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Компанія Intel на конференції Supercomputing 13 анонсувала процесор наступного 
покоління під кодовою назвою Knights Landing. Це диво інженерної думки передбачає 
розміщення на одній мікросхемі до 72 процесорних ядер. Процесор сімейства Xeon 
Phi, на думку деяких фахівців, «змінює правила гри» на ринку суперкомп’ютерів.



Технология

       Обробки

             Информації

Про ТОИ Програма: microsoft office

Інформаційні технології (IT) - 
це системноорганізована для 
вирішення завдань управління 
сукупність методів і засобів 
реалізації операцій збирання, 
реєстрації, передачі, накопичен-
ня, пошуку, обробки і захисту 

інформації на базі застосуван-
ня розвиненого програмного 
забезпечення, використання 
засобів обчислювальної техніки 
і зв’язку, а також способів, за 
допомогою яких інформація 
надається тим, хто її потребує.

 Життя сучасної люди-
ни немислима без обміну 
самою різною інформацією. 
Кожну секунду в світі вихо-
дять тисячі газет, журналів, 
телевізійних програм. 
 Ми, затамувавши по-
дих, спостерігаємо за грою 
футбольної або хокейної 
команди, і результат мат-
чу для уболівальників є 
найбільш цінною і важли-
вою інформацією. А згадай-
те «ненав’язливу рекламу по 
телевізору або курс долара 
на біржі, - прикладів можна 
навести значно більше.
 Інформація це 
відомості, які допомагають 
нам існувати в навколиш-
ньому світі, супроводжу-
ють людину все її життя, і 
необхідні йому як повітря і 
вода.
 Інформація, отримува-
на з допомогою букв і цифр, 
називається символьної.
 Інформація, отри-
мувана з допомогою зо-
рових образів навколиш-
нього світу, відмінна від 
букв і цифр, називається 
відеоінформацією.
 Щоб підкорити океа-
ни символьної інформації 
потрібні спеціальні 
пристрої. Ними стали 
персональні комп’ютери 
(ПК). Людина і комп’ютер, 
разом з додатковим устат-
куванням для комп’ютера 
(професіонали б сказали 
- периферійним обладнан-
ням) - основні інструменти в 
цих технологіях.
 Одні люди придумують 
способи (програми), за до-
помогою яких на ПК можна 
створювати малюнки та кни-
ги, виконувати різні операції 
по обробці інформації.
 Ну а другі використову-
ють ці технології, тобто об-
робляють і друкують тексти, 
створюють інформаційні 
ресурси, електронні газе-
ти, журнали, розраховують 
політ космічних кораблів і 
рух поїздів.

Усі умови для співпраці
Працюйте над проектом 
усією командою в зручний 
для вас час і спосіб. Ство-
рюйте та разом редагуйте 
будь-які документи. А щоб 
робота була злагодженою й 
усі мали доступ до останньої 
версії проекту, викори-
стовуйте спільні блокно-
ти. Залишайтеся на зв'язку, 
інсталювавши програми 
Office Mobile на пристроях з 
ОС Windows або Android™, а 
також пристроях Apple®.

Додаткові переваги в 
поєднанні з Windows 10
Office 2016 і Windows 10 чу-
дово поєднуються. У звич-
них і надійних програмах 
Office надзвичайно легко 
створювати довершені до-
кументи. Увійшовши до 
системи, ви зможете отри-
мати доступ до всіх своїх 
настройок і документів на 
будь-якому пристрої під ке-
руванням Windows. А щоб 
ефективно працювати навіть 
у дорозі, інсталюйте програ-
ми з підтримкою сенсорного 
керування для телефонів і 
планшетів Windows.

Мінімум зусиль
Зосередьтеся на головно-
му! Годі відволікатися на 
довгі листування та пошук 
останніх версій документів. 
Використовуйте вбудовану 
функцію інтелектуальних 
підказок, знаходьте потрібні 
відомості та виявляйте 
закономірності в даних, не 
застосовуючи додаткових 
інструментів. В програмах 
Office є все для створення 
довершених проектів.

Microsoft Office — офісний па-
кет, створений корпорацією 
Microsoft для операційних си-
стем Microsoft Windows, Apple 
Mac OS X і Apple iOS (на iPad). 
До складу цього пакету вхо-
дить програмне забезпечен-
ня для роботи з різними ти-
пами документів: текстами, 
електронними таблицями, 
презентаціями, базами даних 
тощо. Microsoft Office також є 
сервером OLE об’єктів і його 
функції можуть використову-
ватися іншими застосунками, 
а також самими застосунка-
ми Microsoft Office. Підтримує 
скрипти і макроси, написані на 
VBA.
Версії продукту і їхня підтримка
Версії випущені до MS Office 97 
(включаючи Outlook 97) більше 
не підтримуються.
Office 97 (включаючи Outlook 
98) розширена підтримка 
закінчилася 16 січня 2004. Ви-
пуск виправлень (hotfix) в рам-
ках основної підтримки припи-
нений 31 серпня 2001 року.
Office 2000 — Базова підтримка 
продукту припинена 30 липня 
2004. Розширена підтримка та-
кож закінчилася 14 липня 2009.
Office XP — Базова підтримка 
продукту припинена 11 липня 
2006. Розширена підтримка до-
ступна до 12 липня 2011.
Office 2003 — Закінчення 
терміну базової підтримки 
13 січня 2009. Розширена 
підтримка буде доступна до 
14.01.2014.
Для поточної (2007) і майбутніх 
версій MS Office — Тривалість 
базової підтримки 5 років 
після випуску продукту або 2 
року після випуску наступної 
версії продукту (що наступить 
пізніше), розширена підтримка 
буде доступна протягом 5 
років після закінчення терміну 
основної підтримки.

Програма: Adobe InDesign

Adobe InDesign — це 
професійна програма для 
верстки та макетуван-
ня, яка може використо-
вуватися для створення 
постерів, флаєрів, брошур, 
журналів, газет та книг. 
Входить до складу Adobe 
Creative Cloud.
InDesign — професійна 
програма верстки фірми 
Adobe для комп’ютерів з 
операційною системою 
Windows і комп’ютерів 
Macintosh. Програ-
ма InDesign все частіше 
використовується на етапі 
додрукарської обробки 
видання.

Версії:
InDesign 1.0 — 16 серпня 
1999;
InDesign 1.5 — початок 2001;
InDesign 2.0 — січень 
2002 (декілька днів перед 
QuarkXPress 5);
InDesign CS (3.0) — жовтень 
2003;
InDesign CS2 (4.0) — травень 
2005;
InDesign Server  — жовтень 
2005;
InDesign CS3 (5.0)
InDesign CS3 Server  — тра-
вень 2007;
InDesign CS4 (6.0)  — жов-
тень 2008;
InDesign CS4 Server;
InDesign CS5 (7.0)  — квітень 
2010;
InDesign CS5.5 (7.5)  — 
квітень 2011;
InDesign CS6 (8.0)  — 23 
квітня 2012;
InDesign CC (9.2)  — 15 січня 
2014;
InDesign CC 2014 (10)  — 18 
червня 2014.

Інформаційна безпека — це стан 
захищеності систем обробки і 
зберігання даних, при якому за-
безпечено конфіденційність, 
доступність і цілісність інформації, 
або комплекс заходів, спрямова-
них на забезпечення захищеності 

інформації від несанкціонованого 
доступу, використання, опри-
люднення, руйнування, внесення 
змін, ознайомлення, перевірки, 
запису чи знищення (у цьому 
значенні частіше використову-
ють термін «захист інформації»).

Обробка інформації — вся сукупність 
операцій, що здійснюються за допомо-
гою технічних і програмних засобів, 
включаючи обмін по каналах передачі 
даних.При сучасному розвиненні про-
грамного забезпечення існує безліч 
різноманітних програмних засобів 
обробки інформації, написаних на 

різних мовах програмування на основі 
вище перелічених методів. Різномаїття 
ПП пов’язано із специфікою кожної 
галузі, в якій проводиться обробка. 
Наприклад при обробці графічних 
зображень широко використовують-
ся методи розпізнавання образів, 
криптографічні методи.

Програма: ABBYY FineReader

FineReader — система оптичного 
розпізнавання символів, розро-
блена компанією ABBYY.

Можливості:
Висока точність і швидкість пе-
ретворення документів
Програма швидко і з точністю 
розпізнає відскановані або 
сфотографовані документи, 
перетворюючи їх в електронні 
редаговані формати або PDF 
з можливістю пошуку. При 
розпізнаванні якісних документів 
швидкий режим збільшить 
швидкість на 40% без шкоди 
для точності. А для чорно-білих 
документів можна використову-
вати також чорно-білий режим 
розпізнавання, який прискорить 
роботу ще на 30%.
Свобода від передруку і перефор-
матування документів
Завдяки технології Adaptive 
Document Recognition 
Technology, ABBYY FineReader 
12 зберігає вихідну структуру 
багатосторінкових документів, 
включаючи розташування тексту, 
таблиць, колонтитулів, приміток, 
нумерацію сторінок, змісту, 
змісту та ін. Задати типи областей 
(Текст, Картинка, Таблиця і ін.) і 
вказати їх призначення, можна і 
вручну.
Швидкий доступ до необхідної 
інформації
FineReader забезпечує миттєвий 
доступ до сторінок документа, що 
сканується незалежно від його 
розміру. Щоб почати працювати 
з документом, вам не потрібно 
чекати, поки він розпізнається 
цілком.
Підтримка 190 мов
ABBYY FineReader 12 розпізнає 
документи на 190 мовах, в будь-
яких комбінаціях.
Інструменти для поліпшення 
якості зображень документів
ABBYY FineReader 12 вміє справ-
лятися як з спотвореннями, 
характерними для цифрових 
фотографій (трапецієподібні 
спотворення, викривленння ряд-
ка, цифровий шум, і так далі), 
так і з дефектами зображення, 
пов’язаними зі станом вихідних

паперових документів (пожов  
клий від часу папір, рукописні 
позначки, штампи).
Перетворення в PDF-файли з 
можливістю пошуку.
Програма перетворює зобра-
ження документів і PDF-файли, 
отримані зі сканера (без тексто-
вого шару), в формати, придатні 
для збереження в електронному 
архіві з можливістю пошуку: PDF 
з текстовим шаром або PDF/A.

Підтримка широкого спектра 
форматів збереження результатів

Програма підтримує широкий 
набір форматів для збережен-
ня документів, необхідних вам у 
роботі. Можна записати резуль-
тати розпізнавання в файл або 
відправити їх відразу в додатки 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 
OpenOffice Writer та ін.

Створення електронних книг в 
популярних форматах fb2, ePub

Програма підтримує збережен-
ня в найпопулярніші формати 
електронних книг (fb2 і ePub, та-
кож Kindle), це допоможе швид-
ко зробити електронну копію 
для портативного пристрою - 
електронної книги, планшета, 
смартфона, і ін.

Інтеграція з зовнішніми додатка-
ми
Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 
(12.0), 2010 (14.0) і 2013 (15.0)

Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 
(12.0), 2010 (14.0) і 2013 (15.0)

Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (з 
використанням Microsoft Office 

Compatibility Pack для форматів 
Word, Excel і PowerPoint 2007), 
2007 (12.0), 2010 (14.0) і 2013 (15.0)

Apache OpenOffice 3.4, 4.0

Corel WordPerfect X5, X6

Adobe Acrobat/Reader (8.0 і 
пізніше)

Формати даних
Вхідні формати файлів
BMP
PCX
DCX
JPEG, JPEG 2000
JBIG2
PNG
TIFF
PDF
XPS (потрібно Microsoft .NET 
Framework 3.0 або 3.5)
DjVu
GIF
Формати збереження файлів[ред. • 
ред. код]
Документи

DOC
DOCX
XLS
XLSX
PPTX
RTF
PDF, PDF / A
HTML
CSV
TXT
ODT
EPUB
FB2
DJVU
Зображення

BMP
TIFF
PCX
DCX
JPEG
JPEG 2000
JBIG2
PNG
Типи штришкодів[ред. • ред. код]
Code 3 of 9
Check Interleaved 2 of 5
Check Code 3 of 9
Matrix 2 of 5
Code 3 of 9 without asterisk
Postnet
Codabar Industrial 2 of 5
Code 93
UCC-128
Code 128
UPC-A
EAN 8
UPC-E
EAN 13
PDF417
IATA 2 of 5
Aztec Code
Interleaved 2 of 5
Data Matrix
QR code
Patch code

Програма Adobe Photoshop

Adobe Photoshop — графічний 
редактор, розроблений і поши-
рюваний фірмою Adobe Systems. 
Цей продукт є лідером ринку в 
області комерційних засобів ре-
дагування растрових зображень, 
і найвідомішим продуктом фірми 
Adobe. Часто цю програму назива-
ють просто Photoshop (Фотошоп). 
У наш час Photoshop доступний 
на платформах Mac OS X/Mac OS 
і Microsoft Windows. Ранні версії 
редактора були портовані під SGI 
IRIX, але офіційна підтримка була 
припинена, починаючи з третьої 
версії продукту. Для версії CS і 
CS6 можливий запуск під Linux за 
допомогою альтернативи Windows 
API — Wine.
У більш ранній версії була вклю-
чена спеціальна програма для 
цих цілей — Adobe ImageReady, 
яка була виключена з версії CS3 
за рахунок інтеграції її функцій в 
сам Photoshop, а також включення 
в лінійку програмних продуктів 
Adobe Fireworks, що перейшло у 
власність Adobe після придбання 
компанії Macromedia.
Попри те, що спочатку програ-
ма була розроблена як редак-
тор зображень для поліграфії, 
в наш час[Коли?] вона широко 
використовується і у веб-дизайні. 
Photoshop тісно пов’язаний з 
іншими програмами для оброб-
ки медіафайлів, анімації та іншої 
творчості. Спільно з такими про-
грамами, як Adobe ImageReady 
(програма скасована у версії CS3), 
Adobe Illustrator, Adobe After Effects 
і Adobe Encore DVD, він може ви-
користовуватися для створення 
професійних DVD, забезпечує 
засоби нелінійного монтажу і 
створення таких спецефектів, як 
фони, текстури і т. д. для телеба-
чення, кінематографу і всесвітньої 
павутини. Основний формат 
Photoshop, може бути експортова-
ний і імпортований всіма програм-
ними продуктами, переліченими 
вище. Photoshop CS підтримує 
створення меню для DVD. Спільно 
з Adobe Encore DVD, Photoshop 
дозволяє створювати меню або 
кнопки DVD. Photoshop CS3 у 
версії Extended підтримує також 
роботу з тривимірними шарами.



Засоби
      Комп’ютерних
         Інформаційних
             Систем

Принтери
Комп’ютерний принтер 
(англ. printer — друкар) — 
периферійний друкувальний 
пристрій, що підключається 
до комп’ютера і має змогу 
друкувати текстову та іншу 
графічну інформацію на 
папері. За технологією дру-
ку принтери поділяють на 
матричні, струменеві, лазерні й 
сублімаційні, а за колірністью 
друку — на кольорові й 
монохромні.
Монохромні принтери можуть 
друкувати зображення, що має 
кілька градацій одного кольору, 
зазвичай, чорного (хоча зрідка 
застосовують інші кольори: 
синій, червоний чи зелений).
Із розвитком комп’ютерних 
технологій крім монохромних 
набули поширення принтери, 
що можуть друкувати майже 
весь спектр кольорів, видимий 
людським оком. Такі принтери 
називають «кольоровими».
Матричні принтери засто-
совують як спеціалізовані 
для друку на рулонах папе-
ру в лабораторіях, банках, 
бухгалтеріях, для друку на ба-
гатошарових бланках (напри-
клад, паспорти, авіаквитки), 
а також, коли важливий 
саме факт друку ударом. 
Вважається, що факт удару 
ускладнює несанкціоновані 
зміни фінансового документа. 
Набули поширення 
багатофункціональні пристрої, 
в яких об’єднано принтер і ска-
нер. Здебільшого вони мають 
функції копіювального апара-
та, а іноді — також і факса. Таке 
поєднання зручне в роботі.
Способи з’єднання принтера з 
носієм цифрової інформації
З’єднання принте-
ра з комп’ютером через 
послідовний порт зі швидкістю 
до 50 кб/с не задовольняє сучас-
ним вимогам . З’єднання через 
паралельний порт забезпечує 
значно більшу швидкість і 
тривалий час було основним 
інтерфейсом для підключення 
принтерів. Після того, як на-
був поширення USB-інтерфейс, 
принтери здебільшого ком-
плектують саме ним. Крім 
більшої швидкості передачі він 
забезпечує ширші можливості 

для двосторонньої взаємодії: 
зокрема, принтер може нада-
вати більше інформації про 
свій стан (наявність паперу та 
інших матеріалів для друку, 
помилки, що сталися під час 
друку), повідомляти про по-
требу у втручанні людини для 
технічного обслуговування чи 
ремонту тощо. Принтери, що 
мають мережевий інтерфейс, 
підключаються до локальної 
мережі безпосередньо, що 
надає змогу користуватися 
принтером з усіх підключених 
до мережі пристроїв.
Застосовують також бездротові 
підключення принтерів за 
допомогою Інфрачервоних 
портів, Bluetooth, Wi-Fi.
Інфрачервоний порт забезпечує 
друк із комп’ютерів, КПК, 
телефонів та інших пристроїв, 
які мають можливість друку 
і забезпечені інфрачервоним 
портом. Зона застосування 
обмежена декількома санти-
метрами прямої видимості 
між портами пристроїв. ІЧ-
порт поступився місцем 
радіоінтерфейсам Bluetooth і 
Wi-Fi. Bluetooth і Wi-Fi — до-
зволяють встановити принтер 
в будь-якому зручному місці на 
відстані до 10-100 метрів.
Сучасні принтери чита-
ють флеш-пам’ять, мають 
відеоекран і дозволяють друку-
вати фотографії без комп’ютера.
За даними аналітичного аген-
ства IDC , загальні поставки 
на світовий ринок 2011 року 
склали 126 млн друкуючих 
пристроїв (принтерів, копірів і 
МФП). У порівнянні з 2010 об-
сяг ринку майже не змінився — 
зростання склало 0,7%.
Перше місце за обсягом по-
ставок зберіг Hewlett-Packard 
(41,5% від загального числа). 
За рік поставки вендора ско-
ротилися на 0,7%. На другому і 
третьому місцях Canon і Epson, 
яким належить відповідно 
18,4% і 14,1% ринку. Далі — 
Samsung (5,7%) і Brother (5,7%).
Струменеві пристрої в IV 
кварталі 2011 зайняли 66% 
усього обсягу поставок, 
монохромні лазерного типу — 
25%, кольорові лазерні — 6%.

Сканери
Сканер (англ. scanner) — 
пристрій, призначений для 
створення зображень певних 
об’єктів шляхом обробки 
променів, які відбиваються 
від поверхні об’єкта або 
проходять крізь об’єкт. В 
більш вузькому значенні 
— пристрій для отриман-
ня комп’ютерного цифро-
вого зображення. Процес 
отримання зображення 
називають скануванням.
Історія
1857 року флорентійський 
абат Джованні Казеллі 
(Giovanni Caselli) винайшов 
прилад для передачі зобра-
ження на відстань, названий 
згодом пантелеграф. Переда-
ний малюнок наносився на 
барабан струмопровідним 
чорнилом і зчитував-
ся за допомогою голки.
1902 року, німецьким 
фізиком Артуром Корном 
(Arthur Korn) було запатен-
товано технологію фото-
електричного сканування, 
що одержала згодом назву 
телефакс. Передане зобра-
ження закріплювалося на 
прозорому обертовому 
барабані. Промінь світла від 
лампи, що переміщувався 
уздовж осі барабана, про-
ходив крізь оригінал і через 
розташовані на осі бараба-
на призму й об’єктив по-
трапляв на селеновий фо-
топриймач. Ця технологія 
дотепер застосовується 
у барабанних сканерах.
Надалі, з розвитком 
напівпровідників, було вдо-
сконалено фотоприймач 
і винайдено планшетний 
спосіб сканування, але сам 
принцип оцифровуван-
ня зображень залишається 
майже незмінним.
Побутові сканери
В основі принципу дії 
комп’ютерних сканерів є за-
стосування фотоелементів у 
вигляді лінійки або матриці 
світлочутливих датчиків 
для перетворення сигналів, 
отриманих в результаті 

відбиття світла від оригіналу. 
Переважно застосовують-
ся два типи датчиків: при-
лади з зарядовим зв’язком 
і фотопомножувачі.

Найбільш поширени-
ми моделями є планшетні 
сканерів, в яких сканова-
ний об’єкт розміщують на 
склі планшета сканова-
ною поверхнею вниз. Під 
склом розташовується ру-
хома лампа, її переміщення 
забезпечує кроковий елек-
тродвигун. Світло, відбите 
від об’єкта, через систе-
му дзеркал потрапляє на 
лінійку фотоприймачів — 
ПЗЗ-лінійку або лінійку 
фотодіодів. Значення 
вихідних напруг лінійки 
фотоприймачів через ко-
мутатор подають на 
АЦП. Цифрові коди АЦ-
перетворення передають-
ся у комп’ютер. За кожен 
крок двигуна сканується 
смужка об’єкта, що потім 
поєднується програмним за-
безпеченням драйвера ска-
нера у загальне зображення.
Технічні параметри
Побутові моделі сканерів 
мають роздільну 
здатність 200–720 dpi.

Сканер штрих-коду — 
пристрій, який зчитує 
штрих-код, що нанесе-
ний на упаковку товару, і 
передає цю інформацію в 
комп’ютер, касовий апа-
рат чи POS-термінал.
Штрих-код, що несе в 
собі інформацію для 
ідентифікації товару, нано-
ситься (або друкується за 
допомогою спеціалізованого 
принтера етикеток) на упа-
ковку продукту виробником.
Сканери штрих-коду ши-
роко використовуються 
в галузі торгівлі і послуг 
для швидкої ідентифікації 
товару, при відпуску, 
складуванні, бібліотечній 
справі при видачі книг тощо.

Операціїні 

     Системи
Коп’ютерні віруси UltraISO

Комп’ютерний вірус (англ. 
computer virus) — комп’ютерна 
програма, яка має здатність до 
прихованого само-розмножен-
ня. Одночасно зі створенням 
власних копій віруси можуть за-
вдавати шкоди: знищувати, по-
шкоджувати, викрадати дані, 
знижувати або й зовсім уне-
можливлювати подальшу 
працездатність операційної си-
стеми комп’ютера. Розрізняють 
файлові, завантажувальні та 
макро-віруси. Можливі також 
комбінації цих типів. Нині відомі 
десятки тисяч комп’ютерних 
вірусів, які поширюються через 
мережу Інтернет по всьому світу. 
Необізнані користувачі ПК помил-
ково відносять до комп’ютерних 
вірусів також інші види зловмис-
ного ПЗ — програм-шпигунів 
чи навіть спам. За створення та 
поширення шкідливих програм 
(в тому числі вірусів) у багатьох 
країнах передбачена кримінальна 
відповідальність. Зокрема, в 
Україні поширення комп’ютерних 
вірусів переслідується і карається 
відповідно до Кримінального 
кодексу (статті 361, 362, 363). 
Приклади вірусів: Neshta, Staog, 
Archiveus.
Ознаки зараження вірусом:
Зменшення вільної пам’яті
Уповільнення роботи комп’ютера
Затримки при виконанні програм
Незрозумілі зміни в файлах
Зміна дати модифікації файлів без 
причини
Незрозумілі помилки Write-
protection
Помилки при інсталяції і запуску 
OC
Відключення 32-розрядного допу-
ску до диску
Неспроможність зберігати доку-
менти Word в інші каталоги, крім 
Template
Погана робота дисків
Файли невідомого походження

Ранні ознаки зараження дуже 
тяжко виявити, але коли вірус 
переходить в активну фазу, тоді 
легко помітити такі зміни:

Зникнення файлів
Форматування HDD
Неспроможність завантажити 
комп’ютер
Неспроможність завантажити 
файли
Незрозумілі системні 
повідомлення, звукові ефекти і т. 
д.
Здебільшого, все це в минулому. 
Зараз основні ознаки—самовільне 
відкривання браузером деяких 
сайтів (рекламного характеру), 
підозріло підвищений інтернет-
трафік та повідомлення від друзів, 
що ваші листи електронної пошти 
до них містили вірус.
Для одних віруси є бізнесом. При-
чому не тільки для їхніх авторів, але 
і для тих, хто з цими вірусами бо-
реться. Бо процвітання компаній, 
які випускають антивірусні про-
грами не є несподіванкою ні для 
кого. Для інших — це хобі. Хобі 
— збирання вірусних колекцій і 
хобі — написання вірусів. Ще інші 
— створюють віруси для прояву 
власної зухвалості і незалежності, 
у деяких колах подібна діяльність 
просто необхідна для підняття 
свого престижу. Є й такі, для 
кого віруси це витвір мистецт-
ва; зустрічаються лікарі за по-
кликанням, отже, може бути і 
комп’ютерний лікар за покликан-
ням. Для деяких віруси служать 
приводом пофілософствувати 
на теми створення і розвит-
ку комп’ютерного життя. Для 
інших віруси — це також стат-
тя кримінального кодексу. Але 
для більшості користувачів 
комп’ютерів віруси — це щоден-
ний головний біль і турбота, при-
чина збоїв у роботі комп’ютера і 
ворог номер один.

UltraISO — програма для 
Windows, призначена для 
створення, редагування та 
конвертації різних форматів 
CD і DVD-образів. Програма 
також дозволяє емулювати і 
записувати компакт-диски та 
DVD.
Підтримує більше 30 
форматів CD/DVD-образів: 
*.iso, *.bin, *.cue, *.nrg, *.mdf, 
*.mds, *.img, *.ccd (включаючи 
CD-TEXT), *.sub, *.ima, *.bwi, 
*.bwt, *.b5t, *.b5i, *.b6t, *.b6i, 
*.lcd, *.icf, *.pxi, *.vc4, *.000, 
*.cdi, *.tao, *.dao; ISO-образи 
з компресією *.isz (влас-
ний формат), *.dmg, *.daa 
(PowerISO), *.uif (MagicISO); 
багатотомні образи. Може ге-
нерувати файли контрольних 
сум *.md5.

Функції
Копіювання оптичних дисків 
до ISO-образу.
Створення ISO-образів з 
файлів розміщених на CD/
DVD-ROM та жорсткому 
диску.
Редагування файлів ISO: до-
давання, видалення, і ство-
рення файлів та тек.
Створення стиснених zisofs 
(.ISZ) образів.
Створення завантажуваль-
них образів CD, DVD та дис-
кет.
Створення завантажувально-
го USB-флеш або жорсткого 
диску із завантажувального 
образу диску (працює з бут-
секторами DOS, Windows NT 
та syslinux).
Конвертація: .BIN, .IMG, .CIF, 
.NRG, .BWI, .DAA, .DMG, 
.HFS та інших форматів до 
стандартного формату ISO.
Підтримка всіх рівнів ISO 
9660 та Joliet.

Оптимізація структури ISO-
образу для збереження місця 
надиску.
Здатність монтувати ISO в 
якості віртуального диску.
Створення контрольних суму 
для перевірки даних ISO.
Багатомовна підтримка вклю-
чаючи українську.
Вбудований цифровий аудіо-
програвач.
Підтримує дисковий формат 
UDF та дозволяє створювати 
завантажувальні UDF-диски.
Підтримує параметри ко-
мандного рядка 

Формат ISZ
UltraISO використовує 
пропрієтарний формат ISZ. 
Цей формат позиціонується 
як «Стиснений ISO», хоч він 
і не є простим zip-архівом. 
Формат використовує zlib та 
bzip2 для стиснення даних і 
дозволяє виконувати шифру-
вання AES різної складності. 
На сайті компанії можна 
ознайомитись із файлом 
специфікації формату.    Зараз 
формат також підтримується 
іншими програмами таки-
ми як Daemon Tools і Alcohol 
120%.
Операційна система: Windows 
7 / 2 0 0 8 / V i s t a / 2 0 0 3 / X P 
(32/64-бітні), Windows 2000, 
ME, 98SE, 98, або Windows 
NT4.0 SP6a+ .
Процесор: Intel Pentium 
166MHz або кращий.
ОЗУ: 64MB.
Вільне місце на диску: 10 Мб.
Пристрої: Дисковод (для 
копіювання образів), Мишка.
Супер-пепер програма яка 
нікому не потрібна, а по-
пулярна через те що вона 
встановлюється самостійно 
разом з windows.

Інформацíйна систéма (англ. 
Information system) — сукупність 
організаційних і технічних засобів для 
збереження та обробки інформації з 
метою забезпечення інформаційних 
потреб користувачів.
Інформаційна система — 
комунікаційна система, що забезпечує 

збирання, пошук, оброблення та 
пересилання інформації. Таке виз-
начення може бути задовільним 
тільки при найбільш узагальненій і 
неформальній точці зору і підлягає по-
дальшому уточненню. Інформаційні 
системи діють в Україні під назвою 
«автоматизовані системи (АС)».

Операційна система, скорочено 
ОС (англ. operating system, OS)  
— це базовий комплекс програм-
ного забезпечення, що виконує 
управління апаратним забезпечен-
ням комп’ютера або віртуальної 
машини; забезпечує керуван-

ня обчислювальним процесом і 
організовує взаємодію з користу-
вачем.
Операційна система звичайно 
складається з ядра операційної си-
стеми та базового набору приклад-
ного програмного забезпечення.



 Охорона
     Праці

Під час роботи за ПК
Спочатку краще визначити, 
що таке «випромінювання 
комп’ютера». Тобто. що 
випромінює?
Джерел випромінювання два. 
Системний блок і монітор.
1. Системний блок створює 
лише електромагнітне полі 
(випромінювання). Щоправда 
є що й відлуння вентиляторів, 
але це тема всім цілком не 
вимагає пізнань електроніки. 
Шкода електромагнітного 
поля однозначно є високо-
го рівня поля. Проте полі 
комп’ютер створює набагато 
менше, ніж мобільного телефо-
на. Тобто. йому далеченько до 
мікрохвильової печі за проек-
тною потужністю.
2. Монітор має дві основних 
шкідливих чинника.Бета-из-
лучение (а простіше, потік 
електронів), яке власне і це 
створює картинку на екрані, 
і високу напругу (як і у будь-
якому телевізорі, вона досягає 
16-20килоВольт), що викликає 
іонізацію повітря.
>Бета-излучение поширюється 
монітором у двох напря-
мах – уперед і тому. У ста-
рих телевізорах і моніторах 
випромінювання досяга-
ло однієї чи двох метрів 
від екрана (все пам’ятають 
рекомендації не сидіти ближче 
двох, або навіть трьох метрів 
від телевізора?). Тобто. ви-
ходив такий собі потужний 
прожектор, стріляючий в нас 
шквалом електронів. Доро-
гою вибиваючи електрони з 
молекул повітря, перетворю-
ючи на позитивні іони, так 
шкідливі в людини. На цей час 
монітори мають дуже низький 
рівеньбета-излучения, тоб-
то. електрони вилітають межі 
екрана разом сантиметрів. 
Основне випромінювання 
монітора спрямоване тому. Там 
«зона поразки» поширюється 
наметр-полтора. Ось її й слід 
уникати. Висока напруга 
примудряєтьсяотхвативать у 
молекул повітря електрони, 
також перетворюючи молеку-
ли у шкідливі позитивні іони. 
До виробникам моніторів і 
телевізорів пред’являються 
дедалі більше жорсткі вимо-

гами з використанню високих 
напруг, і не може не радувати.
То що робити й чого уни-
кати? уникати насамперед 
крайнощів. Якщо нервувати 
через кожної зайвої хвилини 
за комп’ютером, то шкоди буде 
більше. З іонізацією повітря бо-
ротися найпростіше простим 
провітрюванням приміщення. 
Так! Сучасний комп’ютер –су-
перзамечательная річ. І мож-
ливостей його необмежені. Але 
чи є небезпека радіаційного 
опромінення (хай і у дозах, 
вважаються припустимими) 
при тривалої роботі у екранів 
комп’ютерів? Відповідей (як 
відомо) може бути кілька.
Відповідь перша (вигідний 
тим, хто робить комп’ютери) 
- Ні! Аніякого небезпеки 
опромінення немає. Сучасні 
екрани комп’ютерів надійно 
захищені. Сиди перед екра-
ном хоч добу – будеш цілком 
здоровий. Відповідь дру-
гий - (вигідний і тих, хто ро-
бить комп’ютери і тих, хто 
використовує їх у своїй роботі) 
- Так! Невеликий (дуже ма-
ленька) опромінення, звісно 
йде. Але це не більше санітарно 
припустимі норми. Не страш-
но зайве панікувати.
Відповідь третій (вигідний 
тим, хто не хоче працювати 
перед екранами комп’ютерів, 
знати правду, вживати 
заходів безпеки і зберігати 
здоров’я) - Так! Небезпека 
опромінення існує. Вона реаль-
но віддзеркалюється в здоров’я 
людей. Але із будь-якого стано-
вища є. Тому треба приймати 
дієвих заходів щодо охороні 
особистоїбезопасности. Будь-
яка поза при тривалої фіксації 
шкідлива для опорно-рухо-
вого апарату, веде до застою 
крові органів. Особливо це 
проявляється принефизиоло-
гическом становищі різних ча-
стин тіла, і довго повторюваних 
одноманітних рухах. Небезпека 
здоров’ю представляє як вто-
ма тих груп м’язів, що ці руху 
виконують, а й психологічна 
фіксація ними (освіту стійких 
осередків порушення ЦНС з 
компенсаторним гальмуван-
ням інших її ділянок). 

Правила сидіння за ПК
Вимоги щодо розміщення 
і планування приміщень 
для роботи з комп’ютером: 
відповідні робочі місця за-
боронено облаштовувати 
у підвальних або цоколь-
них приміщеннях будинків. 
В обладнанні приміщень 
забороняється використан-
ня полімерних матеріалів, 
що виділяють шкідливі 
хімічні речовини. Також  
слід приділити увагу  за-
безпеченню достатнім для 
здійснення роботи рівнем 
освітлення (природного та 
штучного – у темну пору 
доби) та звукоізоляції. Для 
регуляції рівня освітлення 
природним світлом бажа-
но застосовувати жалюзі. 
Окрім того, у приміщеннях, 
де здійснюється робо-
та з комп’ютерами, щод-
ня має здійснюватися во-
логе прибирання з метою 
недопущення запиленості 
підлоги та меблів.
 
Заземлені конструкції, що 
знаходяться в приміщеннях, 
де розміщені робочі місця 
операторів (батареї опа-
лення, водопровідні тру-
би, кабелі із заземленим 
відкритим екраном), ма-
ють бути надійно захищені 
діелектричними щитками 
або сітками з метою не-
допущення потраплян-
ня людини під напругу.
 
Особливої  уваги заслуго-
вують заходи дотриман-
ня протипожежної безпе-
ки. Так, у всьому офісі лінії 
електромережі  мають бути 
забезпечені від виникнення 
короткого замикання, а та-
кож від перепадів мережевої 
напруги, що може спричини-
ти збої в роботі електронно-
обчислювальної техніки. 
Приміщення (окрім тих, 
де розташовуються серве-
ри) мають бути оснащені 
системою автоматичної 
пожежної сигналізації та во-

гнегасниками. Під час мон-
тажу та експлуатації ліній 
електромережі необхідно 
повністю унеможливити ви-
никнення електричного дже-
рела загоряння внаслідок 
короткого замикання та 
перевантаження проводів, 
обмежувати застосування 
проводів з легкозаймистою 
ізоляцією і, за можливості, 
застосовувати негорючу 
ізоляцію. У приміщенні, де 
одночасно експлуатують-
ся понад п’ять комп’ютерів, 
на помітному та доступно-
му місці встановлюється 
аварійний резервний ви-
микач, який може повністю 
вимкнути електричне жив-
лення приміщення, крім 
освітлення. За потреби 
особливої концентрації 
уваги під час вико-
нання робіт суміжні 
робочі місця операторів 
необхідно відділяти одне 
від одного перегород-
ками висотою 1,5 - 2 м.
 
Робочі місця слід розташо-
вувати відносно джерела 
природного світла (вікон) 
таким чином, щоб світло 
падало збоку, переважно 
зліва. Також робоче місце 
має відповідати сучас-
ним вимогам ергономіки:
 
- стіл повинен мати висоту 
поверхні 680 - 800 мм., шири-
ну 600 - 1400 мм. і глибину 800 
- 1000 мм. (такі параметри 
забезпечують можливість 
виконання операцій в зоні 
досяжності працівника);
 
- робочий стілець робочий 
стілець має бути підйомно-
поворотним, з можливістю 
регулювання висоти, ба-
жано зі стаціонарними або 
змінними підлікотниками 
і напівм’якою нековз-
кою поверхнею сидіння, 
що легко чистить-
ся і не електризується;

Завдяки досягненням сучасних 
технологій більшість так би мо-
вити, «канцелярської роботи» в 
офісі здійснюється з використан-
ням комп’ютерної техніки. Якщо 
згадати, що в середньому робочий 
день офісного працівника складає 

7-8 годин (як передбачено норма-
ми  Кодексу законів про працю 
України) при п’яти- або шести-
денному робочому тижні, можна 
зробити висновок, наскільки бага-
то часу доводиться проводити віч-
на-віч з комп’ютером.

Новинки
Сучасні новинки компютерних технологій

С таким стремительным прогрессом в 
области технологий, какой мы имеем 
на сегодняшний день, удивительно то, 
что на рынке каждую минуту не появ-
ляется новое приспособление общего 
пользования. Персональные компьюте-
ры, которые когда-то были предназна-
чены только для людей, чьи профессии 
были так или иначе связаны с областью 

компьютерных технологий, теперь мож-
но встретить в каждом доме. Учитывая 
вечно растущую популяризацию персо-
нальных компьютеров, многие компа-
нии всерьёз занялись постоянным улуч-
шением производимых компьютеров, а 
также начали производить бесчисленное 
количество различных аксессуаров и 
приспособлений. 

Christmasworld: де беруть новорі-
чні ялинки в цифрову епоху?

Знаменита Christmasworld, 
міжнародна виставка святкових 
прикрас, пройде з 29 січня по 
2 лютого 2016 року. І прикраси 
там знову будуть представлені 
не лише новорічно-різдвяні, але 
будь-які, для усіх свят у році. 
Щорічно Christmasworld збирає 
людей, включених у виробницт-
во і збут товарів для декоруван-
ня великих і малих приміщень, 
приватних будинків і гро-
мадських просторів, предметів 
з категорії «зроби сам», а ще 
флористів та озеленювачів.

Наймощьніший процесор сьогодення 
Компанія Intel на конференції 
Supercomputing 13 анонсувала 
процесор наступного покоління 
під кодовою назвою Knights 
Landing. Це диво інженерної 
думки передбачає розміщення 
на одній мікросхемі до 72 проце-
сорних ядер. Процесор сімейства 
Xeon Phi, на думку деяких 
фахівців, «змінює правила гри» на 
ринку суперкомп’ютерів.
Основною відмінністю Knights 
Landing від інших процесорів 
сімейства Xeon Phi є те, що він 
зможе працювати як автоном-
ний процесор, а не в якості 
співпроцесора до Xeon, як 
нинішні плати Xeon Phi. 
На микросхеме Knights Landing 
поместится не только 72 вычис-
лительных ядра, но еще и до 16 ГБ 
оперативной памяти DRAM, упа-
кованной в 3D-структуру. Обмен 
данными с оперативной памятью 
на чипе будет осуществляться на 
скорости до 500 ГБ/с. На материн-

ской плате помещается до 384 ГБ 
памяти, там планируется исполь-
зовать модули стандарта DDR4-
2400. Естественно, ко времени 
выхода нового процессора память 
DDR4 будет уже повсеместно 
использоваться: первые модули 
DDR4 выйдут на массовый рынок 
уже в декабре 2013 года.
На мікросхемі Knights Landing 
поміститься не тільки 72 обчис-
лювальних ядра, але ще і до 16 
ГБ оперативної пам’яті DRAM, 
упакованої в 3D-структуру. Обмін 
даними з оперативною пам’яттю 
на чіпі буде здійснюватися 
на швидкості до 500 ГБ/с На 
материнській платі поміщається 
до 384 ГБ пам’яті, там планується 
використовувати модулі стандар-
ту DDR4-2400. Природно, до часу 
виходу нового процесора пам’ять 
DDR4 буде вже повсюдно викори-
стовуватися: перші модулі DDR4 
вийдуть на масовий ринок вже в 
грудні 2013 року.

Android 5.0 Lollipop
Google представив Android 
5.0 Lollipop — найістотніше 
візуальне оновлення Android.
Після тривалого періоду те-
стування і попередніх 
демонстрацій Google, нарешті, 
повідомив оголосив про реліз 
фінальної версії Android L, 
останньої версії найвідомішої 
мобільної операційної системи.

Як і передбачалося, фінальна 
версія нової мобільної ОС 
Google називається — Android 
5.0 Lollipop. Вона дебютує на 
трьох нових пристроях в рамках 
лінійки Nexus: смартфоні Nexus 
6, планшеті Nexus 9 і медіаплеєрі 
для потокового медіа Nexus Player. 
Крім того, в найближчі кілька 
тижнів фінальна версія оновлен-
ня Android 5.0 буде розгорнута на 
всіх сумісних пристроях, в числі 
яких називаються Nexus 4, Nexus 
5, Nexus 7, Nexus 10 і пристрої 
програми Google Play Edition.

Місце для 
реклами

Sony розпочала продажі 
бездзеркальної камери 
α5100 формату APS-C

Компанія Sony оголосила 
про початок продажів нової 
бездзеркальної камери α5100 фор-
мату APS-C, яку японський вироб-
ник називає найменшою у світі ка-
мерою зі змінними об’єктивами в 
своєму класі. Новинка успадкува-
ла більшість ключових можливо-
стей моделі α6000, але при цьому 
характеризується більш компак-
тними габаритами.
В фотокамері Sony α5100 
використовується сенсор зо-
браження формату APS-C 
(23,5х15,6 мм) типу Exmor CMOS 
з роздільною здатністю 24,3 Мп, 
процесор обробки зображень 
BIONZ X, гібридна система ав-
томатичного фокусування (179 
точок в фокальній площині для 
фазової фокусування і 25 точок по 
контрасту).

Lian Li показала прототипи 
корпусів з відкритим дизай-

ном
Новинки виконані в 
оригінальному, так званому 
відкритому дизайні. Основа 
корпусів виконана з міцного 
алюмінію. Саме до неї 
кріпляться всі основні компо-
ненти комп’ютера. З іншого 
боку корпус закривається 
лише прозорою акриловою 
панеллю, яку можна зовсім 
зняти при розташуванні 
корпусу в горизонтально-
му положенні. При верти-
кальному положенні корпус 
приймає вид «вежі» з прозо-
рою боковиной. 
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