Іíòåðíåòі. Íà ðåñóðñі ìîæíà çáåðіãàòè òåêñòîâі äîêóìåíòè, ôîòîãðàôії, ìóçèêó,
âіäåî òà іíøі ôàéëè — ôàéëè òðèäöÿòè ðіçíèõ òèïіâ.
239
39
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Роздiл 9
Êîæíîìó êîðèñòóâà÷ó íàäàєòüñÿ áåçêîøòîâíî 15 Ãáàéò äèñêîâîãî
ïðîñòîðó, àëå çà äîäàòêîâó ïëàòó öåé îáñÿã ìîæíà çáіëüøèòè.
Äëÿ âõîäó â ñåðåäîâèùå Google Äèñê ïîòðіáíî:
1. Âіäêðèòè áóäü-ÿêèé áðàóçåð (êðàùå Google Chrome).
2. Óâåñòè â àäðåñíîìó ðÿäêó google.com.ua.
3. Âèáðàòè íà ñòàðòîâіé ñòîðіíöі ñàéòó ó âåðõíüîìó ïðàâîìó êóòі êíîïêó Óâіéòè.
4. Óâåñòè ó âіäïîâіäíèé ðÿäîê іì’ÿ êîðèñòóâà÷à àáî ïîâíó àäðåñó åëåêòðîííîї ïîøòîâîї ñêðèíüêè òà âèáðàòè êíîïêó Äàëі.
5. Óâåñòè ó âіäïîâіäíå ïîëå ïàðîëü і âèáðàòè êíîïêó Óâіéòè.
6. Âèáðàòè ó âåðõíüîìó ïðàâîìó êóòі ñàéòó êíîïêó Äîäàòêè Google
7. Âèáðàòè ó ñïèñêó ñåðâіñіâ êíîïêó Äèñê

.

(ìàë. 9.2).

Мал. 9.2. Вікно Google Диск

Öåíòðàëüíó ÷àñòèíó âіêíà Google Äèñê çàéìàє Ðîáî÷à îáëàñòü, ó ÿêіé
âіäîáðàæàþòüñÿ îá’єêòè, ùî ìіñòÿòüñÿ íà äèñêó. Íà áîêîâіé ïàíåëі çëіâà
âіäîáðàæàєòüñÿ ñòðóêòóðà ïàïîê äèñêà: ó ðîçäіëі Ìіé äèñê ðîçìіùóþòüñÿ âëàñíі ôàéëè і ïàïêè êîðèñòóâà÷à, ó ðîçäіëі Âіäêðèòі äëÿ ìåíå — òі
îá’єêòè, äîñòóï äî ÿêèõ íàäàëè êîðèñòóâà÷ó іíøі.
Íàä Ðîáî÷îþ îáëàñòþ ðîçìіùåíî ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ ç êíîïêàìè êåðóâàííÿ:
— çìіíà ðåæèìó âіäîáðàæåííÿ çìіñòó (ó òàáëèöі àáî ñïèñêîì);
— âіäêðèòòÿ ÷è ïðèõîâàííÿ ïàíåëі ç äîäàòêîâèìè âіäîìîñòÿìè
ïðî îáðàíèé îá’єêò;
— íàëàøòóâàííÿ ïàðàìåòðіâ äèñêà äî ïîòðåá êîðèñòóâà÷à.
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Ïіä Ðÿäêîì àäðåñè ðîçòàøîâàíî ïîëå äëÿ ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ ïіä
÷àñ ïîøóêó îá’єêòіâ íà Google Äèñê.
Ùîá çàâàíòàæèòè íà Google Äèñê ôàéëè ÷è ïàïêè ç âàøîãî êîìï’þòåðà, ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè íàä Ðîáî÷îþ îáëàñòþ âіêíà äèñêà êíîïêó Ìіé äèñê àáî Ñòâîðèòè.
2. Âèáðàòè ó âіäêðèòîìó ñïèñêó ïîòðіáíó îïåðàöіþ (Çàâàíòàæèòè ôàéë
÷è Çàâàíòàæèòè ïàïêó).
3. Âèáðàòè ïîòðіáíі îá’єêòè íà âàøîìó êîìï’þòåðі ó âіêíі, ùî âіäêðèєòüñÿ.
4. Âèáðàòè êíîïêó Âіäêðèòè.
Ïåðåáіã ïðîöåñó çàâàíòàæåííÿ áóäå âіäîáðàæàòèñÿ â îêðåìîìó âіêíі
ó ïðàâîìó íèæíüîìó êóòі åêðàíà, éîãî ìîæíà çàêðèòè ïіñëÿ âèêîíàííÿ
ïîòðіáíèõ äіé.
ßêùî íà äèñêó òðåáà ñòâîðèòè íîâó ïàïêó, òî äëÿ öüîãî ó ñïèñêó êíîïêè Ìіé äèñê ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè êîìàíäó Íîâà ïàïêà.
Îá’єêòè, çàâàíòàæåíі íà äèñê, âіäîáðàæàþòüñÿ â öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі
âіêíà Google Äèñê, äå ç íèìè ìîæíà çäіéñíþâàòè ñòàíäàðòíі îïåðàöії: ïåðåéìåíîâóâàòè, âèäàëÿòè, ïåðåãëÿäàòè, êîïіþâàòè, ïåðåìіùóâàòè òîùî.
Äëÿ ïåðåãëÿäó òà âèáîðó äîñòóïíèõ îïåðàöіé ç âèáðàíèì îá’єêòîì ïîòðіáíî âіäêðèòè éîãî êîíòåêñòíå ìåíþ àáî ñêîðèñòàòèñÿ êíîïêàìè êåðóâàííÿ
íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ (ìàë. 9.3).

Мал. 9.3. Контекстне меню об’єкта на Google Диск

2 1
241
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Роздiл 9
Áіëüøіñòü îïåðàöіé ç îá’єêòàìè íà Google Äèñê çäіéñíþєòüñÿ ó òàêèé
ñàìèé ñïîñіá, ùî і â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі Windows. Àëå є і êіëüêà âіäìіííîñòåé:
 êîìàíäà Ïîêàçàòè äåòàëі âіäêðèâàє äîäàòêîâó ïàíåëü, íà ÿêіé âіäîáðàæàþòüñÿ âëàñòèâîñòі îá’єêòà (òèï, ðîçìіð, äàòà ñòâîðåííÿ, ìіñöå
ðîçòàøóâàííÿ òîùî) òà ïåðåëіê îñòàííіõ äіé ç îá’єêòîì;
 êîìàíäà Êåðóâàòè âåðñіÿìè íàäàє ìîæëèâіñòü çàìіíè ôàéëà íà éîãî
íîâó âåðñіþ, ÿêó ìîæíà çàâàíòàæèòè ç êîìï’þòåðà, àáî ïîâåðíåííÿ
äî ÿêîїñü ïîïåðåäíüîї âåðñії. Óñі ïîïåðåäíі âåðñії çáåðіãàþòüñÿ íà
Google Äèñê ïðîòÿãîì 30 äíіâ, і їõ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè, âèáðàâøè öþ
êîìàíäó.
Ïіä ÷àñ âіäêðèòòÿ â ñåðåäîâèùі Google Äèñê ôàéëіâ, ÿêі áóëî ñòâîðåíî â òàêèõ ïðîãðàìíèõ ñåðåäîâèùàõ, ÿê Word, Excel, PowerPoint, Paint,
їõ ôîðìàòóâàííÿ ìîæå áóòè çìіíåíî. Íàïðèêëàä, ïî-іíøîìó áóäóòü âіäîáðàæàòèñÿ ñòèëі îá’єêòіâ, äіàãðàìè ïåðåòâîðÿòüñÿ íà ìàëþíêè, îáòіêàííÿ ìàëþíêà òåêñòîì ìîæå áóòè âіäñóòíіì, çíèêíóòü àíіìàöіéíі åôåêòè ó ïðåçåíòàöіÿõ òîùî. Òîìó áàæàíî íàëàøòóâàòè ñåðåäîâèùå Google
Äèñê òàê, ùîá ïіä ÷àñ çàâàíòàæåííÿ áóäü-ÿêèõ ôàéëіâ àâòîìàòè÷íî âіäáóâàëîñü їõ ïåðåòâîðåííÿ ó ôîðìàò Google-äîêóìåíòіâ. Öå çäіéñíþєòüñÿ
âñòàíîâëåííÿì ïîçíà÷êè ïðàïîðöÿ Êîíâåðòóâàòè çàâàíòàæåíі ôàéëè ó
âіêíі Íàëàøòóâàííÿ, ÿêå âіäêðèâàєòüñÿ âіäïîâіäíîþ êíîïêîþ íà ïàíåëі
іíñòðóìåíòіâ.
СПІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА GOOGLE ДИСК
Ç ðîçïîâñþäæåííÿì Іíòåðíåòó êàðäèíàëüíî çìіíèëîñÿ ïîíÿòòÿ ðîáî÷îãî êîëåêòèâó. Ëþäè, ùî æèâóòü ó ðіçíèõ êðàїíàõ і ïðàöþþòü ó ðіçíèõ
îðãàíіçàöіÿõ, ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó ñïіëüíіé ðîçðîáöі ïðîåêòіâ ÷è îïðàöþâàííі îäíèõ і òèõ ñàìèõ äîêóìåíòіâ. Ñüîãîäíі âæå íіêîãî íå çäèâóєø
ñïіâðîáіòíèêàìè, ÿêі íіêîëè íå ïðèõîäÿòü â îôіñ êîìïàíії, à âèêîíóþòü
ñâîþ ðîáîòó, íå ïîëèøàþ÷è âëàñíîãî áóäèíêó. Іíøі — ïîñòіéíî ïåðåìіùóþòüñÿ ïî ñâіòó і áåðóòü ó÷àñòü ó ðіçíèõ íàðàäàõ, ñåìіíàðàõ, ïåðåáóâàþ÷è â äîðîçі.
Òàê і âè, ïðàöþþ÷è ç îäíîêëàñíèêàìè íàä ñïіëüíèì ïðîåêòîì, ìîæåòå
çíàõîäèòèñÿ â ðіçíèõ ìіñöÿõ і â òîé ñàìèé ÷àñ âèêîðèñòîâóâàòè ñïіëüíі
äîêóìåíòè, ÿêі, íàïðèêëàä, ðîçìіùåíî íà Google Äèñê.
Ùîá íàäàòè ñïіëüíèé äîñòóï äî ôàéëіâ ÷è ïàïîê îáðàíèì êîðèñòóâà÷àì, ñëіä:
1. Âèáðàòè ïîòðіáíèé ôàéë (ïàïêó).
2. Âèáðàòè íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ êíîïêó Íàäàòè äîñòóï äî ôàéëà
àáî êîìàíäó Äîñòóï ó êîíòåêñòíîìó ìåíþ îá’єêòà.
3. Ó âіêíі, ùî âіäêðèëîñÿ, óâåñòè â ïîëå Êîðèñòóâà÷і àäðåñè åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüîê òèõ îñіá, ÿêèì ïîòðіáíî íàäàòè äîñòóï (äîñòóï ìîæíà íàäàòè òіëüêè äëÿ êîðèñòóâà÷іâ Gmail).
4. Âèáðàòè êíîïêó

äëÿ âèáîðó ðіâíÿ äîñòóïó êîðèñòóâà÷іâ: ðåäà-

ãóâàííÿ, êîìåíòóâàííÿ, ïåðåãëÿä (ìàë. 9.4).
5. Âèáðàòè êíîïêó Íàäіñëàòè.
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Мал. 9.4. Надання користувачам доступу
до файла

Мал. 9.5. Надання доступу
за посиланням

Ïіñëÿ öüîãî íà âêàçàíі åëåêòðîííі àäðåñè àâòîìàòè÷íî íàäñèëàєòüñÿ
ëèñò іç çàïðîøåííÿì, ó ÿêîìó áóäå íàäàíî ïîñèëàííÿ íà ñïіëüíèé ôàéë
(ïàïêó). Êîðèñòóâà÷ ìîæå ïåðåéòè çà öèì ïîñèëàííÿì і âèêîíóâàòè òі
äії, ÿêі áóëè äîçâîëåíі àâòîðîì. Ðіâåíü äîñòóïó ðіçíèì êîðèñòóâà÷àì
ìîæíà íàäàâàòè ðіçíèé — õòîñü ìîæå ðåäàãóâàòè, õòîñü — êîìåíòóâàòè,
à õòîñü — òіëüêè ïåðåãëÿäàòè. Ó òàêèé ñïîñіá äîñòóï äî îá’єêòà ìàòèìå
òіëüêè ïåâíå êîëî îñіá, і íіõòî іíøèé (íàâіòü ìàþ÷è ïîñèëàííÿ íà öåé
îá’єêò) íå áóäå ìàòè ìîæëèâîñòі ïðàöþâàòè ç îá’єêòîì.
Äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ êîðèñòóâà÷ó íàäàëè іíøі îñîáè, ðîçìіùóþòüñÿ íà Google Äèñê ó ðîçäіëі Âіäêðèòі äëÿ ìåíå.
Òàêîæ äîñòóï äî ôàéëà (ïàïêè) ìîæíà íàäàòè, âèêîðèñòàâøè êîìàíäó
Ïîñèëàííÿ äëÿ ñïіëüíîãî äîñòóïó. Âèêîíàííÿ öієї êîìàíäè àâòîìàòè÷íî
ôîðìóє ïîñèëàííÿ íà äàíèé ôàéë. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè âіäïîâіäíèé ðіâåíü äîñòóïó äî ôàéëà ÷è ïàïêè (ðåäàãóâàòè,
êîìåíòóâàòè, ïåðåãëÿäàòè).
2. Ñêîïіþâàòè ïîñèëàííÿ âèáîðîì êíîïêè Êîïіþâàòè ïîñèëàííÿ.
3. Âèáðàòè êíîïêó Ãîòîâî (ìàë. 9.5).
4. Íàäіñëàòè öå ïîñèëàííÿ ïîòðіáíèì êîðèñòóâà÷àì àáî ðîçìіñòèòè éîãî
íà äåÿêîìó âåá-ðåñóðñі.
Òàêèì ÷èíîì, óñі, õòî ìàòèìå öå ïîñèëàííÿ, çìîæóòü ïðàöþâàòè іç
öèì ôàéëîì. Êîðèñòóâà÷і ìîæóòü ïåðåäàâàòè öå ïîñèëàííÿ îäíå îäíîìó
ëàíöþæêîì, і âñі âîíè áóäóòü ìàòè äîñòóï äî öüîãî îá’єêòà. Ôàêòè÷íî âè
âèêëàäàєòå äîêóìåíò ó âіëüíèé äîñòóï: íàâіòü íå ìàþ÷è åêàóíòà Google,
êîðèñòóâà÷і ìàòèìóòü äîñòóï äî âàøîãî äîêóìåíòà. Ó òàêèé ñïîñіá ðåêîìåíäóєòüñÿ íàäàâàòè äîñòóï òіëüêè íà ïåðåãëÿä àáî êîìåíòóâàííÿ.
Ðîáîòà çі ñïіëüíèì Google-äîêóìåíòîì âіäáóâàєòüñÿ â ðåàëüíîìó ÷àñі,
òîáòî ÿêùî îäèí ç êîðèñòóâà÷іâ çìіíþє âìіñò äîêóìåíòà, òî âñі çìіíè
îäðàçó æ âіäîáðàæàþòüñÿ і ó âіêíі іíøèõ êîðèñòóâà÷іâ. Ç îäíèì і òèì
ñàìèì ôàéëîì îäíî÷àñíî ìîæå ïðàöþâàòè äî 200 îñіá, ÿêèõ àâòîð äîêóìåíòà çàïðîñèâ äî ñïіëüíîї ðîáîòè ç ðåäàãóâàííÿ äîêóìåíòà. Ó ïðîöåñі
ðîáîòè ìîæíà áà÷èòè, õòî іç ñïіâàâòîðіâ îäíî÷àñíî ç âàìè ðåäàãóє öåé äîêóìåíò. Ïîâіäîìëåííÿ ïðî öå âіäîáðàæàєòüñÿ íàä Ðÿäêîì ìåíþ ó âèãëÿäі
ïіêòîãðàì-àâàòàðîê.
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Роздiл 9
Àâòîð äîêóìåíòà çà ïîòðåáè ìîæå ñêàñóâàòè âñі ïðàâêè, ÿêі áóëî âíåñåíî ñïіâàâòîðàìè, ïîâåðíóâøèñü äî ïîïåðåäíüîї âåðñії. Âèäàëèòè äîêóìåíò àáî âіäìіíèòè ñïіëüíèé äîñòóï ìîæå òіëüêè àâòîð äîêóìåíòà.
СИНХРОНІЗАЦІЯ ДАНИХ
НА GOOGLE ДИСК
×àñòî ïіñëÿ ðîáîòè íàä äîêóìåíòîì â îíëàéí-ñåðåäîâèùі êîðèñòóâà÷ó
ïîòðіáíî ìàòè íà ñâîєìó ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі êîïіþ ñòâîðåíîãî äîêóìåíòà, ùîá ó ïîäàëüøîìó âèêîðèñòàòè éîãî âæå â îôëàéí-ðåæèìі. Äëÿ
öüîãî éîìó ïîòðіáíî ñêîïіþâàòè äîêóìåíò íà ëîêàëüíèé êîìï’þòåð çàñîáàìè âіäïîâіäíèõ êîìàíä Google-ðåäàêòîðà. Àëå êîðèñòóâà÷ó áóäå ñêëàäíî çãàäàòè äëÿ êîïіþâàííÿ âñі äîêóìåíòè, ç ÿêèìè âіí ïðàöþâàâ, ÿêùî
їõ áóëî áàãàòî і ðîáîòà âèêîíóâàëàñÿ â ðіçíèé ÷àñ.
Äëÿ òàêèõ âèïàäêіâ ñëіä íàëàøòóâàòè íà ñâîєìó êîìï’þòåðі àâòîìàòè÷íó ñèíõðîíіçàöіþ ôàéëіâ, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó õìàðíîìó ñõîâèùі òà íà
ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі.
Ñèíõðîíіçàöіÿ — öå ïðîöåñ âіäñëіäêîâóâàííÿ çìіí ôàéëіâ ó äâîõ àáî
áіëüøå ðîçòàøóâàííÿõ і ïðîöåñ їõíüîãî îíîâëåííÿ. Ìåòîþ ñèíõðîíіçàöії
є îòðèìàííÿ íà äâîõ àáî áіëüøіé êіëüêîñòі íîñіїâ ôàéëіâ îñòàííüîї âåðñії.
Íàïðèêëàä, ó äåÿêіé ïàïöі âè âèäàëèëè àáî âіäðåäàãóâàëè ôàéë — òàêі
ñàìі äії âіäáóäóòüñÿ і ó âіäïîâіäíèõ ïàïêàõ õìàðíîãî ñåðåäîâèùà.
Äëÿ çäіéñíåííÿ ñèíõðîíіçàöії êîðèñòóâà÷ó ïîòðіáíî íà ñâîєìó
êîìï’þòåðі âñòàíîâèòè ñïåöіàëüíó ïðîãðàìó-àãåíò, ÿêà áóäå âіäñëіäêîâóâàòè â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèìі ôàéëè, ÿêі çìіíèëèñü, і çà âèáîðó âіäïîâіäíîї êîìàíäè áóäå çìіíþâàòè ñòàðі âåðñії íà áіëüø íîâі íà òèõ íîñіÿõ äàíèõ, ÿêі âêàæå êîðèñòóâà÷. Íåçàëåæíî âіä òîãî, äå âіäáóëèñÿ çìіíè — ó
õìàðíîìó ñõîâèùі ÷è íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі.
Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìè-àãåíòà õìàðíîãî ñåðâіñó Google Äèñê ñëіä:
1. Âèêîíàòè Íàëàøòóâàííÿ  Ñêà÷àòè.
2. Îçíàéîìèòèñÿ ç Óìîâàìè âèêîðèñòàííÿ Google Äèñê і âèáðàòè êíîïêó Ïðèéíÿòè óìîâè і âñòàíîâèòè.
3. Çàïóñòèòè íà âèêîíàííÿ ôàéë googleÄèñêsync.exe.
4. ßêùî îïåðàöіéíà ñèñòåìà çàïðîñèòü äîçâіë íà âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìè òà її çàïóñê, âèáðàòè êíîïêó Òàê.
5. Âіäêðèòè Google Äèñê òà àâòîðèçóâàòèñÿ, óâіâøè ëîãіí і ïàðîëü ñâîãî
åêàóíòà.
6. Âèáðàòè êíîïêó Äàëі òà çàâåðøèòè âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìè.
Ïіñëÿ öüîãî íà êîìï’þòåðі êîðèñòóâà÷à àâòîìàòè÷íî áóäå ñòâîðåíî
ïàïêó ç іìåíåì Google Äèñê, ó ÿêó ïîòðіáíî ðîçìіñòèòè ôàéëè, ùî â ïîäàëüøîìó ñèíõðîíіçóâàòèìóòüñÿ ç ôàéëàìè ó õìàðíîìó ñõîâèùі.
Äëÿ òîãî ùîá âіäáóëàñÿ ñèíõðîíіçàöіÿ äàíèõ ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè
ç äîêóìåíòàìè ó õìàðíîìó ñåðåäîâèùі, êîðèñòóâà÷ó ñëіä ó âіêíі Íàëàøòóâàííÿ âñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ Ñèíõðîíіçóâàòè ôàéëè òà âèáðàòè êíîïêó Ãîòîâî. І ñèíõðîíіçàöіþ áóäå âèêîíàíî. Äëÿ âñіõ ñïіâàâòîðіâ ñèíõðîíіçàöіÿ äàíèõ âіäáóäåòüñÿ àâòîìàòè÷íî, ùîéíî âîíè çàéäóòü ó
ñâіé îáëіêîâèé çàïèñ Google.
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Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Îçíàéîìòåñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñåðâіñó Google Äèñê і çáåðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè ôîòîãðàôії öіêàâèõ ìіñöü âàøîї ìіñöåâîñòі.
Äëÿ öüîãî:
1. Óâіéäіòü ó ñâіé îáëіêîâèé çàïèñ ó ñåðåäîâèùі Google.
2. Âèáåðіòü ñåðâіñ Google Äèñê.
3. Ñòâîðіòü íà Google Äèñê ïàïêó Ìіé õìàðíèé êàáіíåò.
4. Çàâàíòàæòå ó ñòâîðåíó ïàïêó ç âàøîãî êîìï’þòåðà øіñòü ôàéëіâ ðіçíèõ òèïіâ: òåêñòîâèé äîêóìåíò, ìàëþíîê, ïðåçåíòàöіþ, åëåêòðîííó
òàáëèöþ, àóäіî- і âіäåîôàéë, íàïðèêëàä ç ïàïêè Ðîçäіë 9\Ïóíêò 9.1\
Âïðàâà 4.
5. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ôàéëè çàâàíòàæèëèñü íà Google Äèñê і їõíі іìåíà
ç’ÿâèëèñü ó ñïèñêó îá’єêòіâ.
6. Âіäêðèéòå ïî ÷åðçі öі ôàéëè â ñåðåäîâèùі Google. Çâåðíіòü óâàãó íà
îñîáëèâîñòі їõ âіäêðèòòÿ â õìàðíîìó ñåðåäîâèùі.
7. Ïåðåéìåíóéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò і ïðåçåíòàöіþ íà іìåíà ôàéë1 і
ôàéë2, іíøі ôàéëè âèäàëіòü, êîøèê î÷èñòіòü.
8. Ñòâîðіòü íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі ïàïêó Ìîÿ ìàëåíüêà áàòüêіâùèíà.
9. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі ôîòîãðàôіþ öіêàâîãî ìіñöÿ âàøîї ìіñöåâîñòі òà
ñêîïіþéòå її ó ñòâîðåíó ïàïêó.
10. Çàâàíòàæòå ïàïêó Ìîÿ ìàëåíüêà áàòüêіâùèíà íà Google Äèñê.
11. Âіäêðèéòå äî ïàïêè Ìîÿ ìàëåíüêà áàòüêіâùèíà äîñòóï íà ðåäàãóâàííÿ çà ïîñèëàííÿì.
12. Âіäïðàâòå êіëüêîì âàøèì îäíîêëàñíèêàì і â÷èòåëþ åëåêòðîííîãî ëèñòà çà äîïîìîãîþ ñåðâіñó Gmail, íàäàâøè їì ïîñèëàííÿ íà âàøó ïàïêó.
13. Ïåðåâіðòå ñâîþ ïîøòîâó ñêðèíüêó і ïðèéìіòü àíàëîãі÷íі çàïðîøåííÿ
âіä äâîõ îäíîêëàñíèêіâ.
14. Ïåðåãëÿíüòå ñïіëüíі ïàïêè êіëüêîõ îäíîêëàñíèêіâ, çàâàíòàæòå â íèõ
ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ, ÿêå âè çíàéøëè â Іíòåðíåòі òà çáåðåãëè ó ñåáå
íà ëîêàëüíîìó äèñêó.
15. Ïåðåãëÿíüòå ñâîþ ïàïêó Ìîÿ ìàëåíüêà áàòüêіâùèíà і ç’ÿñóéòå, õòî ç
îäíîêëàñíèêіâ çàâàíòàæèâ äî íåї ñâîї çîáðàæåííÿ.
16. Âèéäіòü çі ñâîãî îáëіêîâîãî çàïèñó òà çàêðèéòå ñàéò Google.
айважливіше
айва
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вііше
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о у пункт
у т
Äëÿ îáëàøòóâàííÿ òà åôåêòèâíîї îðãàíіçàöії ñâîєї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè
êîðèñòóâà÷ ñòâîðþє ïåðñîíàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå — íàáіð іíñòðóìåíòіâ і ñåðâіñіâ, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óє êîíêðåòíîìó êîðèñòóâà÷ó äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ îñâіòíіõ öіëåé. Ñüîãîäíі êîðèñòóâà÷і äëÿ öèõ
öіëåé àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü õìàðíі òåõíîëîãіїї — іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії, ùî ïåðåäáà÷àþòü âіääàëåíå îïðàöþâàííÿ òà çáåðіãàííÿ äàíèõ. Äî õìàðíèõ ñåðâіñіâ íàëåæàòü: ñõîâèùå ôàéëіâ, îíëàéí-ðåäàêòîðè, ñåðâіñè äëÿ ïðîâåäåííÿ îíëàéí-êîíôåðåíöіé, ðîçìіùåííÿ âіäåî,
ôîòîãðàôіé, êîíñòðóêòîðè ñàéòіâ і áëîãіâ òîùî.
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Роздiл 9
Íàéáіëüø ïîïóëÿðíі õìàðíі ñåðåäîâèùà ñüîãîäíі G-Suite âіä êîìïàíії
Google òà Office365 âіä êîìïàíії Microsoft.
Google Äèñê — öå õìàðíå ñõîâèùå äàíèõ, äå êîðèñòóâà÷ ìîæå çáåðіãàòè ñâîї ôàéëè òà íàäàâàòè äîñòóï äî íèõ іíøèì êîðèñòóâà÷àì â Іíòåðíåòі.
Íà öüîìó ðåñóðñі ìîæíà çáåðіãàòè òåêñòîâі äîêóìåíòè, ôîòîãðàôії, ìóçèêó, âіäåî òà іíøі ôàéëè — ôàéëè òðèäöÿòè ðіçíèõ òèïіâ.
Äî äîêóìåíòіâ íà Google Äèñê ìîæíà íàäàâàòè ñïіëüíèé äîñòóï ïîòðіáíèì êîðèñòóâà÷àì çà їõ åëåêòðîííèìè àäðåñàìè àáî çà ïîñèëàííÿì.
Ìîæíà âñòàíîâëþâàòè ðіçíі ðіâíі äîñòóïó — íà ðåäàãóâàííÿ, êîìåíòóâàííÿ ÷è ïåðåãëÿä. Ðîáîòà êîðèñòóâà÷іâ çі ñïіëüíèì Google-äîêóìåíòîì
âіäáóâàєòüñÿ â ðåàëüíîìó ÷àñі, òîáòî ÿêùî îäèí ç êîðèñòóâà÷іâ çìіíþє
âìіñò äîêóìåíòà, òî âñі çìіíè îäðàçó æ âіäîáðàæàþòüñÿ і ó âіêíі іíøèõ
êîðèñòóâà÷іâ.
Äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâà÷іâ, ÿêі ïðàöþþòü çі ñâîїìè ôàéëàìè і â õìàðíîìó ñåðåäîâèùі, і íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі, ñëіä íàëàøòóâàòè íà ñâîєìó êîìï’þòåðі àâòîìàòè÷íó ñèíõðîíіçàöіþ äàíèõ. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî íà
ñâîєìó êîìï’þòåðі âñòàíîâèòè ñïåöіàëüíó ïðîãðàìó-àãåíò, ÿêà âіäñëіäêîâóâàòèìå â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèìі ôàéëè, ÿêі çìіíèëèñü, і çà âèáîðó âіäïîâіäíîї êîìàíäè áóäå çìіíþâàòè ñòàðі âåðñії íà áіëüø íîâі íà òèõ íîñіÿõ
äàíèõ, ÿêі âêàæå êîðèñòóâà÷. Öåé ïðîöåñ íàçèâàєòüñÿ ñèíõðîíіçàöієþ
äàíèõ.
Дайте відповіді на запитання
1. Ùî òàêå ïåðñîíàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå? Äëÿ ÷îãî âîíî ñòâîðþєòüñÿ?
2. ßê ñîöіàëüíі ìåðåæі ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñâîãî íàâ÷àííÿ?
3. Ùî òàêå õìàðíі òåõíîëîãії? ßêі ïåðåâàãè â їõ âèêîðèñòàííі?
4. ßêі ñåðâіñè íàëåæàòü äî õìàðíèõ? Ó ÷îìó їõíÿ ñóòíіñòü?
5. ßêі ìîæëèâîñòі íàäàє êîðèñòóâà÷ó õìàðíå ñõîâèùå Google Äèñê?
ßêі îïåðàöії íàä ôàéëàìè ìîæíà âèêîíóâàòè?
6. Ôàéëè ÿêèõ òèïіâ ìîæíà çàâàíòàæóâàòè íà Google Äèñê?
7. Ùî òàêå âіðòóàëüíèé îôіñ? ßêå éîãî ïðèçíà÷åííÿ?
8. Ó ÷îìó ñóòíіñòü ñïіëüíîãî âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíòіâ? ßêі ðіâíі äîñòóïó ìîæóòü îòðèìóâàòè êîðèñòóâà÷і çà ñïіëüíîãî âèêîðèñòàííÿ
äîêóìåíòіâ?
9. ßêі є ñïîñîáè âñòàíîâëåííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíòіâ íà Google Äèñê?
×èì âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ?
10. Ùî òàêå ñèíõðîíіçàöіÿ äàíèõ? Äëÿ ÷îãî її âèêîíóþòü?
Виконайте завдання
1. Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòè çíàíü, ñòâîðіòü êàðòó âëàñíîãî íàâ÷àëüíîãî
ñåðåäîâèùà. Ïîÿñíіòü ïðèçíà÷åííÿ її êîìïîíåíòіâ.
2. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі òàáëèöþ ïîðіâíÿííÿ ï’ÿòè õìàðíèõ ñåðâіñіâ Google і Office365.
3. Îçíàéîìòåñÿ іç õìàðíèì ñåðâіñîì Âåá-ïîøóê ó ñåðåäîâèùі Google.
Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ íà 3–5 ñëàéäіâ, ó ÿêіé ïîÿñíіòü ïðèçíà÷åííÿ
òà ìîæëèâîñòі öüîãî ñåðâіñó.
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4. Îçíàéîìòåñÿ ç âèêîðèñòàííÿì õìàðíîãî ñåðâіñó OneNote ó ñåðåäîâèùі Office365. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ íà 3–5 ñëàéäіâ, ó ÿêіé ïîÿñíіòü ïðèçíà÷åííÿ òà ìîæëèâîñòі öüîãî ñåðâіñó.
5. Îçíàéîìòåñÿ іç õìàðíèì ñåðåäîâèùåì Yandex. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі ñõåìó éîãî ñåðâіñіâ.
6. Ç’ÿñóéòå, ÿêі õìàðíі ñåðâіñè Google òà Office365 ìàþòü âåðñії äëÿ
âèêîðèñòàííÿ íà ìîáіëüíèõ òåëåôîíàõ. Óñòàíîâіòü íà âàø ìîáіëüíèé òåëåôîí îäèí ç íèõ. Îïðàöþéòå éîãî âèêîðèñòàííÿ. Ïîÿñíіòü
ïðèçíà÷åííÿ òà ìîæëèâîñòі öüîãî ñåðâіñó.
7. Çàâàíòàæòå íà Google Äèñê îäíó ïðåçåíòàöіþ òà îäèí òåêñòîâèé
ôàéë. Âіäêðèéòå їõ іç õìàðíîãî ñõîâèùà. Ç’ÿñóéòå, ÿêі ïàðàìåòðè
ôîðìàòóâàííÿ îá’єêòіâ öèõ äîêóìåíòіâ çìіíèëèñÿ.
8. Ñòâîðіòü ó PowerPoint ïðåçåíòàöіþ ç äâîõ ñëàéäіâ äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ ñåáå, êîëè âè â÷èëèñü ó 1-ìó êëàñі. Çàâàíòàæòå ôàéë íà ñâіé
Google Äèñê, íàäàéòå äî íüîãî ñïіëüíèé äîñòóï çà ïîñèëàííÿì.
Âіäïðàâòå öå ïîñèëàííÿ îäíîêëàñíèêàì åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç
ïðîõàííÿì ïðåäñòàâèòè àíàëîãі÷íèì ÷èíîì ñåáå ÿê ïåðøîêëàñíèêà. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò ÷åðåç êіëüêà äíіâ і ç’ÿñóéòå, õòî ç îäíîêëàñíèêіâ ñòâîðèâ ó ñïіëüíîìó äîêóìåíòі ñëàéäè ïðî ñåáå.
9. Ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò äëÿ çáîðó âіäîìîñòåé ïðî äàòè íàðîäæåííÿ îäíîêëàñíèêіâ. Óíåñіòü ó íüîãî âіäîìîñòі ïðî ñåáå. Çàâàíòàæòå ôàéë íà âàø Google Äèñê і íàäàéòå äî íüîãî ñïіëüíèé äîñòóï
îäíîêëàñíèêàì çà їõ åëåêòðîííèìè ïîøòîâèìè àäðåñàìè. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò ÷åðåç äåíü і ç’ÿñóéòå, õòî ç îäíîêëàñíèêіâ óíіñ
ñâîї äàíі ó ñïіëüíèé äîêóìåíò.

9.2. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРЕДОВИЩ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
1. ßêі õìàðíі ñåðâіñè äëÿ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè âè çíàєòå?
2. ×è áðàëè âè ó÷àñòü â îïèòóâàííÿõ ÷è òåñòóâàííі? ßêèì ÷èíîì öå âіäáóâàëîñÿ? Çàïèòàííÿ ÿêèõ òèïіâ òàì âèêîðèñòîâóâàëèñÿ?
3. ßêèì ÷èíîì ó áðàóçåðі ìîæíà çáåðåãòè çàêëàäêó íà öіêàâèé äëÿ âàñ ñàéò?
Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü öþ ìîæëèâіñòü?

СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАСОБАМИ
ОНЛАЙН-РЕДАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА GOOGLE
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ åëåêòðîííèõ äîêóìåíòіâ (òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ,
åëåêòðîííèõ òàáëèöü, ïðåçåíòàöіé, ìàëþíêіâ òîùî) ó õìàðíîìó ñåðåäîâèùі Google ìîæíà âèêîðèñòàòè âіäïîâіäíі îíëàéí-ðåäàêòîðè: Google
Äîêóìåíòè
Ìàëþíêè

, Google Òàáëèöі

, Google Ïðåçåíòàöії

, Google

òîùî (äèâ. òàáë. 9.1).
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Роздiл 9
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî ôàéëà çàñîáàìè áóäü-ÿêîãî îíëàéí-ðåäàêòîðà ñåðåäîâèùà Google ïîòðіáíî:
1. Óâіéòè ó ñâіé îáëіêîâèé çàïèñ Google, âèêîðèñòàâøè áðàóçåð Google
Chrome.
2. Âіäêðèòè ìåíþ ñåðâіñіâ Google âèáîðîì êíîïêè Äîäàòêè Google
.
3. Âèáðàòè ó ñïèñêó äîäàòêіâ êíîïêó Äèñê

(äèâ. ìàë. 9.2).

4. Âіäêðèòè â Ðîáî÷іé îáëàñòі äèñêà ïîòðіáíó ïàïêó àáî ñòâîðèòè íîâó.
5. Âèáðàòè ó ìåíþ êíîïêè Ñòâîðèòè ïîòðіáíèé ðåäàêòîð: Google Äîêóìåíòè, Google Òàáëèöі, Google Ïðåçåíòàöії, Google Ìàëþíêè àáî
іíøèé.
6. Ðîçïî÷àòè ðîáîòó çі ñòâîðåííÿ âіäïîâіäíîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Óñі îíëàéí-ðåäàêòîðè â õìàðíîìó ñåðåäîâèùі Google ìàþòü çíà÷íó
ñõîæіñòü і â іíòåðôåéñі, і â іíñòðóìåíòàõ, і â àëãîðèòìàõ їõ âèêîðèñòàííÿ
ç âіäîìèìè âàì ïðîãðàìàìè Word, Excel, PowerPoint, Paint. Òîìó îïèñóâàòè äåòàëüíî âñі öі ïðîãðàìè íåìàє ïîòðåáè. Çóïèíіìîñÿ ëèøå íà äåÿêèõ îñîáëèâîñòÿõ, âіäìіííîñòÿõ і íîâèõ ìîæëèâîñòÿõ.
Íàãàäàєìî çàãàëüíі âіäìіííîñòі â ðîáîòі âñіõ ðåäàêòîðіâ ñåðåäîâèùà
Google, ÿêі ðîçãëÿäàëèñÿ â ïîïåðåäíüîìó ïóíêòі:
 äîêóìåíòè ïіä ÷àñ їõ ñòâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ çáåðіãàþòüñÿ àâòîìàòè÷íî ÷åðåç êîæíі 2–3 ñ, ñïåöіàëüíîї êîìàíäè äëÿ çáåðåæåííÿ íå
ïåðåäáà÷åíî;
 äî áóäü-ÿêîãî ôàéëà ìîæíà íàäàòè ñïіëüíèé äîñòóï çà ïîñèëàííÿì
àáî çà åëåêòðîííîþ ïîøòîâîþ àäðåñîþ îêðåìèì êîðèñòóâà÷àì;
 ôàéëè, ñòâîðåíі â іíøèõ ñåðåäîâèùàõ і çàâàíòàæåíі íà Google Äèñê,
ìîæíà âіäêðèâàòè é îïðàöüîâóâàòè ó ôîðìàòі Google-äîêóìåíòіâ;
 ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè ç ôàéëàìè â õìàðíîìó ñåðåäîâèùі êîðèñòóâà÷ ìîæå âèêîíàòè ñèíõðîíіçàöіþ äàíèõ.
Íîâèìè â óñіõ ðåäàêòîðàõ є òàêі êîìàíäè â ìåíþ Ôàéë:
 Ïåðåéìåíóâàòè — çìіíèòè іì’ÿ ôàéëà áåçïîñåðåäíüî â ñåðåäîâèùі
ðåäàêòîðà. Íàãàäóєìî, ùî çìіíèòè іì’ÿ âіäêðèòîãî ôàéëà â ðåäàêòîðàõ Microsoft Office áóëî íåìîæëèâî;
 Ïåðåìіñòèòè äî — äàє çìîãó ïåðåìіñòèòè ôàéë â іíøå ìіñöå íà Google
Äèñê;
 Ïåðåìіñòèòè äî êîøèêà — çäіéñíþє âèäàëåííÿ ôàéëà ç Google Äèñê
áåçïîñåðåäíüî іç ñåðåäîâèùà ðåäàêòîðà. Âіäíîâëåííÿ òàêîæ òóò ìîæëèâå;
 Ïåðåãëÿíóòè іñòîðіþ çìіí — êîðèñòóâà÷ íà äîäàòêîâіé ïàíåëі ìîæå
îçíàéîìèòèñÿ ç òèìè äіÿìè, ÿêі âèêîíóâàâ іç öèì äîêóìåíòîì âіí àáî
іíøі ñïіâàâòîðè, ÿêèì áóëî íàäàíî âіäïîâіäíèé äîñòóï (ïîòðіáíî âèáðàòè äîäàòêîâî êíîïêó Ïîêàçàòè äîêëàäíіøі çìіíè â ïðàâîìó íèæíüîìó êóòі åêðàíà). Çà áàæàííÿ ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ äî îäíієї ç ïîïåðåäíіõ âåðñіé.
Çâåðòàєìî îñîáëèâó óâàãó íà äâі äóæå ñõîæі çà íàçâîþ êîìàíäè â ìåíþ
Ôàéë, ÿêі ìàþòü ïðÿìî ïðîòèëåæíå çíà÷åííÿ:
 Çàâàíòàæèòè — äàє çìîãó çáåðåãòè íà Google Äèñê ôàéëè ç ëîêàëüíîãî êîìï’þòåðà êîðèñòóâà÷à;
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 Çàâàíòàæèòè ÿê — äàє çìîãó çáåðåãòè ôàéë ç Google Äèñê íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі êîðèñòóâà÷à ó ôîðìàòі, ÿêèé ìîæíà âèáðàòè. Íàïðèêëàä, ó ôîðìàòі docx òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word.
Ùîá íàäàòè ôàéëó іì’ÿ, ñëіä âèáðàòè â ëіâîìó âåðõíüîìó êóòі âіêíà
ïðîãðàìè òåêñòîâå ïîëå, äå âêàçàíî іì’ÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì (íàïðèêëàä,
Äîêóìåíò áåç íàçâè), òà ââåñòè ïîòðіáíå іì’ÿ ôàéëà.
Êîðèñíîþ äëÿ ñïіëüíîї ðîáîòè íàä äîêóìåíòàìè, ïðåçåíòàöіÿìè, òàáëèöÿìè є êîìàíäà Êîìåíòàð ó ìåíþ Âñòàâèòè. Âîíà äàє çìîãó âèäіëèòè
äåÿêèé îá’єêò äîêóìåíòà (ôðàãìåíò òåêñòó, äіàïàçîí êëіòèíîê, ãðàôі÷íèé
îá’єêò) і íàäàòè äî íüîãî êîìåíòàð ó äîäàòêîâîìó ïîëі. Öі êîìåíòàðі áóäóòü áà÷èòè âñі ñïіâàâòîðè äîêóìåíòà, і âîíè ìîæóòü âåñòè îíëàéí-îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ áåç ðåäàãóâàííÿ ñàìîãî äîêóìåíòà. Äëÿ öієї ñàìîї
ðîáîòè ìîæíà âèêîðèñòàòè і êíîïêó Êîìåíòàð íà ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ.
Ó òåêñòîâîìó ðåäàêòîðі Google Äîêóìåíòè є íîâі êîìàíäè:
 Ãîëîñîâèé ââіä — ìîæíà íàãîâîðèòè òåêñò ó ìіêðîôîí â àóäіîðåæèìі, ïðîãðàìà àâòîìàòè÷íî ïåðåòâîðèòü éîãî â òåêñòîâèé ôîðìàò;
 Ïåðåêëàñòè òåêñò — ñòâîðþєòüñÿ íîâèé äîêóìåíò ç àâòîìàòè÷íèì
ïåðåêëàäîì óñüîãî òåêñòó іíøîþ ìîâîþ, ÿêó ìîæíà âèáðàòè іç äîñèòü
âåëèêîãî ñïèñêó.
Ðåäàêòîð åëåêòðîííèõ òàáëèöü Google Òàáëèöі äëÿ àâòîìàòèçàöії
ââåäåííÿ äàíèõ ó êëіòèíêè òàáëèöі ìàє â ìåíþ Äàíі êîìàíäó Ðîçäіëèòè òåêñò íà ñòîâïöі. ßêùî â êëіòèíêó åëåêòðîííîї òàáëèöі ââåñòè òåêñò,
òî éîãî ìîæíà àâòîìàòè÷íî ðîçáèòè íà ñòîâïöі, óêàçàâøè, ÿêèé ñèìâîë
áóäå ðîçäіëþâà÷åì — êîìà, ïðîïóñê, êðàïêà ÷è іíøèé. Öå äóæå çðó÷íî,
ùîá ñòðóêòóðóâàòè äåÿêèé òåêñò і ïîäàòè éîãî çìіñò ó âèãëÿäі òàáëèöі.
Îíëàéí-ðåäàêòîð Google Ìàëþíêè — öå àíàëîã âåêòîðíîãî ðåäàêòîðà
Draw, ç ÿêèì âè âæå îçíàéîìèëèñÿ ðàíіøå. Ñåðåä äîäàòêіâ Google ðàñòðîâîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà íåìàє, àëå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðîãðàìó
Pixlr, ùî äàє çìîãó àâòîìàòè÷íî ïðàöþâàòè іç ôàéëàìè íà Google Äèñê.
СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-ФОРМ ЗАСОБАМИ
ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE ФОРМИ
Öіêàâèì і êîðèñíèì ñåðâіñîì õìàðíîãî ñåðåäîâèùà Google є îíëàéí-ðåäàêòîð Google Ôîðìè

, ÿêèé íàäàє ìîæëèâіñòü ñòâîðèòè ïðèíöèïîâî

íîâèé òèï äîêóìåíòіâ. Âèêîðèñòîâóþ÷è öåé ðåäàêòîð, ìîæíà ñòâîðèòè
àíêåòè äëÿ ïðîâåäåííÿ îíëàéí-îïèòóâàíü, çіáðàòè âіäïîâіäі ðåñïîíäåíòіâ
â åëåêòðîííіé òàáëèöі òà àâòîìàòè÷íî îòðèìàòè çâåäåíі ñòàòèñòè÷íі ðåçóëüòàòè, ïîäàâøè їõ ó âèãëÿäі äіàãðàì. Çà äîïîìîãîþ öüîãî ñåðâіñó ìîæíà ñòâîðèòè òàêîæ і òåñòè.
Äëÿ âіäêðèòòÿ ðåäàêòîðà ôîðì ïîòðіáíî íà Google Äèñê âèêîíàòè
Ñòâîðèòè  Áіëüøå  Google Ôîðìè. Íà ñòîðіíöі, ùî âіäêðèëàñü, âèáåðіòü êíîïêó Âіäêðèòè Google Ôîðìè, ùî ïðèâåäå äî âіäêðèòòÿ ñïèñêó
âñіõ ðàíіøå ñòâîðåíèõ і äîñòóïíèõ âàì ôîðì. Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîї ôîðìè
âèáåðіòü êíîïêó

â ïðàâîìó íèæíüîìó êóòі.
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Роздiл 9

Мал. 9.6. Шаблон форми

Ó âіêíі âіäîáðàçèòüñÿ øàáëîí ôîðìè (ìàë. 9.6), ó ÿêîìó ïîòðіáíî çàïîâíèòè ïîëÿ:
 Ôîðìà áåç íàçâè — óâåñòè íàçâó ôîðìè, ó ïîäàëüøîìó öå áóäå âèêîðèñòàíî ÿê іì’ÿ ñòâîðåíîãî ôàéëà;
 Îïèñ ôîðìè — óâåñòè êîìåíòàð äî öієї àíêåòè, óêàçàâøè ìåòó îïèòóâàííÿ, êàòåãîðіþ êîðèñòóâà÷іâ, äëÿ ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ öå îïèòóâàííÿ, òåðìіí ïðîâåäåííÿ, çàçíà÷èòè іíøі ïðèíöèïîâі ìîìåíòè. Çàïîâíþâàòè íå îáîâ’ÿçêîâî;
 Çàïèòàííÿ áåç íàçâè — óâåñòè â ïîëå äëÿ ââåäåííÿ òåêñò çàïèòàííÿ;
 Òèï çàïèòàííÿ — âіäêðèòè ñïèñîê ðіçíèõ òèïіâ çàïèòàíü і âèáðàòè
ïîòðіáíèé;
 Âàðіàíò âіäïîâіäі — óâåñòè â ïîëå ïåðøèé âàðіàíò âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.
Ùîá äîäàòè ùå îäèí âàðіàíò âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, ïîòðіáíî âèáðàòè
êîìàíäó Äîäàòè îïöіþ. ßêùî æ ïåðåäáà÷àєòüñÿ ùå é âіëüíà âіäïîâіäü
ó÷àñíèêіâ, òî ñëіä âèáðàòè êîìàíäó Äîäàòè âàðіàíò «Іíøå».
Äàëі ïîòðіáíî âèáðàòè, îáîâ’ÿçêîâèì є öå çàïèòàííÿ ÷è íі, ïåðåñóâàþ÷è âëіâî ÷è âïðàâî ïîâçóíîê ó íèæíіé ïðàâіé ÷àñòèíі ôîðìè áëîêó çàïèòàííÿ
, і íàòèñíóòè êíîïêó Ãîòîâî. Âèãëÿä çàïîâíåíîї ôîðìè ç
îäíèì çàïèòàííÿì íàâåäåíî íà ìàëþíêó 9.7.
Äëÿ ââåäåííÿ íàñòóïíîãî çàïèòàííÿ ñëіä íàòèñíóòè êíîïêó
íà áі÷íіé âåðòèêàëüíіé ïàíåëі ñïðàâà áіëÿ çàïèòàííÿ é àíàëîãі÷íî çàïîâíèòè
ôîðìó äëÿ íàñòóïíîãî çàïèòàííÿ. Ó òàêèé ñïîñіá ïîòðіáíî ââåñòè âñі çàïèòàííÿ àíêåòè.
Äî çàïèòàíü і âіäïîâіäåé ìîæíà äîäàâàòè ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ, âèáðàâøè âіäïîâіäíó êíîïêó Äîäàòè çîáðàæåííÿ

.
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Мал. 9.7. Заповнена форма

Çà ïîòðåáè ââåäåíі çàïèòàííÿ òà âàðіàíòè âіäïîâіäåé ìîæíà ðåäàãóâàòè. Äëÿ âèäàëåííÿ âàðіàíòà âіäïîâіäі ïîòðіáíî ó âіäïîâіäíîìó ðÿäêó
íàòèñíóòè êíîïêó
ëèòè

. Äëÿ âèäàëåííÿ âñüîãî çàïèòàííÿ — êíîïêó Âèäà-

.

ßêùî íàñòóïíå çàïèòàííÿ ìàє òàêó ñàìó àáî ñõîæó ñòðóêòóðó, ùî é
ïîïåðåäíє, òî äëÿ ïðèøâèäøåííÿ ðîáîòè ìîæíà âèáðàòè êíîïêó Êîïіþâàòè
, à ïîòіì âіäðåäàãóâàòè òåêñò.
Â àíêåòі çàïèòàííÿ ìîæíà ðîçäіëèòè çà îêðåìèìè ðîçäіëàìè, óâіâøè
äëÿ íèõ íàçâè. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóєòüñÿ êíîïêà Äîäàòè ðîçäіë
.
Ïіñëÿ ââåäåííÿ âñіõ çàïèòàíü ïîòðіáíî ïåðåãëÿíóòè, ÿê âèãëÿäàòèìå
ñòâîðåíà ôîðìà ïіä ÷àñ âіäïîâіäåé ðåñïîíäåíòіâ â Іíòåðíåòі (ìàë. 9.8). Äëÿ
öüîãî íà âåðõíіé ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ
ñëіä âèáðàòè êíîïêó Ïîïåðåäíіé ïåðåãëÿä
. Ïåðåãëÿíóòè òåêñò, îôîðìëåííÿ, çà ïîòðåáè ïîâåðíóòèñÿ â ðåæèì ðåäàãóâàííÿ (âèáðàòè êíîïêó Ðåäàãóâàòè
) і âíåñòè ïîòðіáíі çìіíè.
öþ ôîðìó
Òàêîæ ìîæíà çìіíèòè êîëüîðîâå
îôîðìëåííÿ ôîðìè, âèáðàâøè íà âåðõíіé ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ êíîïêó Ïàëіòðà
і áàæàíå îôîðìëåííÿ. Êðіì
öüîãî ìîæíà âèêîíàòè íàëàøòóâàííÿ
ñïîñîáó îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòіâ âèáîðîì
êíîïêè Íàëàøòóâàííÿ

.

Мал. 9.8. Вигляд форми в режимі
анкетування
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Роздiл 9
Êîëè ôîðìó äëÿ îïèòóâàííÿ ñòâîðåíî, її ïîòðіáíî íàäіñëàòè ðåñïîíäåíòàì: àáî çà ïîñèëàííÿì âèêëàñòè äëÿ çàãàëüíîãî äîñòóïó, àáî âіäïðàâèòè
ïîñèëàííÿ íà åëåêòðîííі àäðåñè êîíêðåòíèì êîðèñòóâà÷àì.
Äëÿ öüîãî ñëіä âèáðàòè êíîïêó Íàäіñëàòè íà âåðõíіé ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ і íàëàøòóâàòè ïîòðіáíі ïàðàìåòðè ó âіêíі Íàäіñëàòè ôîðìó (ìàë. 9.9).
Ïîñèëàííÿ íà ñòâîðåíó àíêåòó ìîæíà ðîçìіñòèòè íà âàøèõ âåá-ðåñóðñàõ â
Іíòåðíåòі, íàäàâøè ìîæëèâіñòü óñіì âіäâіäóâà÷àì óçÿòè ó÷àñòü â îïèòóâàííі.

Мал. 9.9. Надання доступу до форми

Мал. 9.10. Перегляд результатів
опитування на вкладці Відповіді

Äëÿ òîãî ùîá ïåðåãëÿíóòè âіäïîâіäі ðåñïîíäåíòіâ і çàãàëüíі ðåçóëüòàòè
îïèòóâàííÿ, ïîòðіáíî âіäêðèòè íà Google Äèñê ñòâîðåíó ôîðìó â ðåæèìі
ðåäàãóâàííÿ, ïåðåéòè íà âêëàäêó Âіäïîâіäі é îçíàéîìèòèñÿ ç ðåçóëüòàòàìè, ÿêі àâòîìàòè÷íî ïîäàþòüñÿ ó âèãëÿäі äіàãðàìè (ìàë. 9.10).
Íà öіé ñàìіé âêëàäöі âè ìîæåòå çàâåðøèòè îïèòóâàííÿ, ïåðåñóíóâøè
ïîâçóíîê Ïðèéìàòè âіäïîâіäі â ëіâå ïîëîæåííÿ. Ïіñëÿ öüîãî ðåñïîíäåíòè
íå çìîæóòü íàäàòè ñâîї âіäïîâіäі, íàâіòü ÿêùî é âіäêðèþòü àíêåòó.
Âіäïîâіäі ðåñïîíäåíòіâ àâòîìàòè÷íî ìîæíà çàâàíòàæèòè äî åëåêòðîííîї òàáëèöі ñåðåäîâèùà Google Òàáëèöі (ìàë. 9.11) äëÿ ïîäàëüøîãî
îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ îïèòóâàííÿ. Äëÿ öüîãî íà âêëàäöі Âіäïîâіäі
ñëіä âèáðàòè êíîïêó Ñòâîðèòè åëåêòðîííó òàáëèöþ
(â ïîäàëüøîìó
âîíà áóäå ìàòè íàçâó Ïåðåãëÿíóòè âіäïîâіäі â Òàáëèöÿõ).

Мал. 9.11. Перегляд результатів опитування у вигляді таблиці

Òàáëèöþ àâòîìàòè÷íî áóäå ñòâîðåíî íà Google Äèñê, òàêîæ її ìîæíà
çáåðåãòè íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі êîðèñòóâà÷à ó ôîðìàòі xlsx åëåêòðîííîї òàáëèöі Excel äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ.
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Çâåðòàєìî óâàãó, ùî ôîðìà і òàáëèöÿ âçàєìîçâ’ÿçàíі, òîáòî áóäü-ÿêі
çìіíè â îäíîìó іç öèõ äîêóìåíòіâ àâòîìàòè÷íî ïðèâîäÿòü äî çìіí â іíøîìó äîêóìåíòі. Òàê, ÿêùî çìіíèòè â òàáëèöі òåêñò çàïèòàííÿ, òî öі çìіíè
âіäáóäóòüñÿ і â ôîðìі.
Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüíèé àëãîðèòì ïðîâåäåííÿ îïèòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ Google Ôîðìè âèãëÿäàє òàê:
1. Ñòâîðèòè ôîðìó.
2. Ïåðåãëÿíóòè її âèãëÿä ó ôîðìàòі àíêåòè â ðåæèìі ââåäåííÿ âіäïîâіäåé.
3. Íàäіñëàòè ïîñèëàííÿ íà àíêåòó ïîòðіáíèì êîðèñòóâà÷àì àáî îïóáëіêóâàòè â Іíòåðíåòі äëÿ çàãàëüíîãî äîñòóïó.
4. Äî÷åêàòèñÿ çàâåðøåííÿ òåðìіíó íàäàííÿ âіäïîâіäåé.
5. Çàáëîêóâàòè ìîæëèâіñòü íàäàííÿ âіäïîâіäåé ïіñëÿ çàâåðøåííÿ òåðìіíó îïèòóâàííÿ.
6. Ïåðåãëÿíóòè çâåäåíі ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ.
7. Îïðàöþâàòè ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі (çà ïîòðåáè).
8. Îïóáëіêóâàòè ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ â Іíòåðíåòі (çà ïîòðåáè).
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКЛА ДОК
Âè âæå çíàєòå, ùî êîðèñòóâà÷, ïåðåãëÿäàþ÷è ðіçíі ñàéòè, ìîæå ñòâîðèòè çàêëàäêè íà öіêàâі äëÿ ñåáå ðåñóðñè â ðîçäіëі Çàêëàäêè ñâîãî áðàóçåðà.
Àëå öі çàêëàäêè áóäóòü äîñòóïíі éîìó òіëüêè íà êîíêðåòíîìó êîìï’þòåðі, íà ÿêîìó âіí âèêîíóâàâ òàêі íàëàøòóâàííÿ. І öå äîñèòü íåçðó÷íî.
Äëÿ òîãî ùîá çàêëàäêè áóëè äîñòóïíі íà ðіçíèõ ïðèñòðîÿõ, ó ðіçíèõ
ìіñöÿõ ïåðåáóâàííÿ êîðèñòóâà÷à, ïîòðіáíî çáåðåãòè çàêëàäêè ó õìàðíîìó ñåðåäîâèùі. Çàêëàäêè òàêîæ ìîæíà áóäå äîäàâàòè é ïåðåãëÿäàòè ç
áóäü-ÿêîãî ìіñöåçíàõîäæåííÿ êîðèñòóâà÷à.
Іñíóþòü ðіçíі îíëàéí-ñåðâіñè äëÿ çáåðåæåííÿ çàêëàäîê íà öіêàâі òà êîðèñíі äëÿ êîðèñòóâà÷à ñàéòè. Ó ñåðåäîâèùі Google öå ñåðâіñ Çàêëàäêè.
Ùîá ñòâîðèòè çàêëàäêó, ïîòðіáíî:
1. Óâіéòè ó ñâіé îáëіêîâèé çàïèñ Google.
2. Óâåñòè ó Ðÿäêó àäðåñè âіêíà áðàóçåðà https://www.google.com/
bookmarks/.
3. Âèáðàòè êîìàíäó Äîäàòè çàêëàäêó.
4. Çàïîâíèòè âіäïîâіäíі ïîëÿ ó ôîðìі (ìàë. 9.12).
5. Âèáðàòè êíîïêó Äîäàòè çàêëàäêó.

Мал. 9.12. Створення закладки
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Мал. 9.13. Список закладок

Óñі çàêëàäêè áóäóòü çáåðіãàòèñÿ â ñåðâіñі Google Çàêëàäêè (ìàë. 9.13).
Ó ðàçі ïîòðåáè êîðèñòóâà÷ ìîæå âіäêðèòè ñåðâіñ òà îáðàòè ïîòðіáíó çàêëàäêó.
К АНАЛИ НОВИН У СЕРЕДОВИЩІ GOOGLE
Ñüîãîäíі îäíèì ç ïîøèðåíèõ âèäіâ âèêîðèñòàííÿ Іíòåðíåòó є îçíàéîìëåííÿ êîðèñòóâà÷іâ ç íîâèíàìè òà âіäñëіäêîâóâàííÿ їõ íà ðіçíèõ ñàéòàõ — êîðèñòóâà÷і îçíàéîìëþþòüñÿ ç íîâèíàìè ç ðіçíèõ êóòêіâ ñâіòó, ç
ðåãіîíó, äå âîíè ìåøêàþòü, ç íîâèíàìè íà ôàõîâèõ ñàéòàõ, ñàéòàõ ïіäïðèєìñòâ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ òîùî.
Ó êîæíîãî êîðèñòóâà÷à є óëþáëåíі ñàéòè, ÿêі âіí âіäâіäóє íàé÷àñòіøå.
І øâèäøå çà âñå ñïèñîê òàêèõ ñàéòіâ äîïîâíþєòüñÿ, çìіíþєòüñÿ. Ïåðåãëÿä
íîâèí çàéìàє äåäàëі áіëüøå ÷àñó, áî ñàéò ïîòðіáíî âіäêðèòè, ïåðåäèâèòèñÿ,
çíàéòè òà ïåðåãëÿíóòè îíîâëåííÿ. ßêùî íîâèíè íà ñàéòі îíîâëþþòüñÿ
íå÷àñòî, òî âіäâіäóâàííÿ òàêèõ ñàéòіâ çàáèðàє íàø ÷àñ.
Äëÿ òîãî ùîá çáèðàòè âñі öіêàâі êîðèñòóâà÷ó íîâèíè ç ðіçíèõ ñàéòіâ â îäíîìó ìіñöі, ìîæíà âèêîðèñòàòè ñåðâіñ Google Íîâèíè
(àíãë. Google News).
Äëÿ âіäêðèòòÿ ñåðâіñó ïîòðіáíî çàéòè ó âàø îáëіêîâèé çàïèñ Google і
âèáðàòè â ñïèñêó äîäàòêіâ Google Íîâèíè. Ó ðåäàêòîðі âіäêðèєòüñÿ ñàéò
íîâèí, íà ÿêîìó âñі íîâèíè ðîçïîäіëåíî çà êàòåãîðіÿìè: Ñâіò, Óêðàїíà,
Íàóêà òà òåõíіêà, Ðîçâàãè/Êóëüòóðà òîùî (ìàë. 9.14).

Мал. 9.14. Вікно новин

254
254
5
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Êîðèñòóâà÷ ïåðåãëÿäàє ñòèñëі íîâèíè і çà áàæàííÿ ìîæå ïåðåéòè çà ïîñèëàííÿì äëÿ ïåðåãëÿäó ïîâíîãî òåêñòó íîâèíè íà âіäïîâіäíèé âåáñàéò. Îíîâëåííÿ ñòðі÷êè íîâèí âіäáóâàєòüñÿ
àâòîìàòè÷íî ÷åðåç êîæíі 15 õâ.
Êîðèñòóâà÷ ìîæå íàëàøòóâàòè êàíàë Google Íîâèíè çà âëàñíèì óïîäîáàííÿì. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè ó ïðàâîìó âåðõíüîìó êóòі ñàéòó
êíîïêó Ïåðñîíàëіçóâàòè.
2. Óñòàíîâèòè â äіàëîãîâîìó âіêíі Ïåðñîíàëіçóâàòè Íîâèíè Google (ìàë. 9.15) ðіâåíü çàöіêàâëåíîñòі òèìè ÷è іíøèìè ðîçäіëàìè íîâèí, âèêîðèñòàâøè ïîâçóíêè.
3. Äîäàòè äî ñïèñêó äîäàòêîâèé ðîçäіë, ÿêèé öіêàâèòü êîðèñòóâà÷à (íàïðèêëàä, Îñâіòà, Êóëіíàðіÿ, Ðîáîòîòåõíіêà òîùî), óâіâøè éîãî íàçâó ó âіäïîâіäíîìó ïîëі, і âèáðàòè êíîïêó .
4. Ïîâòîðèòè ïóíêò 3 äëÿ іíøèõ êàòåãîðіé íîМал. 9.15. Налаштування
âèí.
каналу новин
5. Âèáðàòè êíîïêó Çáåðåãòè.
Òàêîæ ìîæíà íàëàøòóâàòè âіäáіð íîâèí íà êîíêðåòíèõ ñàéòàõ. Äëÿ
öüîãî ñëіä óâåñòè íàçâó ñàéòó â ïîëå Íàëàøòóâàòè äæåðåëà, âèáðàòè
ó
і êíîïêó Çáåðåãòè.
Працюємо
р ц
рацюємо
з комп’ютером
комп’ютером
р
Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Óâіéäіòü ó ñâіé îáëіêîâèé çàïèñ ó ñåðåäîâèùі Google.
2. Âèêîíàéòå Google Äèñê  Google Äîêóìåíòè.
3. Âіäêðèéòå ñïèñîê ôàéëіâ, äî ÿêèõ âàì íàäàíî äîñòóï іíøèìè êîðèñòóâà÷àìè, ó ðîçäіëі Âіäêðèòі äëÿ ìåíå.
4. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç іìåíåì Äàòè íàðîäæåííÿ ç äàòàìè
íàðîäæåííÿ îäíîêëàñíèêіâ. Ïåðåãëÿíüòå іíòåðôåéñ âіêíà ïðîãðàìè
Google Äîêóìåíòè, êîìàíäè ìåíþ.
5. Óïèøіòü âіäîìîñòі ïðî ñåáå â ðÿäîê, íîìåð ÿêîãî âіäïîâіäàє íîìåðó
âàøîãî êîìï’þòåðà.
6. Ïåðåìіñòіòü äîêóìåíò ó âàøó ïàïêó Ìіé õìàðíèé êàáіíåò.
7. Âіäêðèéòå â ðîçäіëі Âіäêðèòі äëÿ ìåíå ôàéë ïðåçåíòàöії Íàø ôîòîàëüáîì. Ïåðåãëÿíüòå іíòåðôåéñ âіêíà äîäàòêà Google, êîìàíäè ìåíþ.
8. Óñòàâòå íà ñëàéä, íîìåð ÿêîãî âіäïîâіäàє íîìåðó âàøîãî êîìï’þòåðà,
ñâîþ ôîòîãðàôіþ, çðîáіòü ïіäïèñ, óâåäіòü ïîòðіáíèé òåêñò.
9. Ïåðåìіñòіòü äîêóìåíò ó âàøó ïàïêó Ìіé õìàðíèé êàáіíåò.
10. Âіäêðèéòå â ìåíþ ñåðåäîâèùà Google ñåðâіñ Google Íîâèíè. Ïåðåãëÿíüòå ïîâіäîìëåííÿ ç íîâèíàìè.
11. Âіäêðèéòå ïàíåëü Ïåðñîíàëіçóâàòè, äîäàéòå íîâèé ðîçäіë íîâèí Ìîÿ
øêîëà. Äîäàéòå äëÿ ïåðåãëÿäó íîâèí ñàéò âàøîї øêîëè. Çáåðåæіòü
íàëàøòóâàííÿ.
255
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12. Âіäêðèéòå â ìåíþ ñåðåäîâèùà Google ñåðâіñ Google Çàêëàäêè. Ñòâîðіòü çàêëàäêè íà ñàéò âàøîї øêîëè òà ñàéò âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Çáåðåæіòü ñòâîðåíі íàëàøòóâàííÿ.
13. Âèéäіòü ç îáëіêîâîãî çàïèñó òà çàêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.
Найважливіше
Найва
Н
айва
й
лив
вііше
евц
цьому
о у пунк
у
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ åëåêòðîííèõ äîêóìåíòіâ (òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ,
åëåêòðîííèõ òàáëèöü, ïðåçåíòàöіé, ìàëþíêіâ òîùî) ó õìàðíîìó ñåðåäîâèùі
Google ìîæíà âèêîðèñòàòè âіäïîâіäíі îíëàéí-ðåäàêòîðè. Ðîáîòà ó öèõ ðåäàêòîðàõ äóæå ñõîæà íà âіäïîâіäíі äîäàòêè Microsoft, õî÷à і є ïåâíі âіäìіííîñòі.
Ðåäàêòîð Google Ôîðìè íàäàє ìîæëèâіñòü äëÿ ïðîâåäåííÿ îíëàéíîïèòóâàíü, çіáðàòè âіäïîâіäі ðåñïîíäåíòіâ â åëåêòðîííіé òàáëèöі òà àâòîìàòè÷íî îòðèìàòè çâåäåíі ñòàòèñòè÷íі ðåçóëüòàòè, ïðåäñòàâèâøè їõ ó âèãëÿäі äіàãðàì. Çà äîïîìîãîþ öüîãî ñåðâіñó ìîæíà ñòâîðèòè òàêîæ і òåñòè.
Çà äîïîìîãîþ ñåðâіñó Çàêëàäêè ñåðåäîâèùà Google ìîæíà ñòâîðèòè êàòàëîã âëàñíèõ ïîñèëàíü íà öіêàâі òà êîðèñíі ñàéòè, іíøі ðåñóðñè.
Ñåðâіñ Íîâèíè ñåðåäîâèùà Google ïðèçíà÷åíî äëÿ ïåðåãëÿäó öіêàâèõ
êîðèñòóâà÷àì íîâèí.
Дайте відповіді на запитання
1. Ôàéëè ÿêèõ òèïіâ ìîæíà ñòâîðþâàòè ç âèêîðèñòàííÿì îíëàéí-ðåäàêòîðіâ Google?
2. Ùî ñïіëüíîãî і ùî âіäìіííîãî ó âèêîðèñòàííі îíëàéí-ðåäàêòîðіâ
Google і ðåäàêòîðіâ ïàêåòà Microsoft Office?

3 . ßêі íîâі ìîæëèâîñòі íàäàþòü îíëàéí-ðåäàêòîðè äëÿ ñïіëüíîї ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè?
4. Ó ÷îìó âіäìіííіñòü ìіæ êîìàíäàìè Çàâàíòàæèòè òà Çàâàíòàæèòè
ÿê îíëàéí-ðåäàêòîðіâ Google?
5. ßêèé ñåðâіñ Google äàє çìîãó ñòâîðþâàòè îíëàéí-ôîðìè і ïðîâîäèòè îíëàéí-îïèòóâàííÿ?
6. ßêі òèïè çàïèòàíü ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ôîðìàõ Google?
7. ßê ïîäàþòüñÿ ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì Google Ôîðìè?
8. ßêèé çàãàëüíèé àëãîðèòì ïðîâåäåííÿ îïèòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì Google Ôîðìè?
9. Ó ÷îìó ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ îíëàéí-ñåðâіñіâ äëÿ çáåðåæåííÿ çàêëàäîê?
10. ×èì ïіäïèñêà íà êàíàë íîâèí ó ñåðåäîâèùі Google âіäðіçíÿєòüñÿ
âіä âèêîðèñòàííÿ RSS-êàíàëó?
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü ó ðåäàêòîðі Google Äîêóìåíòè òâіð Ìîї ïëàíè íà ëіòî.
Âіäôîðìàòóéòå òåêñò íà âëàñíèé ðîçñóä. Íàäàéòå ôàéëó іì’ÿ
çàâäàííÿ 9.2.1. Íàäàéòå ñïіëüíèé äîñòóï äëÿ êîìåíòóâàííÿ ôàéëà
äâîì îäíîêëàñíèêàì і â÷èòåëþ. Ïåðåãëÿíüòå їõ êîìåíòàðі, çà ïîòðåáè äàéòå âіäïîâіäі.
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2. Ñòâîðіòü ó ðåäàêòîðі Google Òàáëèöі òàáëèöþ, ÿêà âіäîáðàæàє ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ â Óêðàїíі çà îñòàííі ï’ÿòü ðîêіâ (âіäîìîñòі
çíàéäіòü â Іíòåðíåòі). Îá÷èñëіòü ðіçíèöþ ìіæ ïåðøèì і îñòàííіì
ðîêàìè. Âèçíà÷òå, âèêîðèñòîâóþ÷è ëîãі÷íó ôóíêöіþ, ñïàä ÷è ïðèðіñò íàñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ. Ïîáóäóéòå äіàãðàìó äèíàìіêè çìіíè
÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. Âіäôîðìàòóéòå äіàãðàìó íà âëàñíèé ðîçñóä.
Íàäàéòå ôàéëó іì’ÿ çàâäàííÿ 9.2.2. Íàäàéòå ñïіëüíèé äîñòóï äëÿ
ðåäàãóâàííÿ ôàéëà îäíîìó îäíîêëàñíèêó і â÷èòåëþ äëÿ çìіíåííÿ
òèïó ïîáóäîâàíîї äіàãðàìè.
3. Ñòâîðіòü ó ðåäàêòîðі Google Ïðåçåíòàöії ïðåçåíòàöіþ Ìîÿ ìàëåíüêà áàòüêіâùèíà, âèêîðèñòàâøè çîáðàæåííÿ, ÿêі ó âіäïîâіäíó ïàïêó çàâàíòàæèëè îäíîêëàñíèêè íà ïîïåðåäíüîìó óðîöі. Íàäàéòå
ôàéëó іì’ÿ çàâäàííÿ 9.2.3. Íàäàéòå êіëüêîì äðóçÿì і â÷èòåëþ
ñïіëüíèé äîñòóï äëÿ ïåðåãëÿäó ñòâîðåíîãî ôàéëà.
4. Ñòâîðіòü ó ðåäàêòîðі Google Ìàëþíêè ìàëþíîê ïðî ëіòî ç 2–3 îá’єêòіâ.
Íàäàéòå ôàéëó іì’ÿ çàâäàííÿ 9.2.4. Íàäàéòå äî íüîãî äîñòóï êіëüêîì
îäíîêëàñíèêàì і â÷èòåëþ. Íàìàëþéòå ç íèìè ñïіëüíèé ìàëþíîê «Íåçàáàðîì ëіòî!», ó ÿêîìó ùîá êîæåí ç íèõ äîäàâ äî ìàëþíêà 2–3 îá’єêòè.
5. Çðîáіòü àíêåòó ïðî âèêîðèñòàííÿ Іíòåðíåòó áàòüêàìè òà áëèçüêèìè
ó÷íіâ âàøîї øêîëè. Çàïðîñіòü їõ äî ó÷àñòі â îïèòóâàííі. ×åðåç
òèæäåíü ïåðåãëÿíüòå ðåçóëüòàòè é îáãîâîðіòü їõ ìіæ îäíîëіòêàìè.
6. Ñòâîðіòü òåñò äëÿ ïåðåâіðêè ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè 9-õ êëàñіâ ïðèçíà÷åííÿ ñåðâіñіâ Google. Íàäіøëіòü îäíîêëàñíèêàì òåñò, çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ.
7. Îçíàéîìòåñÿ ç îíëàéí-ñåðâіñîì äëÿ çáåðåæåííÿ çàêëàäîê Ñontentle
(www.contentle.com). Ñòâîðіòü êàòàëîã ç ï’ÿòè çàêëàäîê. Íàäіøëіòü
ïîñèëàííÿ íà íüîãî â÷èòåëþ іíôîðìàòèêè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.
8. Ïåðåãëÿíüòå íîâèíè ÷åðåç âàø îáëіêîâèé çàïèñ Google. Íàëàøòóéòå
îòðèìàííÿ íîâèí çà òåìîþ Àñòðîíîìіÿ. Çáåðåæіòü íàëàøòóâàííÿ.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 12
«Офісні веб-програми для створення спільних документів.
Опитування з використанням онлайн-форм»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
Ðîçðîáіòü ñïіëüíèé ïðîåêò íà îäíó ç òåì: «Êèì ÿ õî÷ó ñòàòè?», «ßê ÿ
áóäó ïðîâîäèòè ëіòî?», «Іíòåðíåò — äîáðî ÷è çëî?», «×è ïîòîíå ëþäñòâî
â îêåàíі іíôîðìàöії?». Äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîåêòó:
1. Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè ïî òðè ó÷íі â êîæíіé.
2. Îáãîâîðіòü ó ãðóïі òåìàòèêó ïðîåêòó, éîãî ñòðóêòóðó, ñêëàäіòü ïëàí
ðîçðîáêè ïðîåêòó, ðîçïîäіëіòü ðîëі ó÷àñíèêіâ ïðîåêòó.
3. Íà Google Äèñê ñòâîðіòü ñïіëüíó ïàïêó Íàø ïðîåêò.
4. Ïіäãîòóéòå êîëåêòèâíî ðіçíі ñêëàäîâі ïðîåêòó ç âèêîðèñòàííÿì
îíëàéí-ðåäàêòîðіâ Google òà çáåðåæіòü їõ ó ñïіëüíіé ïàïöі:
 îíëàéí-ôîðìó ç ÷îòèðüîõ çàïèòàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ îïèòóâàííÿ â
ðàìêàõ òåìàòèêè ïðîåêòó;
 â åëåêòðîííіé òàáëèöі çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ çðîáіòü ïîòðіáíі
îá÷èñëåííÿ òà ïîáóäóéòå âіäïîâіäíі äіàãðàìè;
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 ó ïðåçåíòàöії ïîäàéòå îòðèìàíі ðåçóëüòàòè òà ðîáîòó âàøîї ãðóïè
íàä ïðîåêòîì;
 äî âñіõ ñòâîðåíèõ äîêóìåíòіâ íàäàéòå ñïіëüíèé äîñòóï äëÿ ðåäàãóâàííÿ ÷ëåíàì âàøîї ãðóïè é ó÷èòåëþ, іíøèì îäíîêëàñíèêàì — äîñòóï äëÿ êîìåíòóâàííÿ.
5. Ïåðåãëÿíüòå ìàòåðіàëè ïðîåêòіâ іíøèõ ãðóï, äîäàéòå êîìåíòàðі äî
їõíіõ äîêóìåíòіâ.
6. Ïðåçåíòóéòå âàø ïðîåêò îäíîêëàñíèêàì.

9.3. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ.
Й
КОНСТРУЮВАННЯ САЙТІВ
1. Ùî òàêå äèçàéí? ßêі îñíîâíі ïðèíöèïè äèçàéíó ïðåçåíòàöії òà ñëàéäіâ?
2. Ùî òàêå âåðñòêà? ßêå її çíà÷åííÿ ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé?
3. Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ äîìåííå іì’ÿ іíòåðíåò-ðåñóðñó; URL-àäðåñà?

ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ВЕБ-СТОРІНОК
Âåá-ñòîðіíêè є іíôîðìàöіéíèìè ðåñóðñàìè ñëóæáè World Wide Web, і
âè âæå îçíàéîìèëèñÿ ç òèì, ÿê çäіéñíþâàòè ïîøóê і ïåðåãëÿä öèõ ðåñóðñіâ. Òåïåð ðîçãëÿíåìî ñïîñîáè їõ ñòâîðåííÿ.
Ó ñòðóêòóðі âåá-ñòîðіíêè ìîæíà âèäіëèòè òàêі ñêëàäîâі (ìàë. 9.16):
 êîíòåíò (àíãë. content — çìіñò) — çìіñòîâå íàïîâíåííÿ âåá-ñòîðіíêè,
äîñòóïíå êîðèñòóâà÷ó: òåêñòè, çîáðàæåííÿ, âіäåî, çâóêîâі äàíі òà
іíøå;
 åëåìåíòè íàâіãàöії — çàñîáè äëÿ ïåðåõîäó äî іíøèõ âåá-ñòîðіíîê;
 äèçàéí — åëåìåíòè ñòðóêòóðóâàííÿ êîíòåíòó òà éîãî ôîðìàòóâàííÿ,
îôîðìëåííÿ ñòîðіíêè.

2
1
2
3

1
1. Åëåìåíòè íàâіãàöії

2. Äèçàéí

3. Êîíòåíò

Мал. 9.16. Складові веб-сторінки
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Âåá-ñòîðіíêè є òåêñòîâèìè äîêóìåíòàìè. Їõ ñòâîðþþòü ç âèêîðèñòàííÿì ìîâè ðîçìіòêè ãіïåðòåêñòó HTML (àíãë. Hyper Text Markup
Language — ìîâà ðîçìіòêè ãіïåðòåêñòó). Ó íèõ ìіñòèòüñÿ HTML-êîä ñòîðіíêè, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç äàíèõ äâîõ òèïіâ:
 òåêñòó, ÿêèé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ íà ñòîðіíöі;
g — ÿðëèê, îçíàêà) — êîìàíä, ùî âèçíà÷àþòü ðîçìіòêó
 òåãіâ (àíãë. tag
òåêñòó: éîãî ñòðóêòóðó, ôîðìàò ôðàãìåíòіâ òåêñòó, çàáåçïå÷óþòü
óñòàâëåííÿ íåòåêñòîâèõ îá’єêòіâ íà ñòîðіíêó òà іíøå.
Ïåðåãëÿíóòè HTML-êîä âåá-ñòîðіíêè, âіäêðèòîї ó âіêíі áðàóçåðà
Google Chrome, ìîæíà, âèáðàâøè â êîíòåêñòíîìó ìåíþ ñòîðіíêè êîìàíäó
Ïåðåãëÿíóòè äæåðåëî ñòîðіíêè. Íà ìàëþíêó 9.17 íàâåäåíî çîáðàæåííÿ
÷àñòèíè âåá-ñòîðіíêè òà âіäïîâіäíèé ôðàãìåíò HTML-êîäó.

Мал. 9.17. Фрагмент веб-сторінки та відповідний фрагмент HTML-коду

Для тих, хто хоче знати більше
У фрагменті коду, наведеному на малюнку 9.17, присутні теги, що визначають
структуру
ру уру сторінки:
р
<h1> … </h1> — тег створення заголовка на веб-сторінці. У створеному заголовкуу виводиться текст: 6 січня — Святий вечір
р (Надвечір’я
(
р Різдва Христового)
р
);
<img src«…»/> — тег вставлення на веб-сторінку зображення та встановлення
значень його властивостей. У наведеному фрагменті на сторінку вставлено зображення з файла
ф
/images/4_Svatkovyi_kalendar/aa52251fab14.jpg.
g
_
y_
jpg
<p> … </p> — тег створення абзацу на веб-сторінці. У створеному абзаці розміщено текст: За давньою традицією належне різдвяне святкування починається ще ввечері напередодні Різдва з духовних і матеріальних приготувань. Вечір
цей зветься Святим, чи Свят-вечором, або ж Надвечір’ям Різдва Христового,
що припадає на 6 січня.
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<strong> … </strong> — тег виділення фрагмента тексту напівжирним накресленням. На сторінці виділено текст: Однак не менш важливою була завчасна
й серйозна
р
підготовка до різдвяно-новорічних
р
р
обрядів
р
.
<a href
f «…»> … </a> — тег створення гіперпосилання. У наведеному фрагменті гіперпосилання пов’язано зі словом Дідуха та забезпечує перехід до веб-сторінки того самого сайту з адресою /zvychai-ta-obriady/obriadova-symvolika/279-didukh.

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ
Ðîçðîáêà âåá-ñàéòó ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ åòàïіâ. Öі åòàïè àíàëîãі÷íі
äî åòàïіâ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà.
1. Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Íà öüîìó åòàïі âèçíà÷àєòüñÿ ìåòà ñòâîðåííÿ
ñàéòó, éîãî îñíîâíà òåìàòèêà, çäіéñíþєòüñÿ àíàëіç іñíóþ÷èõ ñàéòіâ òàêîї ñàìîї àáî ñõîæîї òåìàòèêè. Ó ðåçóëüòàòі ðîçðîáíèê ïîâèíåí çíàòè:
 ìåòó, ç ÿêîþ ñòâîðþєòüñÿ ñàéò;
 òåìàòèêó ñàéòó, âіäìіííîñòі ñàéòó âіä іíøèõ ñàéòіâ òàêîї ñàìîї òåìàòèêè;
 àóäèòîðіþ ïîòåíöіéíèõ âіäâіäóâà÷іâ ñàéòó: âіê, ñòàòü, êîëî іíòåðåñіâ òîùî;
 ïåðåëіê ñåðâіñіâ äëÿ ðîçìіùåííÿ íà ñàéòі: ôîðóì, ÷àò, ïîøóêîâà ñèñòåìà, âåá-êàòàëîã, åëåêòðîííà ïîøòà òà іíøå;
 ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñàéòó.
2. Âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè ñàéòó. Íà öüîìó åòàïі âàæëèâî ñêëàñòè ïåðåëіê
ðîçäіëіâ ñàéòó äëÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè íàâіãàöії, ñïèñîê ñòîðіíîê, âèçíà÷èòè çâ’ÿçêè ìіæ íèìè. Êіëüêіñòü ñòîðіíîê çàëåæàòèìå âіä òîãî іíôîðìàöіéíîãî
íàïîâíåííÿ, ÿêå ïëàíóєòüñÿ íà íüîìó ðîçìіñòèòè. Ðåçóëüòàòîì ïîâèííà ñòàòè
ìàïà (êàðòà) ñàéòó
ó — ñõåìà, ùî âіçóàëüíî âіäîáðàæàє ієðàðõіþ ñòîðіíîê ñàéòó, çâ’ÿçêè òà ïåðåõîäè ìіæ íèìè, òîáòî âíóòðіøíþ ñòðóêòóðó
ó ñàéòó.
Íàïðèêëàä, äëÿ ñàéòó âàøîãî êëàñó, îñíîâíèì ÷èòàöüêèì êîëîì ÿêîãî
áóäóòü ó÷íі êëàñó òà їõíі áëèçüêі, ìàïà ñàéòó ìîæå áóòè òàêîþ, ÿê çîáðàæåíî íà ìàëþíêó 9.18.

Мал. 9.18. Приклад мапи сайту
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3. Ðîçðîáêà ñòðóêòóðè âåá-ñòîðіíîê ñàéòó. Íàñòóïíèì çàâäàííÿì є âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè çîâíіøíüîãî âèãëÿäó âåá-ñòîðіíîê. Îñêіëüêè äëÿ áіëüøîñòі ñòîðіíîê ñàéòó ðåêîìåíäóєòüñÿ çàñòîñîâóâàòè єäèíèé ñòèëü îôîðìëåííÿ, òî ïîòðіáíî âèçíà÷èòè ñõåìó ðîçòàøóâàííÿ íà ñòîðіíêàõ îñíîâíèõ
áëîêіâ: ÿê áóäå ðîçòàøîâàíî îñíîâíèé ìàòåðіàë, äîäàòêîâі іíôîðìàöіéíі
òà ðåêëàìíі áëîêè, àíîíñè, ìåíþ, ëі÷èëüíèê âіäâіäóâà÷іâ òîùî.
ßê ïðàâèëî, íà âåá-ñòîðіíêàõ ïåðåäáà÷åíî ðîçìіùåííÿ:
 âåðõíüîãî áëîêó — çàãîëîâêà, ó
ÿêîìó ìіñòÿòüñÿ ëîãîòèï і íàçâà
Блок заголовка
ñàéòó;
 áëîêó íàâіãàöії (ìåíþ) äëÿ ïåðåБлок
õîäó äî îñíîâíèõ ðîçäіëіâ ñàéòó;
Інформаційний блок
навіга іíôîðìàöіéíîãî áëîêó ç îñíîâíèì
ції
ìàòåðіàëîì, ùî çàéìàє öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ñòîðіíêè;
Підвал
 íèæíüîãî áëîêó — ïіäâàëó, äëÿ
ðîçìіùåííÿ êîíòàêòíèõ äàíèõ,
Мал. 9.19. Приклад структури
ïîâіäîìëåííÿ ïðî àâòîðñüêі ïðàâà
веб-сторінок сайту
òîùî.
Ïðèêëàä ñòðóêòóðè âåá-ñòîðіíîê ñàéòó íàâåäåíî íà ìàëþíêó 9.19.
ßêùî ðîçðîáêà ñòîðіíîê ñàéòó áóäå çäіéñíþâàòèñü àâòîìàòèçîâàíèìè
çàñîáàìè, òî ñòðóêòóðà âåá-ñòîðіíîê ìîæå áóòè çàïðîïîíîâàíà â øàáëîíі
ñòîðіíêè.
4. Ðîçðîáêà äèçàéí-ìàêåòà ñòîðіíîê ñàéòó. Äèçàéí-ìàêåò ñòîðіíîê
âêëþ÷àє íàáіð çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ñòîðіíêè: êîëüîðîâîї ãàìè ñòîðіíîê, åëåìåíòіâ ãðàôі÷íîãî îçäîáëåííÿ, íàáîðó
øðèôòіâ òà іíøîãî, òîáòî âèçíà÷àє ñòèëü ñàéòó. Äèçàéí-ìàêåò ñïèðàєòüñÿ
íà ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíó çîâíіøíþ ñòðóêòóðó ñòîðіíîê ñàéòó. Âàæëèâî,
ùîá ñòèëü âіäïîâіäàâ ïðèçíà÷åííþ ñàéòó, îñîáëèâîñòÿì îñíîâíîї àóäèòîðії, íà ÿêó ðîçðàõîâàíî ñàéò, áóâ îðієíòîâàíèé íà íàäàííÿ íàéáіëüøèõ
çðó÷íîñòåé äëÿ ñïðèéíÿòòÿ îñíîâíîãî ìàòåðіàëó.
Äèçàéí-ìàêåò (ìàë. 9.20) ìîæå áóòè ðîçðîáëåíî äèçàéíåðîì ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі, íàìàëüîâàíî íà ïàïåðі òîùî. ßêùî ðîçðîáêà ñàéòó áóäå
çäіéñíþâàòèñü àâòîìàòèçîâàíèìè çàñîáàìè, òî âàðіàíòè äèçàéí-ìàêåòà
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàíі ó òåìàõ ñàéòó.

Мал. 9.20. Приклад дизайн-макета
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5. Ñòâîðåííÿ òà âåðñòêà ñòîðіíîê ñàéòó. Ñòâîðþþòüñÿ ñòîðіíêè, ÿê
ïðàâèëî, ç âèêîðèñòàííÿì òåãіâ ìîâè HTML. Ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ âіäáóâàєòüñÿ âåðñòêà ñòîðіíîê. Âåðñòêà — öå ïðîöåñ ðîçìіùåííÿ íà ñòîðіíöі ïіä
÷àñ її ñòâîðåííÿ òåêñòîâèõ, ãðàôі÷íèõ òà іíøèõ îá’єêòіâ òàê, ùîá ñòîðіíêà
îòðèìàëà âèãëÿä çãіäíî ç ðîçðîáëåíèì äèçàéí-ìàêåòîì. Íà öüîìó åòàïі
çäіéñíþєòüñÿ é іíôîðìàöіéíå íàïîâíåííÿ ñàéòó.
6. ßêùî íà åòàïі ïîñòàíîâêè çàâäàííÿ ïåðåäáà÷àëîñÿ ðîçìіùåííÿ íà
ñàéòі äîäàòêîâèõ ñåðâіñіâ і çàñîáіâ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, òàêèõ ÿê ñèñòåìè
ïîøóêó, ãîëîñóâàííÿ, ôîðóìè òà іíøå, òî ïîòðіáåí ùå é åòàï ïðîãðàìóâàííÿ ñàéòó. Ïðè àâòîìàòèçîâàíîìó ñòâîðåííі ñàéòó äåÿêі ç íàâåäåíèõ
çàñîáіâ ìîæóòü áóòè âñòàâëåíі ç ãîòîâèõ øàáëîíіâ.
7. Ðîçìіùåííÿ (ïóáëіêàöіÿ) ñàéòó â Іíòåðíåòі. Ïіä ÷àñ ïîïåðåäíіõ åòàïіâ ñòâîðåíі âåá-ñòîðіíêè ìîãëè çáåðіãàòèñÿ íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі
ðîçðîáíèêà. Íà öüîìó åòàïі ñàéò îòðèìóє äîìåííå іì’ÿ òà ðîçìіùóєòüñÿ íà
ñåðâåðі. Ïіñëÿ öüîãî ñàéò ñòàє äîñòóïíèì äëÿ ïåðåãëÿäó êîðèñòóâà÷àìè
Іíòåðíåòó, ÿêùî âіí àáî éîãî ÷àñòèíà íå ìàþòü îáìåæåíü íà äîñòóï.
Ñåðâåð, íà ÿêîìó ðîçìіùóєòüñÿ ñàéò, ïîâèíåí íàäàâàòè ïîñëóãè õîñòèíãó. Õîñòèíã (àíãë. hosting — âèÿâëåííÿ ãîñòèííîñòі) — âèäіëåííÿ àïàðàòíèõ і ïðîãðàìíèõ ðåñóðñіâ ñåðâåðà äëÿ ðîçìіùåííÿ ôàéëіâ êîðèñòóâà÷à,
çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî íèõ, îïðàöþâàííÿ çàïèòіâ òà іíøîãî. Îðãàíіçàöії, ùî íàäàþòü ïîñëóãè õîñòèíãó, íàçèâàþòü õîñòèíã-ïðîâàéäåðàìè.
Іñíóþòü îíëàéí-ñèñòåìè êîíñòðóþâàííÿ ñàéòіâ, ÿêі îäíî÷àñíî ç ïîñëóãàìè ç ðîçðîáêè âåá-ñàéòіâ íàäàþòü ïîñëóãè áåçêîøòîâíîãî õîñòèíãó. Òàêèìè є ñèñòåìè Google Ñàéòè, Weebly, uCoz òà іíøі. Ó öèõ ñèñòåìàõ ñòâîðåííÿ âåá-ñàéòó çäіéñíþєòüñÿ ó ðåæèìі îíëàéí îäðàçó íà ñåðâåðі
õîñòèíãó.
Для тих, хто хоче знати більше
Для того щоб ваш сайт почали відвідувати користувачі Інтернету, бажано зареєструвати його в пошукових системах і каталогах, розмістити посилання на нього
на інших сайтах. Цей процес називають популяризацією, або просуванням сайту. Для популяризації використовують й інші засоби, але важливо, щоб матеріали
вашого сайту були варті того, щоб ними зацікавилися відвідувачі.

АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ
Ñòâîðåííÿ âåá-ñàéòó çàñîáàìè îíëàéí-ñèñòåìè êîíñòðóþâàííÿ ñàéòіâ
âіäáóâàєòüñÿ â êіëüêà êðîêіâ:
1. Ðåєñòðàöіÿ îáëіêîâîãî çàïèñó íà ñåðâåðі îíëàéí-ñèñòåìè êîíñòðóþâàííÿ ñàéòіâ.
2. Âèáіð íàçâè ñàéòó òà øàáëîíó éîãî îôîðìëåííÿ.
3. Ñòâîðåííÿ ñòîðіíîê ñàéòó, ñèñòåìè íàâіãàöії.
4. Çàïîâíåííÿ ñòîðіíîê êîíòåíòîì.
5. Ïóáëіêàöіÿ ñàéòó.
Ðîçãëÿíåìî, ÿê âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ ðîçðîáêè âåá-ñàéòó çàñîáàìè, ùî
áåçêîøòîâíî íàäàє êîðèñòóâà÷àì âåá-ñåðâåð Google. Âіäïîâіäíèé ñåðâіñ
ìàє íàçâó Google Ñàéòè.
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Îáëіêîâèé çàïèñ Google âè âæå ñòâîðþâàëè, ïðàöþþ÷è ç åëåêòðîííîþ
ïîøòîþ òà ñïіëüíèìè äîêóìåíòàìè Google.
Äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòó ïîòðіáíî:
1. Óâіéòè íà Google Äèñê ç âàøèì îáëіêîâèì çàïèñîì Google.
2. Âèêîíàòè Ñòâîðèòè  Áіëüøå  Google Ñàéòè.
3. Ïåðåãëÿíóòè іíñòðóêöіþ çі ñòâîðåííÿ ñàéòó, âèêîðèñòîâóþ÷è ïàíåëü
Add content (àíãë. add content — äîäàòè çìіñò), àáî çàêðèòè її.
Ïіñëÿ âèêîíàííÿ öèõ äіé ó âіêíі áðàóçåðà áóäå âіäêðèòî ãîëîâíó ñòîðіíêó íîâîãî ñàéòó (ìàë. 9.21). Ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà âіäêðèєòüñÿ áі÷íà ïàíåëü ç åëåìåíòàìè êåðóâàííÿ, ïðèçíà÷åíèìè äëÿ ñòâîðåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ âåá-ñòîðіíîê ñàéòó. Îäíî÷àñíî íà Google Äèñê
ç’ÿâèòüñÿ åñêіç ñàéòó ç ïіäïèñîì Ñàéò áåç íàçâè, ÿêîìó âіäïîâіäàє çíà÷îê

.

Ó ïîäàëüøîìó äëÿ ðåäàãóâàííÿ âàøîãî ñàéòó — äîäàâàííÿ òà ðåäàãóâàííÿ âåá-ñòîðіíîê, çìіíåííÿ îôîðìëåííÿ òîùî — âàì ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè іíñòðóìåíòè áі÷íîї ïàíåëі. Âіäêðèòè ñàéò ó ðåæèìі ðåäàãóâàííÿ ìîæíà ïîäâіéíèì êëàöàííÿì íà éîãî åñêіçі íà Google Äèñê.

Мал. 9.21. Головна сторінка
нового сайту

Мал. 9.22. Теми
оформлення
сайтів Google

ВИБІР НАЗВИ САЙТУ ТА ШАБЛОНУ ОФОРМЛЕННЯ
Ùîá íàäàòè íàçâó ñàéòó, ïîòðіáíî ââåñòè її â ïîëå Ââåäіòü íàçâó ñàéòó
ó âåðõíіé ÷àñòèíі çàãîëîâêà ñòîðіíêè çëіâà. Îäíî÷àñíî áóäå çìіíåíî íà
íàçâó ñàéòó òåêñò Ñàéò áåç íàçâè òà ïіäïèñ åñêіçó ñàéòó íà Google Äèñê.
ßê і äëÿ äîêóìåíòіâ Google, óñі çìіíè, âèêîíàíі íà ñàéòі, áóäóòü çáåðіãàòèñÿ àâòîìàòè÷íî.
Äëÿ âèáîðó øàáëîíó îôîðìëåííÿ ñàéòó ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè âêëàäêó Òåìè ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà.
2. Âèáðàòè îäíó іç çàïðîïîíîâàíèõ òåì îôîðìëåííÿ (ìàë. 9.22).
3. Âèáðàòè êîëüîðîâó ãàìó òà ñòèëü øðèôòó іç ÷èñëà òèõ, ùî çàïðîïîíîâàíі äëÿ âèáðàíîї òåìè.
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Ìîæíà òàêîæ çìіíèòè âèãëÿä çàãîëîâêà íà ñòîðіíêàõ ñàéòó. Ïіñëÿ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà çàãîëîâîê ç’ÿâëÿєòüñÿ ïàíåëü íàëàøòóâàíü ç êîìàíäàìè Çìіíèòè çîáðàæåííÿ òà Òèï âåðõíüîãî êîëîíòèòóëà. Âèáіð ïåðøîї
êîìàíäè ïðèâîäèòü äî âіäêðèòòÿ ñïèñêó çîáðàæåíü, ÿêі ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі ó çàãîëîâêó ñòîðіíêè. Çà âèáîðó äðóãîї êîìàíäè ñòàє ìîæëèâèì
çìіíåííÿ òèïó çàãîëîâêà — Âåëèêèé áàíåð, Áàíåð àáî Ëèøå çàãîëîâîê.
СТВОРЕННЯ ВЕБ-СТОРІНОК
Îäðàçó ïіñëÿ ñòâîðåííÿ ñàéò ìіñòèòü ëèøå îäíó ñòîðіíêó, ÿêà є ãîëîâíîþ ñòîðіíêîþ ñàéòó. Êîæíà ñòîðіíêà ñàéòó ìàє íàçâó. Íàçâó ãîëîâíîї
ñòîðіíêè ïîòðіáíî ââåñòè â ïîëå Çàãîëîâîê ñòîðіíêè.
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîї ñòîðіíêè íà ñàéòі ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè âêëàäêó Ñòîðіíêè ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà.
2. Âèáðàòè êíîïêó Äîäàòè ñòîðіíêó

.

3. Óâåñòè íàçâó ñòîðіíêè â ïîëå Íàçâà ñòîðіíêè.
4. Âèáðàòè ãіïåðïîñèëàííÿ Ãîòîâî.
Ïàíåëü íàâіãàöії ôîðìóєòüñÿ àâòîìàòè÷íî ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ íîâèõ
ñòîðіíîê і âіäîáðàæàєòüñÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì ó âåðõíіé ÷àñòèíі çàãîëîâêà
êîæíîї ñòîðіíêè ñïðàâà.
Ïîðÿäîê ñòîðіíîê ìîæíà çìіíþâàòè, ïåðåòÿãíóâøè ó ïðàâіé ÷àñòèíі
âіêíà áëîê çàãîëîâêà ñòîðіíêè â ïîòðіáíå ìіñöå.
Äëÿ ñòâîðåííÿ ãîëîâíîї ñòîðіíêè òåìàòè÷íîãî ðîçäіëó ïîòðіáíî ïåðåòÿãíóòè áëîêè çàãîëîâêіâ іíøèõ ñòîðіíîê öüîãî ðîçäіëó íà çàãîëîâîê ãîëîâíîї ñòîðіíêè ðîçäіëó. Íà ìàëþíêó 9.23 íàâåäåíî âèãëÿä âêëàäêè Ñòîðіíêè ïіä ÷àñ ïåðåòÿãóâàííÿ çàãîëîâêà ñòîðіíêè Íàâ÷àëüíі ìàòåðіàëè â
òåìàòè÷íèé ðîçäіë Íàâ÷àííÿ.
Òàêèì ÷èíîì ôîðìóєòüñÿ âíóòðіøíÿ ñòðóêòóðà ñàéòó.
ВСТАВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
НА ВЕБ-СТОРІНКУ

Мал. 9.23. Вкладка
Сторінки

Íà âåá-ñòîðіíêó ìîæíà âñòàâèòè ðіçíі îá’єêòè:
òåêñòîâі ïîëÿ, çîáðàæåííÿ, ãіïåðïîñèëàííÿ, äîêóìåíòè, ÿêі ðîçìіùåíî íà Google Äèñê, òà іíøå.
Äëÿ öüîãî ïðèçíà÷åíî âêëàäêó Äîäàòè ó ïðàâіé
÷àñòèíі âіêíà áðàóçåðà.
Óñі îá’єêòè, ÿêі äîäàþòüñÿ íà âåá-ñòîðіíêó,
ðîçìіùóþòüñÿ â îêðåìèõ áëîêàõ. Êîæåí áëîê
ìîæíà ïåðåìіñòèòè, çìіíèòè éîãî ðîçìіðè, âèêîðèñòîâóþ÷è ìàðêåðè íà ìåæàõ, òà âèäàëèòè. Äëÿ
êîæíîãî áëîêó âіäêðèâàєòüñÿ îêðåìà ïàíåëü íàëàøòóâàíü.
Ïðèçíà÷åííÿ îêðåìèõ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ
âêëàäêè Äîäàòè íàâåäåíî â òàáëèöі 9.2.
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Òàáëèöÿ 9.2
Ïðèçíà÷åííÿ îêðåìèõ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âêëàäêè Äîäàòè
Åëåìåíò êåðóâàííÿ

Ïðèçíà÷åííÿ
Äëÿ ñòâîðåííÿ áëîêó ââåäåííÿ òåêñòó
Äëÿ âñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ ç Google Äèñê,
URL-àäðåñîþ ç Іíòåðíåòó, ç êîìï’þòåðà òîùî

çà

Äëÿ âñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ ç íîñіїâ äàíèõ âàøîãî
êîìï’þòåðà
Äëÿ âñòàâëåííÿ îá’єêòіâ ðіçíèõ òèïіâ ç ðåñóðñіâ Іíòåðíåòó àáî ïîñèëàíü íà íèõ çà їõ URL-àäðåñîþ
Äëÿ âñòàâëåííÿ ïîñèëàííÿ íà ïàïêó ç âàøîãî Google
Äèñê
Äëÿ ïîøóêó òà âñòàâëåííÿ âіäåî іç ñåðâіñó YouTube
Äëÿ âñòàâëåííÿ ñòâîðåíîãî âàìè êàëåíäàðÿ ó ñåðâіñі
Google Êàëåíäàð
Äëÿ âñòàâëåííÿ ñòâîðåíîї âàìè êàðòè ó ñåðâіñі Êàðòè
Google
Äëÿ âñòàâëåííÿ äîêóìåíòіâ ðіçíèõ òèïіâ ç âàøîãî
Google Äèñê

Äëÿ âèäàëåííÿ âñòàâëåíîãî îá’єêòà ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó Âèäàëèòè

íà ïàíåëі íàëàøòóâàíü áëîêó îá’єêòà.
Äëÿ ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó ñòîðіíîê ñòâîðåíîãî ñàéòó ìîæíà âèáðàòè

êíîïêó Ïîïåðåäíіé ïåðåãëÿä

ó âåðõíіé ÷àñòèíі âіêíà áðàóçåðà.

Ó öüîìó ðåæèìі ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿê âèãëÿäàòèìå ñàéò ïіä ÷àñ ïåðåãëÿäó éîãî íà âåëèêîìó åêðàíі, ïëàíøåòі àáî òåëåôîíі. Äëÿ öüîãî ïðèçíà÷åíî
êíîïêè íà ïàíåëі êåðóâàííÿ ïîïåðåäíіì ïåðåãëÿäîì (ìàë. 9.24). Âèéòè ç ðåæèìó ïîïåðåäíüîãî
ïåðåãëÿäó ìîæíà âèáîðîì êíîïêè

.

Мал. 9.24. Панель
керування попереднім
переглядом сайту

ПУБЛІК АЦІЯ САЙТУ
Ñòâîðåíèé âàìè ñàéò áóäå çàëèøàòèñÿ íåäîñòóïíèì äëÿ êîðèñòóâà÷іâ
Іíòåðíåòó, ïîêè âè éîãî íå îïóáëіêóєòå. Äëÿ ïóáëіêàöії ïîòðіáíî:
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Роздiл 9
1. Âèáðàòè êíîïêó Îïóáëіêóâàòè ó âåðõíіé ÷àñòèíі âіêíà áðàóçåðà (äèâ.
ìàë. 9.21).
2. Óâåñòè, âèêîðèñòîâóþ÷è ìàëі ëіòåðè ëàòèíèöі, öèôðè òà òèðå, îñòàííþ ÷àñòèíó URL-àäðåñè ñàéòó. Ïåðøà ÷àñòèíà àäðåñè (äîìåííå іì’ÿ
ñåðâåðà òà øëÿõ äî ôàéëà) äëÿ âñіõ ñàéòіâ áóäå îäíàêîâîþ: sites.google.
com/view/. Îñòàííÿ ÷àñòèíà ïîâèííà áóòè óíіêàëüíîþ äëÿ êîæíîãî
ñàéòó. ßêùî âèáðàíà âàìè àäðåñà íå є óíіêàëüíîþ, òî ïðî öå áóäå
ïîâіäîìëåíî, її ïîòðіáíî çìіíèòè. Çàïèò URL-àäðåñè ñàéòó áóäå
âèâîäèòèñÿ ëèøå ïіä ÷àñ ïåðøîї ïóáëіêàöії ñàéòó.
3. Âèáðàòè êíîïêó Îïóáëіêóâàòè.
Îïóáëіêîâàíèé ñàéò ìîæíà ïåðåãëÿíóòè, âèáðàâøè êîìàíäó Ïåðåãëÿíóòè îïóáëіêîâàíèé ñàéò ó ñïèñêó êíîïêè Îïóáëіêóâàòè. Àäðåñà, ÿêó
âàðòî ïðîïîíóâàòè äëÿ ïåðåãëÿäó âàøîãî ñàéòó, áóäå ìіñòèòèñÿ â ðÿäêó
àäðåñè ó âіêíі ïåðåãëÿäó îïóáëіêîâàíîãî ñàéòó.
Ïіñëÿ âíåñåííÿ çìіí äî âàøîãî ñàéòó ïîòðіáíî âèêîíàòè ïîâòîðíó
ïóáëіêàöіþ.
А ДМІНІСТРУВАННЯ САЙТУ
Äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ ñàéòó ïîòðіáíî éîãî àäìіíіñòðóâàòè — çàáåçïå÷óâàòè éîãî ïðàöåçäàòíіñòü, çàõèùàòè âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì, äîäàâàòè êîðèñòóâà÷іâ, ÿêі ìîæóòü ðåäàãóâàòè ñàéò, ðîçïîäіëÿòè
ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷іâ äî ñòîðіíîê ñàéòó, çìіíþâàòè âíóòðіøíþ
ñòðóêòóðó ñàéòó òà іíøå. Âèêîíóє öі ôóíêöії àäìіíіñòðàòîð ñàéòó. ×àñòî
àäìіíіñòðàòîðîì є âëàñíèê ñàéòó.
Àäìіíіñòðóâàííÿ ñàéòó, ñòâîðåíîãî çàñîáàìè îíëàéí-ñèñòåìè êîíñòðóþâàííÿ ñàéòіâ, ÷àñòêîâî çäіéñíþє ñëóæáà òåõíі÷íîї ïіäòðèìêè öієї
ñèñòåìè. Äî її îáîâ’ÿçêіâ âõîäèòü çàáåçïå÷åííÿ ïðàöåçäàòíîñòі òà çàõèñò
âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì. Äîäàâàííÿ êîðèñòóâà÷іâ, ðîçïîäіë ïðàâ äîñòóïó òà çìіíó âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè ñàéòó âèêîíóє, ÿê ïðàâèëî, âëàñíèê
ñàéòó àáî âèçíà÷åíèé íèì àäìіíіñòðàòîð.
Ïіä ÷àñ àäìіíіñòðóâàííÿ Google
Ñàéòіâ äëÿ òîãî, ùîá äîäàòè êîðèñòóâà÷à òà íàäàòè éîìó äîçâіë íà ðåäàãóâàííÿ ñàéòó, ïîòðіáíî:
1. Âіäêðèòè ñàéò ó ðåæèìі ðåäàãóâàííÿ.
2. Âèáðàòè êíîïêó Äîäàòè ðåäàêòîðіâ
ó âåðõíіé ÷àñòèíі ñòîðіíêè.

Мал. 9.25. Вікно Додати редакторів

3. Äîäàòè åëåêòðîííó àäðåñó êîðèñòóâà÷à, ÿêîìó âè õî÷åòå íàäàòè äîçâіë íà ðåäàãóâàííÿ ñàéòó, â ïîëå
Çàïðîñèòè êîðèñòóâà÷іâ ó âіêíі
Äîäàòè ðåäàêòîðіâ (ìàë. 9.25).
4. Âèáðàòè êíîïêó Íàäіñëàòè.
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5. Óñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ Çàáîðîíèòè ðåäàêòîðàì ïóáëіêóâàòè
ñàéò, çìіíþâàòè ïàðàìåòðè äîñòóïó é äîäàâàòè êîðèñòóâà÷іâ, ÿêùî
áàæàєòå îáìåæèòè êîðèñòóâà÷ó äîçâîëè íà ðåäàãóâàííÿ òà àäìіíіñòðóâàííÿ ñàéòó.
6. Âèáðàòè êíîïêó Ãîòîâî.
Àäìіíіñòðàòîð òàêîæ ìàє ìîæëèâіñòü çìіíèòè URL-àäðåñó ñàéòó òà
ïðèïèíèòè éîãî ïóáëіêàöіþ. Âіäïîâіäíі êîìàíäè ìіñòÿòüñÿ ó ñïèñêó
Î á і

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Ñòâîðіòü íà ñåðâåðі Google ñàéò Õóäîæíіé ñàëîí. Äëÿ öüîãî:
1. Óâіéäіòü íà Google Äèñê ç âàøèì îáëіêîâèì çàïèñîì Google.
2. Âèêîíàéòå Ñòâîðèòè  Áіëüøå  Google Ñàéòè.
3. Óâåäіòü íàçâó Õóäîæíіé ñàëîí ó ïîëå Ââåäіòü íàçâó ñàéòó.
4. Óâåäіòü íàçâó Êðàñà ïîðó÷ ó ïîëå Çàãîëîâîê ñòîðіíêè.
2. Âèáåðіòü äëÿ ñàéòó òåìó îôîðìëåííÿ Ïåðñïåêòèâè òà çìіíіòü çîáðàæåííÿ â çàãîëîâêó ãîëîâíîї ñòîðіíêè. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü çàãîëîâîê âêëàäêè Òåìè ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà.
2. Âèáåðіòü òåìó îôîðìëåííÿ Ïåðñïåêòèâè, êîëіð — çåëåíèé, ñòèëü
øðèôòó — ñó÷àñíèé.
3. Íàâåäіòü âêàçіâíèê íà çîáðàæåííÿ â çàãîëîâêó ãîëîâíîї ñòîðіíêè.
4. Âèáåðіòü êîìàíäó Çìіíèòè çîáðàæåííÿ.
5. Âèáåðіòü äðóãå іç çîáðàæåíü ãàëåðåї òà êíîïêó Âèáðàòè.
3. Ñòâîðіòü ñòîðіíêè ñàéòó çãіäíî çі ñòðóêòóðîþ, íàâåäåíîþ ó ôàéëі Ðîçäіë 9\Ïóíêò 9.3\Âïðàâà 9.3\ñõåìà.docx. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü âêëàäêó Ñòîðіíêè ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà.
2. Âèáåðіòü êíîïêó Äîäàòè ñòîðіíêó

.

3.
4.
5.
6.

Óâåäіòü íàçâó ñòîðіíêè Âèñòàâêîâà çàëà â ïîëå Íàçâà ñòîðіíêè.
Âèáåðіòü ãіïåðïîñèëàííÿ Ãîòîâî.
Ñòâîðіòü ñòîðіíêè ç íàçâàìè Ïîðòðåòè, Ïåéçàæі, Ìóçåé âèøèâàíêè.
Ïåðåòÿãíіòü áëîê іç çàãîëîâêîì Ïîðòðåòè òàê, ùîá ñòàëà âèäіëåíîþ íèæíÿ ãðàíèöÿ áëîêó çàãîëîâêà Âèñòàâêîâà çàëà.
7. Ðîçìіñòіòü ó òàêèé ñàìî ñïîñіá áëîê іç çàãîëîâêîì Ïåéçàæі â òåìàòè÷íîìó ðîçäіëі Âèñòàâêîâà çàëà.
4. Çàïîâíіòü ñòîðіíêè ìàòåðіàëàìè ç ïàïêè Ðîçäіë 9\Ïóíêò 9.3\Âïðàâà 9.3. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü ñòîðіíêó Êðàñà ïîðó÷.
2. Âèáåðіòü çàãîëîâîê âêëàäêè Äîäàòè ó ïðàâіé ÷àñòèíі âіêíà.
3. Âèáåðіòü êíîïêó Òåêñòîâå ïîëå.
4. Ñêîïіþéòå òåêñò ç ôàéëà Ðîçäіë 9\Ïóíêò 9.3\Âïðàâà 9.3\õóäîæíіé
ñàëîí.docx і âñòàâòå â òåêñòîâå ïîëå íà ñòîðіíöі Êðàñà ïîðó÷.
5. Âèáåðіòü êíîïêó Çàâàíòàæèòè íà âêëàäöі Äîäàòè.
6. Âèáåðіòü êíîïêó Âèáðàòè ôàéëè ç êîìï’þòåðà òà âіäêðèéòå ôàéë
âåðíіñàæ.jpg ç ïàïêè Ðîçäіë 9\Ïóíêò 9.3\Âïðàâà 9.3.
267
26
6
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Роздiл 9
7. Âèáåðіòü êíîïêó Çàâàíòàæèòè.
8. Ïåðåòÿãíіòü áëîê çîáðàæåííÿ, ðîçìіñòèâøè éîãî ïî öåíòðó â íèæíіé ÷àñòèíі ñòîðіíêè. Çâåðíіòü óâàãó íà ïîÿâó ñіòêè äëÿ ðîçìіùåííÿ áëîêó.
9. Ðîçìіñòіòü òåêñòè òà çîáðàæåííÿ íà іíøèõ ñòîðіíêàõ ñàéòó âіäïîâіäíî äî íàçâè ñòîðіíîê.
5. Îïóáëіêóéòå ñàéò. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü êíîïêó Îïóáëіêóâàòè ó âåðõíіé ÷àñòèíі âіêíà áðàóçåðà.
2. Óâåäіòü ÷àñòèíó àäðåñè salon-ïðіçâèùå, äå ïðіçâèùå — âàøå
ïðіçâèùå, çàïèñàíå ëàòèíèöåþ.
3. Âèáåðіòü êíîïêó Îïóáëіêóâàòè.
4. Ïåðåãëÿíüòå îïóáëіêîâàíèé ñàéò, âèáðàâøè êîìàíäó Ïåðåãëÿíóòè
îïóáëіêîâàíèé ñàéò ó ñïèñêó êíîïêè Îïóáëіêóâàòè.
5. Ñêîïіþéòå àäðåñó ñàéòó ç ðÿäêà àäðåñè.
6. Íàäіøëіòü ó÷èòåëþ іíôîðìàòèêè åëåêòðîííîãî ëèñòà ç ïîâіäîìëåííÿì àäðåñè ñòâîðåíîãî ñàéòó.
Найважливіше
Н
айва
й
ливіше в ц
цьому
о у пунк
у
Ó ñòðóêòóðі âåá-ñòîðіíêè âèäіëÿþòü êîíòåíò, åëåìåíòè íàâіãàöії òà äèçàéí.
Âåá-ñòîðіíêè є òåêñòîâèìè äîêóìåíòàìè, ñòâîðåíèìè ç âèêîðèñòàííÿì
ìîâè ðîçìіòêè ãіïåðòåêñòó HTML. HTML-êîä ñòîðіíêè ñêëàäàєòüñÿ
ç äàíèõ äâîõ òèïіâ: òåêñòó, ÿêèé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ íà ñòîðіíöі, òà
òåãіâ — êîìàíä, ùî âèçíà÷àþòü ðîçìіòêó òåêñòó.
Åòàïè ñòâîðåííÿ âåá-ñàéòó: ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ, âèçíà÷åííÿ âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè ñàéòó, ðîçðîáêà ñòðóêòóðè âåá-ñòîðіíîê, ðîçðîáêà
äèçàéí-ìàêåòà, ñòâîðåííÿ òà âåðñòêà ñòîðіíîê, ïðîãðàìóâàííÿ ñàéòó, ðîçìіùåííÿ (ïóáëіêàöіÿ) ñàéòó â Іíòåðíåòі.
Ìàïà (êàðòà) ñàéòó — ñõåìà, ùî âіçóàëüíî âіäîáðàæàє ієðàðõіþ ñòîðіíîê ñàéòó, çâ’ÿçêè òà ïåðåõîäè ìіæ íèìè, òîáòî âíóòðіøíþ ñòðóêòóðó
ñàéòó. Ñòðóêòóðà âåá-ñòîðіíêè — ñõåìà ðîçìіùåííÿ åëåìåíòіâ çîâíіøíüîãî âèãëÿäó âåá-ñòîðіíîê: çàãîëîâêà, áëîêіâ íàâіãàöії, іíôîðìàöіéíîãî
áëîêó, ïіäâàëó òà іíøîãî.
Äèçàéí-ìàêåò ñòîðіíîê âêëþ÷àє íàáіð çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé òåêñòîâèõ і
ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ ñòîðіíêè: êîëüîðîâîї ãàìè ñòîðіíîê, åëåìåíòіâ ãðàôі÷íîãî îçäîáëåííÿ, íàáîðó øðèôòіâ òà іíøîãî, òîáòî âèçíà÷àє ñòèëü ñàéòó.
Âåðñòêà — öå ïðîöåñ ðîçìіùåííÿ íà ñòîðіíöі ïіä ÷àñ її ñòâîðåííÿ òåêñòîâèõ, ãðàôі÷íèõ òà іíøèõ îá’єêòіâ çãіäíî ç ðîçðîáëåíèì äèçàéí-ìàêåòîì.
Õîñòèíã — âèäіëåííÿ àïàðàòíèõ і ïðîãðàìíèõ ðåñóðñіâ ñåðâåðà äëÿ
ðîçìіùåííÿ ôàéëіâ êîðèñòóâà÷à, çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî íèõ, îïðàöþâàííÿ çàïèòіâ òà іíøå. Îðãàíіçàöії, ùî íàäàþòü ïîñëóãè õîñòèíãó, íàçèâàþòü õîñòèíã-ïðîâàéäåðàìè.
Îíëàéí-ñèñòåìè êîíñòðóþâàííÿ ñàéòіâ îäíî÷àñíî ç ïîñëóãàìè ç ðîçðîáêè âåá-ñàéòіâ íàäàþòü ïîñëóãè áåçêîøòîâíîãî õîñòèíãó. Ó öèõ ñèñòåìàõ ñòâîðåííÿ âåá-ñàéòó çäіéñíþєòüñÿ â ðåæèìі îíëàéí îäðàçó íà ñåðâåðі
õîñòèíãó.
Ñòâîðåííÿ âåá-ñàéòó çàñîáàìè îíëàéí-ñèñòåìè êîíñòðóþâàííÿ ñàéòіâ âіäáóâàєòüñÿ ó êіëüêà êðîêіâ: ðåєñòðàöіÿ îáëіêîâîãî çàïèñó íà ñåðâå268
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СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

ðі îíëàéí-ñèñòåìè êîíñòðóþâàííÿ ñàéòіâ, âèáіð íàçâè ñàéòó òà øàáëîíó
éîãî îôîðìëåííÿ, ñòâîðåííÿ ñòîðіíîê ñàéòó, ñèñòåìè íàâіãàöії, çàïîâíåííÿ ñòîðіíîê êîíòåíòîì, ïóáëіêàöіÿ ñàéòó.
Àäìіíіñòðóâàííÿ ñàéòó — çàáåçïå÷åííÿ éîãî ïðàöåçäàòíîñòі, çàõèñò
âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì, äîäàâàííÿ êîðèñòóâà÷іâ, ÿêі ìîæóòü ðåäàãóâàòè
ñàéò, ðîçïîäіë ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷іâ äî ñòîðіíîê ñàéòó, çìіíà âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè ñàéòó òà іíøå.
Дайте відповіді на запитання
1. ßêі ñêëàäîâі ìîæíà âèäіëèòè íà âåá-ñòîðіíöі? Ñõàðàêòåðèçóéòå
êîæíó ãðóïó.
2. Ùî òàêå HTML-êîä ñòîðіíêè? Äàíі ÿêèõ âèäіâ âіí ìіñòèòü? ßê
ìîæíà éîãî ïåðåãëÿíóòè?
3. ßêі åòàïè ðîçðîáêè âåá-ñàéòó? Ó ÷îìó ïîëÿãàє êîæåí ç åòàïіâ?
4. Ùî òàêå âíóòðіøíÿ ñòðóêòóðà âåá-ñàéòó?
5. ßêі ñêëàäîâі ñòðóêòóðè âåá-ñòîðіíêè?
6. Ùî òàêå âåðñòêà? Ùî є ðåçóëüòàòîì âåðñòêè ñàéòó?
7. Ùî òàêå õîñòèíã? Êîãî íàçèâàþòü õîñòèíã-ïðîâàéäåðàìè?
8. ßêі åòàïè ñòâîðåííÿ âåá-ñàéòіâ çàñîáàìè ñåðâіñà Google Ñàéòè? Ïîÿñíіòü їõ.
9. Äëÿ ÷îãî çäіéñíþєòüñÿ ïóáëіêàöіÿ ñàéòіâ? ßê îïóáëіêóâàòè ñàéò?
10. Ó ÷îìó ïîëÿãàє àäìіíіñòðóâàííÿ ñàéòó? Õòî éîãî çäіéñíþє?
Виконайте завдання
1. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі ñõåìó âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè ñàéòó ç òåìè Íåáåçïå÷íі òâàðèíè. Çáåðåæіòü її ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 9.3.1.docx.
2. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі ñõåìó âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè ñàéòó ç òåìè Êîëåêöіÿ ðåêîðäіâ. Çáåðåæіòü її ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç
іìåíåì çàâäàííÿ 9.3.2.docx.
3. Ðîçðîáіòü ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі ñòðóêòóðó ñòîðіíîê ñàéòó ç òåìè
Íàóêîâі âіäêðèòòÿ. Çáåðåæіòü її ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
çàâäàííÿ 9.3.3 òà ðîçøèðåííÿì іìåíі, ùî ïðîïîíóє âèáðàíèé ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð.
4. Ñòâîðіòü ñàéò ç âèêîðèñòàííÿì ñåðâіñó Google Ñàéòè âіäïîâіäíî äî
ñòðóêòóðè, íàâåäåíîї íà ìàëþíêó 9.18. Íàäàéòå ñàéòó íàçâó Íàø
êëàñ. Âèáåðіòü òåìó îôîðìëåííÿ Àðèñòîòåëü. Îïóáëіêóéòå ñàéò
áåç íàïîâíåííÿ. Ïîâіäîìòå ó÷èòåëþ URL-àäðåñó âàøîãî ñàéòó.
5. Ñòâîðіòü ñàéò Íàøі êîñìі÷íі ñóñіäè ç âèêîðèñòàííÿì ñåðâіñó Google
Ñàéòè. Ñòðóêòóðà ñàéòó, òåêñò і çîáðàæåííÿ äëÿ ðîçìіùåííÿ íà
ñòîðіíêàõ ìіñòÿòüñÿ â ïàïöі Ðîçäіë 9\Ïóíêò 9.3\Çàâäàííÿ 9.3.5.
Âèáåðіòü äëÿ ñàéòó òåìó îôîðìëåííÿ Äèïëîìàò. Îïóáëіêóéòå ñàéò.
Ïîâіäîìòå ó÷èòåëþ URL-àäðåñó âàøîãî ñàéòó.
6. Ñòâîðіòü ñàéò ïðî ñâіé óëþáëåíèé âèä ñïîðòó ç âèêîðèñòàííÿì ñåðâіñó Google Ñàéòè. Ðîçðîáіòü ñõåìó âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè ñàéòó,
269
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Роздiл 9
äîáåðіòü ìàòåðіàëè äëÿ íàïîâíåííÿ ñàéòó. Îïóáëіêóéòå ñàéò. Ïîâіäîìòå ó÷èòåëþ URL-àäðåñó âàøîãî ñàéòó.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 13
«Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè
òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
1. Ñòâîðіòü ñàéò Óêðàїíñüêі äîñëіäíèêè êîñìîñó ç âèêîðèñòàííÿì ñåðâіñó
Google Ñàéòè.
2. Âèáåðіòü òåìó îôîðìëåííÿ Âðàæàþ÷à.
3. Ñòâîðіòü і ðîçìіñòіòü âåá-ñòîðіíêè çà òàêîþ ñõåìîþ âíóòðіøíüîї
ñòðóêòóðè:

4. Çàïîâíіòü Ãîëîâíó ñòîðіíêó
ðіàëіâ, ÿêі áóäå ðîçìіùåíî íà
ñòîðіíêàõ ñàéòó, òà äàíèìè ïðî âàñ ÿê ðîçðîáíèêà ñàéòó.
5. Çàïîâíіòü ñòîðіíêó Іñòîðіÿ äîñëіäæåíü òåêñòîâèìè ìàòåðіàëàìè, íàïðèêëàä ñêîïіéîâàíèìè ç ôàéëà Ðîçäіë 9\Ïðàêòè÷íà 13\êîñìі÷íі äîñëіäæåííÿ.docx.
6. Ðîçìіñòіòü íà ñòîðіíöі Ïåðøèé óêðàїíåöü ó êîñìîñі òåêñò ç ôàéëà Ïàâëî Ïîïîâè÷.docx і ôîòîãðàôіþ, ùî ìіñòèòüñÿ â ïàïöі Ðîçäіë 9\Ïðàêòè÷íà 13\Ïîïîâè÷.
7. Çàâàíòàæòå íà âàø Google Äèñê ôàéë Ðîçäіë 9\Ïðàêòè÷íà 13\ïîëüîòè.docx. Óñòàâòå ôàéë ç äèñêà íà ñòîðіíêó Õðîíîëîãіÿ ïîëüîòіâ.
8. Ðîçìіñòіòü íà ñòîðіíöі Íîâèíè ç îðáіòè âіäåî ç ñåðâіñó YouTube, ÿêå
çíàéäіòü çà ïîøóêîâèì çàïèòîì Ìàðñ.
9. Îïóáëіêóéòå ñàéò ç àäðåñîþ kosmos-ïðіçâèùå, äå ïðіçâèùå — âàøå
ïðіçâèùå, çàïèñàíå ëàòèíèöåþ.
10. Ïåðåãëÿíüòå îïóáëіêîâàíèé ñàéò.
11. Íàäіøëіòü ó÷èòåëþ іíôîðìàòèêè åëåêòðîííîãî ëèñòà ç ïîâіäîìëåííÿì URL-àäðåñè âàøîãî ñàéòó.
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Ïіä ÷àñ ðåàëіçàöії çàâäàíü öüîãî ðîçäіëó âè âäîñêîíàëèòå ñâîї íàâè÷êè:

áóäóâàòè іíôîðìàöіéíі ìîäåëі
äîáèðàòè çàñîáè îïðàöþâàííÿ äàíèõ
ïðàöþâàòè â êîìàíäі íàä ðåàëіçàöієþ ïðîåêòó
çäіéñíþâàòè ïîøóê, àíàëіç òà îïðàöþâàííÿ âіäîìîñòåé,
ïîòðіáíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ êîìïåòåíòíіñíèõ çàäà÷
і âèêîíàííÿ êîëåêòèâíîãî ïðîåêòó ç âèêîðèñòàííÿì
іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé
âèêîðèñòîâóâàòè îôіñíі âåá-ïðîãðàìè òà іíòåðíåò-ñåðåäîâèùà
äëÿ ïóáëіêàöії ðåçóëüòàòіâ ñâîєї ðîáîòè
çäіéñíþâàòè çàõèñò íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòіâ
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Роздiл 10
10.1. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ.
ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЕКТУ
1. ßêèé àëãîðèòì ìîæíà çàñòîñóâàòè äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ íåçàëåæíî âіä
їõíüîї ñêëàäíîñòі òà ïðåäìåòíèõ ãàëóçåé çàñòîñóâàííÿ?
2. ßêі åòàïè ðåàëіçàöії ïðîåêòіâ âè çíàєòå?
3. Ç ÿêèìè çàñîáàìè ïîøóêó, îïðàöþâàííÿ òà ïîäàííÿ âіäîìîñòåé âè îçíàéîìèëèñÿ â 9-ìó êëàñі?

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗА ДАЧ
Íàãàäàєìî, ùî êîìïåòåíòíіñíèìè íàçèâàþòü çàäà÷і ç ðіçíèõ ãàëóçåé
äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ÿêі ïðèçíà÷åíî äëÿ ôîðìóâàííÿ â ëþäèíè âìіííÿ
âèêîðèñòîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ íà ïðàêòèöі. Їõ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïîëÿãàє ó
âèðіøåííі äåÿêîї æèòòєâîї ïðîáëåìè іç çàñòîñóâàííÿì çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê, ÿêі âè îòðèìàëè íà óðîêàõ ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ. Çíà÷íà ÷àñòèíà òàêèõ çàäà÷ íå îáìåæóєòüñÿ ïðåäìåòíîþ îáëàñòþ îäíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, à є ìіæïðåäìåòíîþ.
Çàäà÷і, ÿêі ïðîïîíóþòüñÿ íèæ÷å, ïåðåäáà÷àþòü âèêîðèñòàííÿ óìіíü
çäіéñíþâàòè ïîøóê, âіäáіð, êðèòè÷íèé àíàëіç ïîòðіáíèõ âіäîìîñòåé, їõ
îïðàöþâàííÿ òà ïîäàííÿ ðåçóëüòàòіâ îïðàöþâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì âіäïîâіäíèõ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
Ó 9-ìó êëàñі íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè âè îçíàéîìèëèñÿ ç íîâèìè âèäàìè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ: ïðîãðàìàìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îáìіíó
äàíèìè â êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ, ïîøóêó é çàõèñòó äàíèõ, ñòâîðåííÿ
êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé, îïðàöþâàííÿ êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé і âåêòîðíèõ çîáðàæåíü, ðîçìіùåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ äàíèõ â Іíòåðíåòі, îïðàöþâàííÿ äàíèõ ó «õìàðàõ» і ãðóïàõ òîùî. Óäîñêîíàëèëè ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ
ç ïðîãðàìóâàííÿ, îïðàöþâàííÿ ÷èñëîâèõ äàíèõ і ïðåçåíòàöіé. Ïіä ÷àñ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ êîìïåòåíòíіñíèõ çàäà÷ âè ïîâèííі ïðîäåìîíñòðóâàòè âìіííÿ çàñòîñîâóâàòè öå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ.
Âè âæå çíàєòå åòàïè ðîçâ’ÿçóâàííÿ êîìïåòåíòíіñíèõ çàäà÷, íàãàäàєìî
їõ òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íà êîæíîìó ç
íèõ (ìàë. 10.1).
ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
ßê âè âæå çíàєòå, ïðîåêòíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ïîëÿãàє â ñàìîñòіéíîìó
ïîøóêó òà îïðàöþâàííі âіäîìîñòåé, ïîòðіáíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ äåÿêîї
ïðîáëåìíîї çàäà÷і, ïіäãîòîâöі çâіòó ïðî âèêîíàíó ðîáîòó òà çàõèñòі ðåçóëüòàòіâ ïîøóêîâîї ðîáîòè.
Îñîáëèâіñòþ âèêîíàííÿ ïðîåêòіâ ó 9-ìó êëàñі є їõ êîëåêòèâíèé õàðàêòåð. Ïіä ÷àñ ðåàëіçàöії êîëåêòèâíîãî (ãðóïîâîãî) ïðîåêòó:
 ôîðìóþòüñÿ íàâè÷êè ñïіâðîáіòíèöòâà äëÿ äîñÿãíåííÿ ñïіëüíîї ìåòè;
 çäіéñíþєòüñÿ áіëüø ãëèáîêå äîñëіäæåííÿ ïèòàíü ïðîåêòó: òå, ùî
ìîæëèâî çäіéñíèòè ãðóïі ëþäåé, ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ íå ïіä ñèëó
îäíîìó â îêðåñëåíèõ ÷àñîâèõ ðàìêàõ;
2 2
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ...

Åòàïè
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷

Ïðèêëàäè ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ òà äæåðåë äàíèõ

Çìіñòîâíèé àíàëіç,
ôîðìóëþâàííÿ çàäà÷і

Ïîøóê іíôîðìàöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ

Ïîáóäîâà іíôîðìàöіéíîї
ìîäåëі çàäà÷і

Ïîøóêîâі ñèñòåìè, äîáіðêè ïîñèëàíü,
ïîøóêîâі êàòàëîãè, åêñïåðòíі
ñèñòåìè, áіáëіîòåêè

Ðåäàêòîð êàðò çíàíü, ãðàôі÷íèé
ðåäàêòîð, òåêñòîâèé ïðîöåñîð,
ðåäàêòîð ïðåçåíòàöіé

Âèáіð çàñîáіâ
îïðàöþâàííÿ äàíèõ

Îïðàöþâàííÿ äàíèõ

Ïîäàííÿ ðåçóëüòàòіâ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і

Òåêñòîâèé ïðîöåñîð, òàáëè÷íèé
ïðîöåñîð, ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð,
ñåðåäîâèùå ïðîãðàìóâàííÿ, ïðîãðàìè
îïðàöþâàííÿ ìóëüòèìåäіéíèõ äàíèõ
òîùî

Òåêñòîâèé ïðîöåñîð, òàáëè÷íèé
ïðîöåñîð, ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð,
ñåðåäîâèùå ïðîãðàìóâàííÿ, ïðîãðàìè
îïðàöþâàííÿ ìóëüòèìåäіéíèõ äàíèõ,
ðåäàêòîð ïðåçåíòàöіé ÷è ïóáëіêàöіé

Мал. 10.1. Етапи розв’язування компетентнісних
і
задач

 ôîðìóþòüñÿ íàâè÷êè âèêîíóâàòè ðіçíі ðîëі ó ãðóïі: êåðіâíèêà — ïіäëåãëîãî, ãåíåðàòîðà іäåé — ðåàëіçàòîðà іäåé, äîïîâіäà÷à òîùî;
 ôîðìóєòüñÿ âìіííÿ ðîçïîäіëÿòè ðîëі â ãðóïі ç óðàõóâàííÿì îñîáèñòèõ ÿêîñòåé êîæíîãî ó÷àñíèêà ãðóïè, їõ íàöіëåíîñòі íà äîñÿãíåííÿ
ìåòè ïðîåêòó;
 ó ãðóïі, ùî ðåàëіçóє ïðîåêò, ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ áіëüø äðіáíі ãðóïè, ùî âèâ÷àþòü ðіçíі ñòîðîíè ïðîáëåìè òà ìîæóòü ìàòè ðіçíі äóìêè
ùîäî іäåé ðåàëіçàöії ïðîåêòó, éîãî ïðåçåíòàöії, — íà îñíîâі òàêèõ
ðіçíîïëàíîâèõ äóìîê òà іäåé îðãàíіçîâóþòüñÿ äèñêóñії, ïіäâèùóєòüñÿ
çàöіêàâëåíіñòü ó äîñÿãíåííі ìåòè ïðîåêòó
òîùî.
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Роздiл 10
Àíàëіç ôîðìóëþâàííÿ çàäà÷і
(âèçíà÷åííÿ ìåòè òà çàâäàíü ïðîåêòó)
Ñòâîðåííÿ іíôîðìàöіéíîї ìîäåëі
(ðîçðîáêà ïëàíó âèêîíàííÿ ïðîåêòó)
Ïîøóê ïîòðіáíèõ ìàòåðіàëіâ і âіäîìîñòåé

Âèáіð çàñîáіâ îïðàöþâàííÿ äàíèõ

Îïðàöþâàííÿ ìàòåðіàëіâ, àíàëіç ðåçóëüòàòіâ
Âèáіð çàñîáіâ ïîäàííÿ ðåçóëüòàòіâ
íàâ÷àëüíîãî ïðîåêòó
Îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðîåêòó

Çàõèñò ïðîåêòó

КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗА ДАЧІ
1. Ñêëàäіòü ç âèêîðèñòàííÿì êàðòè
çíàíü ïëàí ïіäãîòîâêè âèïóñêíîãî ñâÿòà íà çàâåðøåííÿ 9-ãî êëàñó. Ïåðåäáà÷òå ðîçðîáêó ñöåíàðіþ,
çàïðîøåííÿ ãîñòåé, çàáåçïå÷åííÿ
ñîëîäêîãî ñòîëó òà іíøå.
Ðîçðîáіòü äëÿ ó÷àñòі â êîíêóðñі áóêòðåéëåðіâ ïðåçåíòàöіþ ç ðîçïîâіääþ ïðî âàøó óëþáëåíó êíèæêó. Äîáåðіòü òåêñò, çîáðàæåííÿ,
ôðàãìåíòè âіäåî. Âèêîðèñòàéòå ìóçè÷íèé і ìîâíèé ñóïðîâіä.
Ñêëàäіòü êàðòó çíàíü ç ïðåäìåòà îñíîâè çäîðîâ’ÿ, ÿêà âіäîáðàæàє
ïðåäìåòíó ãàëóçü äîñëіäæåííÿ ç òåìè Ñó÷àñíі ïðîáëåìè áåçïåêè.
Ñòâîðіòü ñàéò і ðîçìіñòіòü íà íüîìó ìàòåðіàëè ïðîåêòó ç ïðåäìåòà
îñíîâè çäîðîâ’ÿ íà òåìó Ñàìîîöіíêà õàðàêòåðó. Ïðîåêò ñàìîâèõîâàííÿ. Äëÿ îðãàíіçàöії ðîáîòè ãðóïè âèêîðèñòàéòå Google Äèñê.
Ñòâîðіòü êàðòó Google ç ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ ïðîåêòó ç áіîëîãії
Âèÿâëåííÿ ðіâíÿ àíòðîïîãåííîãî âïëèâó â åêîñèñòåìàõ ñâîєї ìіñöåâîñòі. Ðîçðîáіòü ñàéò äëÿ ðîçìіùåííÿ ìàòåðіàëіâ ïðîåêòó.

Áóêòðåéëåð (àíãë. book – êíèæêà,
trailerr – òÿãà÷, ïðè÷іï) – êîðîòêèé
âіäåîðîëèê çà ìîòèâàìè êíèæêè,
êëіï äî êíèæêè, ìåòîþ ÿêèõ є
ñïîíóêàííÿ äî ïðî÷èòàííÿ êíèæêè.

2.
3.
4.
5.
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ...
. Ïіäãîòóéòå êàðòó çíàíü ç óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè çà ìîòèâàìè òâî-

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

ðó Іâàíà Íå÷óé-Ëåâèöüêîãî «Êàéäàøåâà ñіì’ÿ». Âèñâіòëіòü ó êàðòі
çíàíü îñíîâíó іäåþ òâîðó, éîãî ãåðîїâ і çâ’ÿçêè ìіæ íèìè.
Ñòâîðіòü âіäåîôіëüì ç äåêëàìàöієþ îäíîêëàñíèêàìè òâîðіâ óêðàїíñüêèõ ïîåòіâ äðóãîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò. Ðîçìіñòіòü éîãî íà âàøîìó
êàíàëі íà YouTube.
Ñòâîðіòü êàðòó Google ç ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ äîñëіäæåííÿ ç
óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè Ïîäîðîæ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà â Óêðàїíó 1843 ðîêó.
Ñïîâіñòіòü ó÷èòåëÿ òà ó÷íіâ âàøîãî êëàñó ïðî äîñòóï äî öієї êàðòè.
Ïіäãîòóéòå ïóáëіêàöіþ (áþëåòåíü) ç òåìè Âèäè åêðàííèõ ìèñòåöòâ, æàíðè êіíîìèñòåöòâà çà ìàòåðіàëàìè ïіäðó÷íèêà ç ìèñòåöòâà äëÿ 9-ãî êëàñó òà äîäàòêîâèìè ìàòåðіàëàìè ç Іíòåðíåòó.
Ïіäãîòóéòå ðåêëàìíèé áóêëåò îäíîãî ç ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ
âàøîãî êðàþ. Âèêîðèñòàéòå äëÿ ïіäãîòîâêè ìàòåðіàëè Іíòåðíåòó.
Ðîçìіñòіòü áóêëåò íà Google Äèñê òà îðãàíіçóéòå éîãî îáãîâîðåííÿ
ç îäíîêëàñíèêàìè.
Ïіäãîòóéòå òà ðîçìіñòіòü â Іíòåðíåòі íà YouTube âіäåîðîëèê Ìóçåї
òà ãàëåðåї ðіäíîãî êðàþ.
Ñòâîðіòü çàñîáàìè âåêòîðíîãî ðåäàêòîðà íàáіð ëîãîòèïіâ ïіäïðèєìñòâ
òà îðãàíіçàöіé âàøîãî ðåãіîíó (3–5 ëîãîòèïіâ). Âèêîðèñòàéòå їõ ïіä
÷àñ ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöії Ïіäòðèìàєìî âіò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà.
Ñòâîðіòü êàðòó Google çà ðåçóëüòàòàìè äîñëіäæåííÿ ç ìèñòåöòâà
Ìóçåї òà ãàëåðåї ðіäíîãî êðàþ. Ðîçðîáіòü ñàéò äëÿ ðîçìіùåííÿ ìàòåðіàëіâ ïðîåêòó.
Ïіäãîòóéòå êàðòó çíàíü ç ãåîìåòðії 9-ãî êëàñó ç òåìè Ïðàâèëüíі
ìíîãîêóòíèêè. Äîâæèíà êîëà. Ïëîùà êðóãà.
Ïіäãîòóéòå ïðåçåíòàöіþ äî óðîêіâ ôіçèêè 9-ãî êëàñó Óêðàїíà —
êîñìі÷íà äåðæàâà. Çàëó÷іòü äî її ñòâîðåííÿ іíøèõ ó÷íіâ âàøîãî
êëàñó çàñîáàìè îôіñíèõ âåá-ïðîãðàì.
НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Ðîçðîáіòü ïëàí íàâ÷àëüíîãî ïðîåêòó, âèáåðіòü îäèí ç îá’єêòіâ äîñëіäæåííÿ âіäïîâіäíî äî ìåòè, çàñîáè îïðàöþâàííÿ äàíèõ і ôîðìó ïîäàííÿ
ðåçóëüòàòіâ òà âèêîíàéòå ïðîåêò ç іíôîðìàòèêè:
1. Ò å ì à: Òåíåòà Іíòåðíåòó.
Ì å ò à: óçàãàëüíèòè âіäîìîñòі ïðî ìåðåæó Іíòåðíåò, іñòîðіþ, àïàðàòíі çàñîáè ìåðåæі, ñåðâіñè Іíòåðíåòó, çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè.
Ô î ð ì à ï î ä à í í ÿ ð å ç ó ë ü ò à ò і â: êàðòà çíàíü.
2. Ò å ì à: Íàìàëþé ñâîþ ìðіþ.
Ì å ò à: äîñëіäèòè âèäè êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè, çàñîáè äëÿ ïîáóäîâè
çîáðàæåíü ðіçíèõ âèäіâ, ñòâîðèòè ãàëåðåþ ìàëþíêіâ, ðîçìіñòèâøè її
íà ñàéòі.
Ô î ð ì à ï î ä à í í ÿ ð å ç ó ë ü ò à ò і â: âåá-ñàéò.
3. Ò å ì à: Âåðíіñàæ ìîäåëåé.
Ì å ò à: ïðåäñòàâèòè çðàçêè êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé îá’єêòіâ, ùî ñòâîðåíî ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ.
Ô î ð ì à ï î ä à í í ÿ ð å ç ó ë ü ò à ò і â: ïðåçåíòàöіÿ.
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Роздiл 10
Ò å ì à: Ãàëåðåÿ äіàãðàì.
Ì å ò à: ðîçãëÿíóòè âèäè äіàãðàì äëÿ âіçóàëіçàöії ÷èñëîâèõ äàíèõ,
ñòâîðèòè çðàçêè äіàãðàì çàñîáàìè ñåðåäîâèùà ïðîãðàìóâàííÿ.
Ô î ð ì à ï î ä à í í ÿ ð å ç ó ë ü ò à ò і â: ïóáëіêàöіÿ.
5. Ò å ì à: ×è ïîòðіáåí àâòîìîáіëþ âîäіé?
Ì å ò à: äîñëіäèòè âïëèâ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé â àâòîìîáіëåáóäóâàííі òà ïåðñïåêòèâè ïîáóäîâè àâòîìîáіëÿ, ùî áóäå ðóõàòèñÿ áåç
ëþäèíè-âîäіÿ.
6. Ò å ì à: Іíôîðìàöіéíå ñóñïіëüñòâî — ðîçâèòîê ÷è çàíåïàä?
Ì å ò à: ç’ÿñóâàòè ïîçèòèâíі òà íåãàòèâíі ñòîðîíè ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî
ñóñïіëüñòâà.
7. Ò å ì à: ßê áóòè óñïіøíèì ó ñóñïіëüñòâі çíàíü?
Ì å ò à: ç’ÿñóâàòè âèìîãè äî êîìïåòåíòíîñòåé ëþäèíè â ñó÷àñíîìó
ñóñïіëüñòâі.
8. Ò å ì à: Ìîї ïðàâà â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ.
Ì å ò à: äîñëіäèòè îñîáëèâîñòі çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî іíòåëåêòóàëüíó âëàñíіñòü òà àâòîðñüêі ïðàâà ïіä ÷àñ ñïіëêóâàííÿ â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ.
9. Ò å ì à: Ôàíòàñòèêà òà Іíòåðíåò.
Ì å ò à: äîñëіäèòè âèêîíàííÿ ïåðåäáà÷åíü ïèñüìåííèêіâ-ôàíòàñòіâ ó
çàñîáàõ Іíòåðíåòó.
10. Ò å ì à: Ùî ìåíі çàãðîæóє â Іíòåðíåòі?
Ì å ò à: äîñëіäèòè ðèçèêè, ïîâ’ÿçàíі ç âèêîðèñòàííÿì Іíòåðíåòó.
11. Ò å ì à: Ñåðâіñè Іíòåðíåòó: ÿê ìè їõ âèêîðèñòîâóєìî.
Ì å ò à: äîñëіäèòè ïîïóëÿðíіñòü ñåðâіñіâ Іíòåðíåòó ñåðåä ó÷íіâ
9-õ êëàñіâ і ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíè òàêîї ïîïóëÿðíîñòі.
12. Ò å ì à: Êîìï’þòåð і çäîðîâ’ÿ.
Ì å ò à: äîñëіäèòè âïëèâ ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðіâ і ðіçíîìàíіòíèõ
êîìï’þòåðíèõ ãàäæåòіâ íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ç’ÿñóâàòè çàñîáè ïðîôіëàêòèêè íåãàòèâíîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ.
13. Ò å ì à: Ñіì ðàçіâ âіäìіð, à îäèí ðàç âіäðіæ, àáî Íàâіùî ïîòðіáíî
ìîäåëþâàííÿ.
Ì å ò à: äîñëіäèòè ðîëü ìîäåëþâàííÿ â ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé.
14. Ò å ì à: Ïàâóòèííÿ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ, àáî ßê íàâ÷àòèñÿ â Іíòåðíåòі.
Ì å ò à: äîñëіäèòè òà ñêëàñòè ïåðåëіê ðåñóðñіâ Іíòåðíåòó äëÿ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ 9-õ êëàñіâ.
15. Ò å ì à: Êîìï’þòåðíà çàëåæíіñòü і ó÷íі íàøîї øêîëè.
Ì å ò à: ïðîâåñòè äîñëіäæåííÿ ÷àñó, ÿêèé âèòðà÷àþòü ó÷íі 9–11-õ êëàñіâ øêîëè äëÿ ðіçíèõ âèäіâ ðîáіò ç êîìï’þòåðîì.
16. Ò å ì à: ß éäó êóïóâàòè êîìï’þòåð.
Ì å ò à: äîñëіäèòè, âіä ÷îãî çàëåæèòü âèáіð íîâîãî êîìï’þòåðà, çàïðîïîíóâàòè íà îñíîâі äîñëіäæåííÿ çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé êîìï’þòåðà
äëÿ äîìàøíüîї ðîáîòè ó÷íÿ 9-ãî êëàñó.
17. Ò å ì à: Ñіìåéíèé àðõіâ: ÿê çáåðåãòè ïàì’ÿòü ïîêîëіíü.
Ì å ò à: äîñëіäèòè íàäіéíіñòü çàñîáіâ çáåðіãàííÿ äàíèõ (çà ìàòåðіàëàìè
êîìï’þòåðíèõ ëàáîðàòîðіé і äîñëіäíèêіâ) і ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ äëÿ
íàäіéíîãî çáåðіãàííÿ òà âіäíîâëåííÿ äàíèõ.
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Ò å ì à: Ùî ïðåçåíòóє ïðåçåíòàöіÿ?
Ì å ò à: äîñëіäèòè çàñîáè ñòâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ ïðåçåíòàöіé,
çðîáèòè їõ ïîðіâíÿííÿ òà âèçíà÷èòè, äëÿ ÿêèõ âèïàäêіâ їõ êðàùå
ñòâîðþâàòè.
19. Ò å ì à: Ïóáëіêàöії â øêîëі.
Ì å ò à: äîñëіäèòè, ÿêі ïóáëіêàöії ñòâîðþþòü ó÷èòåëі òà ó÷íі â øêîëі
òà ÿêі çàñîáè äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü. Çàïðîïîíóâàòè ðåêîìåíäàöії ùîäî îïòèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöії.
20. Ò å ì à: Âåêòîðíà ãðàôіêà â øêîëі.
Ì å ò à: äîñëіäèòè, äëÿ ñòâîðåííÿ ÿêèõ çîáðàæåíü ó øêîëі ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ çàñîáè âåêòîðíîї ãðàôіêè.
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Äîäàòîê

ХМАРНІ СЕРВІСИ
Òèï ñåðâіñó

Ïîçíà÷åííÿ

Ïîøòîâà ñëóæáà Outlook

Õìàðíå ñõîâèùå ôàéëіâ OneDrive

Òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word Online

Òàáëè÷íèé ïðîöåñîð Excel Online

Ðåäàêòîð ïðåçåíòàöіé PowerPoint Online

Çàïèñíèê (Áëîêíîò) OneNote

Ðåäàêòîð îíëàéí-ôîðì InfoPath Online

Ðåäàêòîð ïóáëіêàöіé Publisher Online
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ДОДАТОК

Ïðîäîâæåííÿ äîäàòêà

Ðåäàêòîð ñõåì Visio Online

Ñïіëüíі äîêóìåíòè Docs

Êîíòàêòè

Ïðîãðàìà
Skype

ìèòòєâîãî

îáìіíó

ïîâіäîìëåííÿìè

Ïîøóêîâà ñëóæáà Bing

Åëåêòðîííèé êàëåíäàð

Ñîöіàëüíà ìåðåæà Yammer

Êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ Bing Maps

Åëåêòðîííèé îôіñ SharePoint Online

Óïðàâëіííÿ ïðîåêòàìè Project Online
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А
Адміністрування сайту — додавання та редагування веб-сторінок, змінення оформлення, налаштування доступу
до сайту користувачів Інтернету та інше,
с. 266.
Антивірусні бази — сукупності даних
про відомі на даний момент часу шкідливі
програми і способи боротьби з ними,
с. 117.

Б
Банер — прямокутне полотно, що
містить малюнок або текст рекламного
чи інформаційного характеру; графічний
елемент на веб-сторінці, с. 183.
Бланк — друкована форма документа, що передбачає вставлення користувачем даних у відповідні його місця,
с. 183.
Брошура — невелика за обсягом
книжка, зазвичай 10–50 сторінок, у м’якій
обкладинці, с. 184.
Буклет — неперіодичне видання у
вигляді складеного аркуша, переважно
рекламного, презентаційного, іміджевого характеру, с. 184.
Бюлетень — періодичне чи неперіодичне видання інформаційного характеру; збірник офіційних документів, стисле
офіційне повідомлення про події, які мають суспільне значення, назва деяких
періодичних видань, с. 184.

В
Вебінар — конференція, організована для обміну досвідом, навчання, презентації продукції та іншого, с. 43.
Векторна графіка — розділ комп’ютерної графіки, який вивчає технології опрацювання векторних зображень, с. 209.
Верстка — процес компонування
текстових і графічних об’єктів для створення сторінок видання відповідно до
принципів дизайну та технічних вимог,
с. 183, 261.
Верстка веб-сторінки — процес
розміщення на веб-сторінці під час її
створення текстових і графічних елементів згідно з розробленим дизайн-макетом, с. 262.

Вибірковий показ — заздалегідь
підготовлений і записаний варіант демонстрації презентації, що включає обмежений набір слайдів, с. 100.
Видавничі системи — програми, що
призначені для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку,
с. 186.
Відеоконференція — телеконференція з використанням засобів передавання відеоповідомлень для спілкування учасників, с. 43.
Візитівка, або візитна картка, —
картка з прізвищем, ім’ям та іншими відомостями про її власника для вручення
під час знайомства або зустрічі, с. 184.
Вікі-технологія — технологія, розроблена для надання користувачам Інтернету можливості самостійно змінювати вміст веб-сторінок, використовуючи браузер, с. 47.
Внутрішня структура сайту —
ієрархія веб-сторінок у структурі сайту,
зв’язки між ними, с. 260.

Г
Газета — періодичне друковане на
великих аркушах паперу видання, яке
містить різноманітні матеріали про поточні події соціально-політичного, культурного та економічного життя, с. 184.
Геосервіси — сервіси Веб 2.0, які призначено для знаходження місця розташування на картах земної поверхні, їх опису,
приєднання до карт фотографій і відео
різних об’єктів, прокладання та оцінювання маршрутів, використовуючи дані,
отримані з навколоземних супутників,
с. 48.
Гіперпосилання у презентації, як і
на веб-сторінках, може бути пов’язано з
текстовим або графічним об’єктом на
слайді та забезпечувати перехід до перегляду деякої веб-сторінки або іншого
слайда презентації, відкриття певного
документа, відправлення листа електронною поштою або інше, с. 76.
Глибина кольору зображення —
кількість бітів, що використовуються для
кодування кольору одного пікселя,
с. 213.
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Д
Дизайн-макет веб-сторінки — набір
значень властивостей текстових і графічних об’єктів сторінки: кольорової
гами сторінок, елементів графічного
оздоблення, набору шрифтів та іншого,
с. 261.
Діаграма — графічне зображення, у
якому числові значення відображаються
з використанням геометричних фігур,
с. 71.
Домен верхнього рівня — частина
доменного імені, що записана після останньої крапки, с. 36.
Доменне ім’я — адреса ресурсу в
мережі, записана з використанням слів
або їх скорочень, що розділені крапкою,
с. 36.
Допоміжні кольори презентації —
кольори, які використовуються для фонових графічних зображень, тексту, таблиць, елементів діаграм тощо, с. 64.
Доступність — забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками,
с. 109.

Е
Експертна система — комп’ютерна
програма, що оперує фактами та правилами певної предметної області з метою
формування рекомендацій користувачам або розв’язування проблем, с. 57.
Елемент табличної величини — змінна, що входить до табличної величини,
с. 157.
Елементи карти знань — один центральний об’єкт — кореневий вузол, від
якого розходяться гілки з підписами —
вузли. Вузол, що є відгалуженням від деякого попереднього вузла, називають
дочірнім вузлом, а попередній вузол —
батьківським, с. 144.
Ергономіка — наука про ефективність використання людиною пристроїв,
засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму, с. 64.
Етичні норми передбачають, що користувачі комп’ютерів не використовують комп’ютерну техніку і програмне за-

безпечення на шкоду іншим людям, не
порушують авторських прав, с. 111.
Ефекти переходів — анімаційні
ефекти, пов’язані зі слайдом, які відтворюються під час зміни слайдів, с. 90.

І
Ім’я елемента табличної величини — властивість елемента табличної
величини, значення якої складається з
імені цієї табличної величини і порядкового номера цього елемента в табличній
величині, який узято у квадратні дужки,
с. 157.
Інтелектуальна власність — власність на результати інтелектуальної та
творчої діяльності, с. 20.
Інтерактивна онлайн-дошка (стіна) —
сервіс Веб 2.0, який надає інструмент для
навчання, поєднуючи текст, зображення,
відео, аудіо в інтерактивному режимі, с. 47.
Інтернет — найбільша та найвідоміша з глобальних мереж, що об’єднує
комп’ютери та комп’ютерні мережі на осР с. 27.
нові протоколів ТСР/ІР,
Інформатика — наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень. Інформатикою називають також галузь діяльності людини, яка пов’язана з реалізацією інформаційних процесів з використанням засобів комп’ютерної техніки,
с. 6.
Інформаційна безпека — розділ інформатики, що вивчає закономірності
забезпечення захисту інформаційних
ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від
втрати, порушення функціонування, пошкодження, спотворення, несанкціонованого копіювання та використання,
с. 109.
Інформаційна грамотність передбачає наявність в особистості знань, умінь і
навичок, які дають змогу їй знаходити потрібні джерела відомостей, критично їх
оцінювати та використовувати, доцільно
та ефективно застосовувати під час реалізації інформаційних процесів сучасні
інформаційно-комунікаційні технології,
с. 20.
Інформаційна культура включає в
себе поняття інформаційної грамотно-
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сті, а також передбачає розуміння особистістю ролі інформаційних процесів у
розвитку суспільства, знання та дотримання етичних норм і законодавства у
сфері інформаційних технологій, с. 20.
Інформаційна система — сукупність
взаємопов’язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних
процесів, с. 18.
Інформаційні технологіїї описують
особливості здійснення інформаційних
процесів з використанням комп’ютерної
техніки, с. 9.
Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІК-компетентність) — це
здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистих
і суспільно значущих завдань, с. 20.

К
Карта знань — інформаційна модель,
подана в структурній формі, яка наочно
відображає взаємозв’язки між об’єктами
та явищами деякої предметної області,
с. 143.
Книжка — зшита в одне ціле певна
кількість (зазвичай більше 50 сторінок)
друкованих або рукописних аркушів; чималий за обсягом твір, надрукований окремим виданням; одна з великих частин
літературного твору, с. 184.
Колірна модель — це спосіб подання різних кольорів спектра у вигляді набору числових характеристик певних базових компонентів, с. 211.
Колористика — наука про колір, його
властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних груп, с. 64.
Композиція — структура об’єктів творчості, спрямована на узгодження складових об’єкта для надання йому зовнішньої
привабливості та функціональності, с. 63.
Комп’ютерна графіка — розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп’ютерної техніки, с. 209.
Комп’ютерна графічна модель —
модель, що реалізується і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об’єкта, с. 134.

Комп’ютерна імітаційна модель —
модель, що реалізується і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень властивостей
моделей тих об’єктів, які змінюються випадковим чином і їх не можна описати
математично, с. 133.
Комп’ютерна мережа — сукупність
комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних каналами передавання даних, с. 26.
Комп’ютерна модель — інформаційна
модель, що реалізована та досліджується
з використанням комп’ютерних програм,
с. 133.
Комп’ютерна розрахункова (математична) модель — модель, що реалізується і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об’єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул,
рівнянь, нерівностей, систем та іншого,
с. 133.
Комп’ютерне моделювання — метод розв’язування задач із використанням комп’ютерних моделей, с. 134.
Комп’ютерний експеримент — дослідження моделі об’єкта з використанням комп’ютерного моделювання, с. 134.
Комунікаційні ризики в Інтернеті
пов’язані зі спілкуванням у мережі та використанням онлайн-ігор, с. 122.
Комунікаційні служби — служби Інтернету, які призначено для спілкування
користувачів, с. 42.
Комутатор — пристрій для передавання даних по каналах усередині мережі. Комутатор для бездротових мереж
називають точкою доступу, с. 29.
Контент веб-сторінки — змістове
наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео,
звукові дані та інше, с. 258.
Контентні ризики в Інтернеті — ризики, пов’язані з доступом до матеріалів,
розміщених у мережі, с. 122.
Конфіденційність — забезпечення
доступу до даних на основі розподілу
прав доступу, с. 110.

Л
Лист — рукописний або друкований
текст, призначений для повідомлення
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про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані; один з видів поштової
кореспонденції; офіційний документ,
с. 184.
Листівка — поштова картка, іноді з
малюнком з одного боку, с. 185.

М
Макет слайда — шаблон, який визначає кількість і взаємне розміщення текстових і графічних об’єктів на слайді,
с. 67.
Мапа (карта) сайту — діаграма, що
візуально відображає ієрархію сторінок
сайту, схему зв’язків і переходів між
ними, тобто внутрішню структуру сайту,
с. 260.
Маршрутизатор (роутер) — пристрій для передавання даних між двома
та більше ділянками мережі або між окремими мережами, с. 29.
Мережевий адаптер — пристрій для
приєднання комп’ютера до каналу передавання даних, с. 29.
Мережевий протокол — набір правил, за якими здійснюється обмін даними між комп’ютерами та пристроями, що
підключені до мережі, та між різними мережами, с. 31.

Н
Настільна видавнича система —
сукупність апаратних та програмних засобів для створення публікацій, порівняно невеликих за обсягом і тиражем (накладом), с. 186.

О
Оголошення — повідомлення про
що-небудь, с. 185.
Основний колір презентації — колір
тла для більшості слайдів, с. 64.

П
Первинні провайдери послуг Інтернету — організації, що обслуговують суперкомп’ютери, які керують передаванням даних каналами Backbone, с. 34.
Перетікання тексту — автоматичне
продовження тексту в наступних текстових полях статті, с. 197.
Персональне навчальне середовище — набір інструментів і сервісів, вико-

ристання яких забезпечує конкретному
користувачу досягнення власних освітніх цілей, с. 237.
Пошуковий каталог — сайт, що
містить добірки посилань різної тематики,
с. 55.
Пошуковий робот — програма, призначена для заповнення баз даних пошукових систем, с. 53.
Публікація — процес видання (оприлюднення) певного твору. Виданий
(оприлюднений) твір також називають
публікацією, с. 182.

Р
Растрова графіка — розділ комп’ютерної графіки, який вивчає технології
опрацювання растрових зображень,
с. 209.
Релевантність — міра відповідності
отримуваного результату бажаному,
с. 53.
Роздільність зображення — кількість пікселів на одиницю довжини
зображення, с. 213.
Розмір зображення — ширина та висота малюнка, с. 213.
Розмітка тексту — визначення структури тексту, формату його фрагментів,
розміщення нетекстових об’єктів та іншого,
с. 259.

С
Сервіс Інтернету — послуга, яку надає користувачам служба Інтернету,
с. 42.
Синхронізація — процес відслідковування змін файлів у двох або більше
розташуваннях і процес їхнього оновлення за певними правилами, с. 244.
Служби інтерактивного спілкування — служби, що надають можливість
групі користувачів обмінюватися текстовими, звуковими або відеоповідомленнями через Інтернет, с. 42.
Соціальна мережа — служба Інтернету, яка надає можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечує спілкування,
представлення особистостей, розповсюдження ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо, с. 45.
Соціальні сервіси Веб 2.0 — послуги
Інтернету зі створення мережевих спіль-
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нот, спільного зберігання графічних, аудіота відеофайлів, колективного редагування
гіпертекстових та інших документів, с. 46.
Спам — розсилання повідомлень, як
правило, рекламного характеру великій
кількості користувачів Інтернету, с. 125.
Споживчі ризики в Інтернеті — ризики,
пов’язані з порушенням прав споживачів,
с. 122.
Стиль — набір значень властивостей об’єктів, який має власне ім’я, с. 66.
Стиль слайда задає основний і допоміжні кольори, формат символів
(шрифт, розмір символів, накреслення,
ефекти, колір тощо), тла (колір, наявність, розміщення та вид графічних
об’єктів) і графічних об’єктів, с. 66.

Т
Таблична величина (одновимірний
масив) — упорядкований набір змінних
одного типу, с. 157.
Тег — команда мовою HTML, що визначає розмітку тексту, с. 259.
Телеконференція — обговорення
певних тем групами співрозмовників, які
перебувають на значній відстані одне
від одного, с. 43.
Технічні ризики в Інтернеті — ризики, пов’язані з роботою шкідливих
комп’ютерних програм, с. 122.

Ф
Форум — довготривала (постійно діюча) телеконференція, під час якої співрозмовники надсилають і читають текстові
повідомлення у зручний для них час, с. 43.

Х
Хмарні технології — інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене (на відстані) опрацювання та зберігання даних, с. 237.
Хмароорієнтоване навчальне середовище — персональне освітнє середовище, створене на базі хмарних сервісів, с. 237.
Хостинг — виділення апаратних і
програмних ресурсів сервера для розміщення файлів користувача, забезпечення доступу до них, опрацювання запитів
та іншого, с. 262.
Хостинг-провайдер — організація,
що надає послуги хостингу, с. 262.

Ц
Цілісність — захист даних від їх зловмисного або випадкового видалення чи
спотворення, с. 110.

Ч
Чат — форма спілкування групи користувачів Інтернету, які обмінюються
повідомленнями в реальному часі, с. 43.

B
Backbone — високошвидкісні магістральні канали передавання даних, що є
основою структури мережі Інтернет, с. 34.

D
DNS — мережева служба, що забезпечує автоматичне зіставлення доменних імен та ІР-адрес, с. 36.

І
ІР-адреса — адреса комп’ютера в
мережі, що складається із чотирьох цілих чисел від 0 до 255 кожне, розділених
крапками, с. 31.

G
Google Диск — хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої
файли та надавати доступ до них іншим
користувачам в Інтернеті, с. 239.

H
HTML — мова розмітки гіпертексту,
що використовується під час створення
веб-сторінок, с. 259.

S
SmartArt — тип графічних об’єктів,
які призначено для подання даних у вигляді схем, с. 70.

Т
ТСР/ІР — набір протоколів, що описує
правила поділу даних на пакети та пересилання цих пакетів комп’ютерними мережами, с. 31.

U
URL-адреса — адреса інформаційного ресурсу в мережі. URL-адреса має
таку структуру: Протокол :// доменне
ім’я / шлях до файла / ім’я файла, с. 37.
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ЯК ЗМЕНШИТИ ЗАГРОЗИ ПІД

Використовуйте ліцензійне
програмне забезпечення

Застосовуйте антивірусне
е
програмне забезпечення
я

Проводьте резервне
копіювання даних

Не відкривайте вкладення
я
до листів невідомихх
кореспондентів
в

ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ?

Не розміщуйте в Інтернеті
персональних даних
х

Не розміщуйте в Інтернеті
кодів доступу до фінансових
документів

Дотримуйтеся етичних і правовихх
норм, не робіть дій, що можуть
ь
нашкодити іншим користувачам
м

Повідомляйте дорослих про намагання
отримати ваші персональні дані, дані
про ваших рідних, про випадки
залякування, приниження,
переслідування вас або ваших знайомих
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ЯК ЗМЕНШИТИ ЗАГРОЗИ ПІД
Постійно оновлюйте програмне забезпечення.
Установіть на свій комп’ютер захисне програмне
забезпечення та стежте за вчасним оновленням
антивірусних баз

Не вказуйте зайвої особистої інформації в
профілі в соціальних мережах, використовуйте
приховування даних від усіх, крім друзів

Не користуйтеся послугами інтернет-магазинів
без дозволу батьків. Не відправляйте SMSповідомлення на запит програм або інтернетмагазинів

Звертайте увагу на характер даних під час
реєстрації в онлайн-сервісах. Не вказуйте даних,
які не потрібні для отримання послуг від сервісу
(дані зі свідоцтва про народження, паспорта,
ідентифікаційного коду, платіжної картки), а в
разі потреби використайте інший подібний сервіс

Під час роботи з комп’ютерами спільного користування:
коректно завершуйте роботу з вашими
екаунтами;
не зберігайте паролів

ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ?

Установіть власний пароль домашньої
мережі Wi-Fi

Установіть пароль доступу до смартфона і
спеціалізовані програми для пошуку апарата та
віддаленого стирання даних

Не встановлюйте без нагальної потреби й
консультації з досвідченими користувачами
невідомих програм з Інтернету

Не надсилайте через відкриту бездротову мережу
персональних даних і паролів. Намагайтеся
якомога менше ними користуватися

Вимкніть бездротові інтерфейси, якщо ви їх не
використовуєте. Забороніть використання вашого
комп’ютера (смартфона) як джерела пересилання
даних, якщо це вам не потрібно для організації
домашньої мережі
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