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 Рубрика - ТОІ(технології 
обробки інформації)

 У давні часи (середні віки) 
використовувалися ксилографічні 
дошки на поверхні яких вирізалися 
випуклі символи або малюнки. 
Така дошка покривалася фарбою за 
допомогою спеціальних подушечок. 
Після чого накладався папір. І 
розкатувався шкіряними валиками.
Наступним кроком на шляху прогресу 
типографської справи був винахід 
окремих літер. Які отримували шляхом 
відливання з легкоплавкого матеріалу з 
яких можна було набирати слова. Перший 
друкувальний станок був створений в 1450 
році Гутенбергом. В німецькому місті 
Майнце перші друковані книги це дві Біблії.
Перша Маразинська Біблія Гутенберга 
і Фуста, а закінчена Фустом і Шефером, 
яка складалася з 324 аркушів і 
надрукована була в 2 стовпця і 42 рядки.
Друга біблія Шельхорнська – 1762 сторінки.
При оформленні книг друкувальник 
намагалися наслідувати рукописам, 
що надавали обмеження на 
використовувані шрифти і формати.
В Германії на початок 18 століття 
нараховувалося 34 типографії а в 
1855 році приблизно 2565. В Росії в 
кінці 18 століття кількість типографій 
збільшилася в 3 рази, відповідно до 
кількості випущених книг у 1890 році 
було видано 626 найменувань книг 
загальним тиражем 18353126 екземплярів 
тобто на 110 млн. населення 1893 році на 
кожні 25 чоловік приходилося 4 книги.
З розвитком типографської справи 
збільшилося спеціалістів наприклад:
Набиральники складали 
із літер набірні стрічки;
Метранпажі керували набірниками;
Тискальники друкували на 
ручному верстаті відбитки;
Батирщики змащували 
фарбу на стрічки набору;
Друкувальними слідкували 
за процесом друку.
Головною робочою силою типографії 
були набиральники які розміщали на спец 
верстаті літери, які вибирали і шрифт 
кас. Між літерами встановлювали 4-ох 
кутні брусочки-шпації які слугували 
для вирівнювання рядків. Після набору 
на верстаті 10-12 набор переносився на 
набірну дошку. Після перевірки набору 
смуги метранпажом набір скріплювався 
марзанами (спеціальні обкладинки) і 
надходив на ручний друкарський станок, 
для зняття коректурних відбитків.
Добрим набиральником рахувався той хто 
за десять годин набирав 10 тис. букв це 
приблизно 700-800 символів за годину.
У 1812 році була створена перша друкарська 
машинка з одним циліндричним 
барабаном яка могла видавати за годину 
800 відбитків на одній стороні аркуша, 
а в 1814 для газети “Times” було 
побудовано 2 машини які давали до тисячі 
відбитків за годину з двома циліндрами.
У 1818 році була побудована машина 
для типографії Векселя Вутфаля і 
Тайлора яка могла друкувати одночасно 
з двох сторін від 900-1000 відбитків
Види друку
Офсетний, ризографічний, цифровий, 
високий друк, глибокий друк, 

трафаретний друк, флексографія, 
тампонографія, термографія.

Офсетний друк
Офсетний друк – книжки журнали, 
виготовлюються друковані форми, 
спеціальні пластини, виготовлюються 
друкарські форми – спеціальні пластини, 
на які фотоспособом переносяться 
зображення з плівки, виведених на 
лазерному принтері або на фотонабірних 
автоматів. Кількість друкарських форм 
повинна співпадати кількості фарб
Під тиском друкована форма входить 
в контакт з декелем і передає 
на нього фарбу і зволожуючий 
розчин. З гумового полотна фарба 
переноситься на папір. Якщо необхідно 
кольоровий відбиток папір послідовно 
забруковується чотирма красками 
Голубий, Пурпурний, Жовтий, Чорний.
Якщо друкована машинка не дозволяє 
використовувати одночасно чотири 
або більше красок друкувальнику 
прийдеться для кожного кольору 
замінювати форми і перекладати папір, 
що може призвести до браку. Офсетні 
машини можуть бути одно або восьми 
фарбовими. Чим більше фарбових секцій 
має друкарська машина тим більше фарб 
можна нанести за один раз (прогон).
Ризографічний друк
Для друку на ризографі необхідно 
підготовити (білку) максимально 
якісну роздруківку на лазерному 
або струменевому принтері, з якого 
будуть друкуватися копії. На ризографі 
можна друкувати невеликі тиражі книг 
(малотиражні), методичні та навчальні 
посібники, листівки, об’яви. Недоліки 
технології друку на ризографі не дозволяє 
достатньо добре передавати полутона.
Цифровий друк
На даний момент є перспективним 
тому що друк можна робити прямо с 
комп’ютера без необхідності виконання 
додаткових операцій (виведення 
плівок, підготовка форм, налаштування 
та інші) дуже висока якість друку.
Недоліки: Дуже висока ціна на 
обладнання, витратні матеріали.
До цифрового друку можна віднести друк на 
цифрових дублікаторах, професіональних 
принтерах і цифрових друкарських машин.
Високий друк – застарілий вид друку, 
який широко використовується для друку 
книг та газет. Форма для високого друку 

приставляє собою смугу з випуклими 
друкуючими елементами, які змочуються 
фарбами, а потім фарба попадає на 
матеріал. Звичайні печатки і штампи 
– це також різновид високого друку.
Глибокий друк – форма для глибокого 
друку представляє собою матриці які 
складаються із впадин різної глибини. 
Фарба заповнює ці впадини після чого 
переноситься на папір, від глибини 
впадин залежить тональність кольору. 
За допомогою глибокого друку можна 
отримати н растрові переходи. Цей 
спосіб застосовується для друку цінних 
паперів, або отримати фарбу рельєфну 
на дотик. Форма представляє собою 
матрицю, друкуючі елементи якої 
можуть пропускати крізь себе фарбу. 
Друк може здійснюватися на різних 
матеріалах паперу, картоні, пластмасі, 
металу, кераміці, склі, поліетиленових 
плівках. Переваги цього способу друку 
– в соковитості фарб, рельєфності друк 
на будь-яких видах матеріалу. Простота 
устаткування (для ручного друку).
Флексографія
Флексографія – застосовується для 
друку на поліетилені і ПВК (упаковки).
Тампонографія
Тампонографія – підвид високого 
друку фарба з форми переноситься 
спершу на м’який тампон а потім на 
матеріал. Цей спосіб використовується 
для друку на нерівних поверхнях.
Термографія
Термографія – високий друк. Технологія 
її висока матриця розігрівається до 
певної температури, потім через 
спеціальну металізовану фольгу 
притискуються до поверхні, після 
чого фольга під дією температури 
переноситься на матеріал. Переваги: 
блискуча фарба, під золото, під срібло.
Крім паперу і картону друк можна 
здійснювати на шкірі, кожзам., плівках, 
ПВК, поліетилені, у пластмасах, ОРГ склі.

Програми словники та перекладачі та про 
переклад

 Складно знайти людину, яка ні разу 
в житті не потребувала перекладу 
незрозумілого слова на іноземній мові. 
Робота з паперовими словниками  навіть 
у досвідчених людей відбирає багато часу. 
Інколи виникає необхідність перекладу 
не з однієї мови, а відразу з декількох. 
В такому випадку паперові словники – 
не кращі помічники, та набагато краще 
в подібній ситуації використовувати 
сучасні електронні словники – вони не 
тільки в багато разів полегшують пошук 
потрібного слова, але підтримують 
роботу відразу з декількома мовами. 

Пере́клад  — відтворення 
оригіналу засобами іншої мови із 
збереженням єдності змісту і форми. 
Спочатку переклад виконувався 
винятково людиною, але були спроби 
автоматизувати та комп’ютеризувати 
переклад текстів природними мовами (ма-
шинний переклад) (англ. MT — Machine T
ranslation)) або використовувати комп’ютери 
в якості допоміжних засобів при 
перекладі (автоматизований переклад) 
(англ. CAT computer aided translation)). 
На відміну від словників, машинні 
перекладачі дозволяють переводити 
не окремі слова, а цілі речення, що 
безперечно, зручно для людей, які 
погано володіють іноземною мовою. 
Електрóнний  словн ́ик 
— комп’ютерна база даних, 
що містить особливим чином 
закодовані словникові статті, що 
дозволяють здійснювати швидкий 
пошук потрібних слів, часто з 
урахуванням морфологічних форм 
і з можливістю пошуку поєднань 
слів (прикладів вживання), а також 
з можливістю зміни напряму 
перекладу (наприклад, українсько-
російський або російсько-український). 
При використовувані словників 
та перекладачів дуже зручно 
використовувати буфер обміну 
Windows.  Розглянемостандартну про
цедуру перекладу слова (або тексту). 

переклад речень. Такий переклад не є 
граматично правильним, але дозволяє 
зрозуміти, про що йде мова у реченні. Для 
тих, хто вивчає англійську передбачена 
можливість прослуховування вимови 
слів. Запис зроблено носіями мови. 
Окрім версії для Windows-сумісних 
комп’ютерів, до комплекту включені 
версії для кишенькових комп’ютерів та 
смартфонів. Для встановлення словника 
Lingvo слід використовувати компакт 
диск та ключову дискету, які входять в 
комплект поставки. Якщо Ваш комп’ютер 
не має пристрою для зчитування дискет, 
Ви мусите зареєструвати свій словник 
Лінгво он-лайн чи за телефоном. 
Кожен замовник з-за меж України, який 
придбає словник «Лінгво» на нашому 
сайті, отримає безкоштовно наліпки з 
українськими літерами на клавіатуру. 
Вони знадобляться Вам, якщо клавіатура 
Вашого комп’ютеру не має українських 
літер. Наліпки спростять роботу зі 
словником і дозволять Вам писати 
українською замість «трансліту».

1.Обираємо напрямок 
перекладу (з якої мови на яку). 
2.     Слово (або текст), що перекладається 
копіюється з вихідного документа 
(як правило, з .doc файлу) в буфер та 
вставляється в словник (або перекладач). 
3. Виконується переклад. 
4.     Перекладений текст копіюється в буфер 
та потім вставляється в документ Word. 
СловникABBYY Lingvo 
В останні роки найбільш популярним 
серед користувачів електронним 
словником є ABBYY  Lingvo. 
Програма Lingvo забезпечує 
швидкий та зручний переклад з 
української на англійську та російську 
мови та в зворотному напрямку. 
Електронний  словник  Lingvo  11. 
Українська-Англійська-Російська 
мови Lingvo - популярний електронний 
словник. Нова версія вперше містить 
словники для перекладів з української 
на англійську та російську мови та в 
зворотному напрямку. 

Також до комплекту включено нові та 
покращенні словники для перекладу 
з російської на англійську та навпаки.
Головними чинниками, які сприяли 
популярності словника, стали зручний 
інтерфейс та якісні словники. Зокрема, 
в одинадцятій версії Лінгво використані 
українсько-англійські словники 2004-
2005 року загальним обсягом майже 
300000 статей та російсько-українські 
словники обсягом понад 120000 статей. 
Ви можете створювати власні словники 
та користуватись словниками інших 
користувачів, розміщених на сайті http://
www.lingvo.ru/. Словник Лінгво 11 має 
інтерфейс українською, англійською 
та російською мовами.Словник Lingvo 
пропонує різні варіанти перекладу та 
можливі форми застосування того чи 
іншого слова чи словосполучення. Систе-
ма також дозволяє виконувати послівний 

Google Translate
 
За кількістю підтримуваних мов (51) 
і напрямків – найбільш універсальний 
перекладач. При перекладі окремих 
слів програму можна використовувати 
як онлайн-словник: Google Translate 
виводить опис всіх значень слова, яке 
ви хочете перекласти. Крім того, є 
опція «показати транслітерацію», що 
особливо важливо в ситуаціях, коли ви 
перекладаєте важкі для вимови слова 
або вам необхідно правильно написати 
адресу на конверті при відправці листа 
за кордон.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://www.lingvo.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://enguide.ua/ua/magazine/kak-pravilno-pisat-adres-na-angliyskom-yazyke
http://enguide.ua/ua/magazine/kak-pravilno-pisat-adres-na-angliyskom-yazyke
http://enguide.ua/ua/magazine/kak-pravilno-pisat-adres-na-angliyskom-yazyke
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Охорона праці підчас роботи за персональним 
комп’ютером

Інструктаж з охорони праці і пожежної 
безпеки

в кабінеті інформатики

1. Загальні вимоги
1.1. До роботи у комп’ютерному 
класі допускаються учні, які пройшли 
інструктаж з техніки безпеки з 
відповідним записом у журналі з 
техніки безпеки і підписами.
1.2. Не можна заходити й перебувати 
у комп’ютерному класі без учителя.
1.3. Учням заборонено вмикати реле 
живлення комп’ютерів.
1.4. Не можна приносити їжу та воду 
у кабінет інформатики.
2. Вимоги безпеки перед початком 
роботи
2.1.Заборонено заходити до класу у 
верхньому одязі чи приносити його з 
собою.
2.2.Заборонено класти на комп’ютер 
та біля нього особисті речі.
2.3.Починати роботу можна лише за 
вказівкою вчителя.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1.Заборонено ходити по 
комп’ютерному класу, голосно 
розмовляти.
3.2.Виконувати слід тільки зазначене 
учителем завдання. Категорично 
заборонено вико нувати інші роботи.
3.3.На клавіші клавіатури потрібно 
натискати плавно, не припускати 
ударів.
3.4.Заборонено самостійно 
переміщувати апаратуру.
3.5.У випадку виникнення неполадок 
треба повідомити вчителя.
3.6.Не намагатися самостійно 
відрегулювати апаратуру або усувати 
в ній неполадки.
4. Вимоги безпеки після закінчення 
роботи
4.1.Про хиби та неполадки, помічені 
під час роботи, слід повідомити 
вчителя.
4.2.Прибрати робоче місце, закрити 
усі програми, не залишати зайвих 
предметів.
5. Вимоги безпеки в аварійних 
ситуаціях
5.1.При появі незвичайного звуку 
або вимкнення апаратури потрібно 
негайно припинити роботу й довести 
це до відома вчителя.
5.2.При появі запаху паленого 
слід припинити роботу, вимкнути 
апаратуру і повідомити про це 
вчителя. Коли це необхідно, 
допомогти гасити пожежу.
5.3.При потраплянні людини під 

напругу необхідно знеструмити 
відповідне робоче місце, надати 
першу долікарську допомогу і 
викликати «швидку».
5.4.При виникненні пожежі необхідно 
знеструмити клас, викликати пожежну 
команду і приступити до гасіння 
пожежі засобами, які є.
5.5.У разі недотримання учнями 
вимог із охорони праці та пожежної 
безпеки адміністрація школи може 
притягти їх до дисциплінарної та 
адміністративної відповідальності.

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ. 
Автор: Дзюба Сергій Олегович
 
Завдяки досягненням сучасних технологій 
більшість так би мовити, «канцелярської 
роботи» в офісі здійснюється з використанням 
комп’ютерної техніки. Якщо згадати, що в 
середньому робочий день офісного працівника 
складає 7-8 годин (як передбачено нормами 
Кодексу законів про працю України) при п’яти- 
або шестиденному робочому тижні, можна 
зробити висновок, наскільки багато часу 
доводиться проводити віч-на-віч з комп’ютером.
 У цій статті буде описано, яким чином на 
сьогодні в Україні встановлюються вимоги щодо 
безпеки роботи працівників з використанням 
комп’ютерів, а також хто і в якому обсягу 
має відповідати за порушення даних вимог.
Перелік нормативно-правових актів, що так 
чи інакше регулюють дане питання, є досить 
широким. Так, обов’язки роботодавця щодо 
забезпечення працівникам комфортних та 
безпечних умов для здійснення роботи, а також 
права працівників на такі умови передбачено 
частиною 2 ст. 2  та ч. 1 ст. 21 КЗпП, а також 
ст. 13 Закону України «Про охорону праці».  
Даний закон визначає основні положення щодо 
реалізації конституційного права працівників на 
охорону їх життя і здоров›я у процесі трудової 
діяльності, на належні, безпечні і здорові умови 
праці, регулює за участю відповідних органів 
державної влади відносини між роботодавцем і 
працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

комп’ютерів, на помітному та доступному місці 
встановлюється аварійний резервний вимикач, 
який може повністю вимкнути електричне 
живлення приміщення, крім освітлення.
Вимоги щодо організації та обладнання робочих 
місць: площа, відведена на одне робоче місце має 
становити не менше 6 кв. м., а об’єм – не менше 
20 куб. м. Конструкція робочого місця повинна 
забезпечувати підтримання оптимальної 
робочої пози (тобто такої, яка дозволяє 
працівникові виконувати роботу з мінімальним 
напруженням тіла, і яка дозволяє уникнути 
перевтоми в ході і після закінчення робочого 
процесу). Раціональна робоча поза має важливе 
значення для збереження здоров’я працівника, 
оскільки тривале перебування його в незручній 
і напруженій позі може призвести до таких 
захворювань, як сколіоз (викривлення хребта), 
варикозне розширення вен, плоскостопість 
тощо. Установлено, що робота в зігнутому 
положенні збільшує затрати енергії на 20%, а 
при значному нахиленні — на 45% порівняно з 
прямим положенням корпуса. [6]
 За потреби особливої концентрації уваги під 
час виконання робіт суміжні робочі місця 
операторів необхідно відділяти одне від одного 
перегородками висотою 1,5 - 2 м.
Робочі місця слід розташовувати відносно 
джерела природного світла (вікон) 
таким чином, щоб світло падало збоку, 
переважно зліва. Також робоче місце має 
відповідати сучасним вимогам ергономіки:

 - стіл повинен мати висоту поверхні 680 - 800 
мм., ширину 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, бажано зі стаціонарними 
або змінними підлікотниками і напівм’якою 
нековзкою поверхнею сидіння, що легко 
чиститься і не електризується; 
- екран комп’ютера має розташовуватися на 
оптимальній відстані від користувача, що 
становить 600 – 700 мм., але не менше за 600 
мм. з урахуванням літерно-цифрових знаків і 
символів. 
Вимоги безпеки під час роботи з комп’ютером: 
Щодня перед початком роботи оператор повинен:
- оглянути своє робоче місце; про виявлення 
ознак пошкодження обладнання інформувати 
свого безпосереднього керівника;
- відрегулювати освітленість на робочому місці, 
переконатися в відсутності відблисків на екрані 
комп’ютера, відсутності зустрічного світла;
 - перевірити правильність підключення 
обладнання ЕОМ до електромережі;
- очистити екран комп’ютера від пилу та інших 
забруднень;
- перевірити правильність організації робочого 
місця й за необхідності провести відповідні 
коригування.
Оператор під час роботи зобов›язаний:
- виконувати тільки ту роботу, яку йому було 

доручено;
 - підтримувати порядок і чистоту на робочому 
місці;
 - тримати відкритими всі вентиляційні отвори 
обладнання;
 - коректно закрити всі активні завдання у разі 
припинення роботи з комп’ютером;
 - негайно відключити комп’ютером  від 
електричної мережі у разі виникнення аварійної 
ситуації.
 У ході виконання робіт оператор комп’ютера 
повинен:
 - витримувати відстань від очей до екрана 
комп’ютером в межах 60 - 70см;

 
- дотримуватися внутрішньозмінного режиму 
праці та відпочинку, регламентованих перерв у 
роботі, а саме (при 8-годинній денній робочій 
зміні):
 - для розробників програм - тривалістю 15 
хвилин через кожну годину роботи;
 - для інших категорій працівників - тривалістю 
15 хвилин через кожні дві години роботи;
 - для операторів комп›ютерного набору - 
тривалістю 10 хвилин, після кожної години 
роботи.
 Під час регламентованих перерв рекомендується 
виконувати комплекси вправ для очей, рук, 
хребта, поліпшення мозкового кровообігу тощо. 
Про виявлення несправності обладнання або 
інших факторів, які створюють загрозу для життя 
або здоров›я працівників, необхідно негайно 
інформувати свого безпосереднього керівника.
 Не допускається:
 - виконання ремонту та налагодження 
комп’ютерої техніки безпосередньо на робочому 
місці оператора;
 - зберігання біля комп’ютера паперу, дискет, 
інших носіїв інформації, запасних блоків, 
деталей тощо, якщо вони не використовуються 
для поточної роботи;
 - відключення захисних пристроїв, самочинні 
зміни в конструкції комп’ютера;
- використання комп’ютерів, на екранах яких під 
час роботи з›являються нехарактерні сигнали, 
нестабільне зображення на екрані тощо;
 - доторкання до задньої панелі системного блоку 
при включеному живленні;
 - вимикання живлення під час виконання 
активного завдання;
 - попадання вологи на поверхню системного 
блоку, монітора, клавіатури, дисководів, 
принтерів та інших пристроїв;
 - приймання напоїв та їжі на робочому місці.
 Після закінчення роботи з використанням 
необхідно дотримуватися такої послідовності 
вимикання обладнання:
- закрити всі активні завдання;
- переконатися у відсутності дискет та дисків у 
дисководах; 
- використавши опцію «Завершення роботи» у 
меню «Пуск», вимкнути живлення системного 
блоку;
- вимкнути живлення всіх комп’ютерів;

- вимкнути блок аварійного живлення (за 
наявності);
- відключити комп’ютер від електромережі, при 
цьому забороняється тягнути штепсельну вилку 
за дріт.
У випадку виникнення аварійної ситуації 
оператор  зобов›язаний:
-у всіх випадках виявлення пошкодження 
проводів електричного живлення, несправності 
заземлення та інших пошкодженнях 
електрообладнання, виникненні запаху 
гарі, диму - негайно вимкнути електричне 
живлення і повідомити про аварійну ситуацію 
свого безпосереднього керівника й чергового 
електрика;
 - при попаданні людини під електричну 
напругу негайно звільнити її від дії 
струму шляхом вимкнення електричного 
живлення, до прибуття лікаря надати 
потерпілому долікарську медичну допомогу;

 - при будь-яких випадках порушень роботи 
технічного обладнання або програмного 
забезпечення негайно викликати представника 
технічної служби з питань експлуатації 
обчислювальної техніки;
 - у випадку виникнення різі в очах, різкого 
погіршення зору, виникнення головного болю, 
больових відчуттів у пальцях та кистях рук, 
посилення серцебиття - негайно припинити 
роботу з використанням ЕОМ, повідомити про 
те, що сталося, свого безпосереднього керівника 
й звернутися до медичної установи;
 - при загорянні обладнання негайно відключити 
його від електромережі;
 - про загорання повідомити свого безпосереднього 
керівника, оперативного чергового, пожежну 
службу; ужити заходів щодо ліквідації вогню за 
допомогою вуглекислотного або порошкового 
вогнегасника.
В наступній частині статті йтиметься про 
особливості виробничого травматизму та 
професійних захворювань, пов’язаних з 
використанням комп’ютерів, а також буде 
висвітлено проблему відповідальності за 
порушення чинного законодавства  України, 
якими регулюються правила роботи з 
комп’ютерною технікою.

виробничого середовища і встановлює єдиний 
порядок організації охорони праці в Україні. 
Більшість актів у даній сфері становлять акти 
підзаконного рівня, а саме, численні правила, 
інструкції, державні санітарні правила і норми 
(ДСанПІН)тощо, якими врегульовуються окремі 
моменти щодо власне конструкції електронно-
обчислювальної техніки, особливостей 
облаштування приміщень для роботи з нею та 
низки інших подібних вимог.
 На сьогодні до основних підзаконних актів у 
даній сфері можна віднести:
 - Наказ Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду «Про затвердження Правил 
охорони праці під час експлуатації електронно-
обчислювальних машин» від  26.03.2010 № 65;
- Державні санітарні правила і норми роботи 
з візуальними дисплейними терміналами 
електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 
3.3.2.007-98, затверджені постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 
10.12.1998 № 7;
 - Примірну інструкцію з охорони праці під 
час експлуатації електронно-обчислювальних 
машин, затверджену наказом Міністерства 
доходів і зборів України від 05.09.2013 № 443.
 Якщо аналізувати норми, прописані у 
даних документах, і спробувати викласти їх 
більш-менш лаконічно й водночас вичерпно 
мовою зрозумілою більшості читачів, то 
їх можна звести до такого: Вимоги щодо 
розміщення і планування приміщень для 
роботи з комп’ютером: відповідні робочі місця 
заборонено облаштовувати у підвальних або 
цокольних приміщеннях будинків. В обладнанні 
приміщень забороняється використання 
полімерних матеріалів, що виділяють шкідливі 
хімічні речовини. Також  слід приділити увагу  
забезпеченню достатнім для здійснення роботи 
рівнем освітлення (природного та штучного 
– у темну пору доби) та звукоізоляції. Для 
регуляції рівня освітлення природним світлом 
бажано застосовувати жалюзі. Окрім того, 
у приміщеннях, де здійснюється робота з 
комп’ютерами, щодня має здійснюватися вологе 
прибирання з метою недопущення запиленості 
підлоги та меблів. Заземлені конструкції, що 
знаходяться в приміщеннях, де розміщені 
робочі місця операторів (батареї опалення, 
водопровідні труби, кабелі із заземленим 
відкритим екраном), мають бути надійно 
захищені діелектричними щитками або сітками 
з метою недопущення потрапляння людини під 
напругу. Особливої  уваги заслуговують заходи 
дотримання протипожежної безпеки. Так, у 
всьому офісі лінії електромережі  мають бути 
забезпечені від виникнення короткого замикання, 
а також від перепадів мережевої напруги, що 
може спричинити збої в роботі електронно-
обчислювальної техніки. Приміщення (окрім 
тих, де розташовуються сервери) мають бути 
оснащені системою автоматичної пожежної 
сигналізації та вогнегасниками. Під час 
монтажу та експлуатації ліній електромережі 
необхідно повністю унеможливити виникнення 
електричного джерела загоряння внаслідок 
короткого замикання та перевантаження 
проводів, обмежувати застосування проводів 
з легкозаймистою ізоляцією і, за можливості, 
застосовувати негорючу ізоляцію. У приміщенні, 
де одночасно експлуатуються понад п›ять 
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Новини комп’ютерної техліки
Deepcool представила но-
вий корпус DUKASE

Заощаджувати на комп’ютерному корпусі 
не варто. Дешеві моделі не відрізняються 
міцністю, оскільки заради економії в них 
використаний тонший метал, як правило 
з недоладним зовнішнім виглядом, і, що 
важливіше, гострими краями всередині, 
про які можна серйозно порізатися 
в процесі складання системиНовий 
корпус Deepcool DUKASE відноситься до 
масового сегменту з невисокою ціною, але 
з позбавленням вищеописаних недоліків. 
Він коштує 70 доларів, і, незважаючи на 
це, має низку можливостей, властивих 
тільки моделям з дорожчого сегменту 
іменитих виробників.

Це класична середня башта, сумісна з 
платами форм-факторів ATX, Micro-
ATX і Mini-ITX. Вона має габарити 
482,7×213,4×504 міліметра і важить 
трохи менше шести кілограмів. Основні 
матеріали, використані в конструкції 
DUKASE — сталь і пластик ABS. Корпус 
має строгий дизайн з переважанням 
прямих ліній і гострих кутів і 
забезпечений великим вікном на лівій 
бічній панелі. Всередині досить простору 
для встановлення вентиляторів висотою 
до 170 міліметрів і карт розширення 
довжиною до 390 міліметрів. Верхня 
панель легко знімається для чищення 
вентиляторів або радіатора охолодження.

Розташування блоку живлення нижнє, 
обмеження на його довжину практично 
немає, але підтримується тільки 
установка  вентилятором  донизу, 

оскільки нижня частина корпусу являє 
собою  окрему  камеру.  Два  зовнішніх 
п’ятидюймових відсіки порадують 
власників приводів DVD і Blu-ray, а 
всередині можна встановити  по  три 
жорстких диска кожного з стандартних 
типорозмірів, 3,5 і 2,5 дюйма. Корпус 
поставляється з встановленим на задній 
панелі 140-міліметровим вентилятором, 
додатково спереду можна встановити 
два  120-міліметрових  вентилятора,  а 
зверху — ще два, діаметром 120 або 140 
міліметрів

HP  представила  серію  за-
хищених  від  кібератак 

принтерів
Компанія HP оголосила про випуск 
нових принтерів корпоративного класу, 
розрахованих на експлуатацію в робочих 
групах з 5 до 15 користувачів з середнім 
навантаженням 7500 сторінок на місяць. 
Серед новинок були представлені 
представники серії M5xx, про які 
розповімо трохи докладніше.

HP  LaserJet  Enterprise  M506, як ска-
зано в прес-релізі, призначений для 
чорно-білого друку і займає на 25% 
менше місця, ніж попередня модель, 
але при цьому працює на 71% швидше. 
HP LaserJet Enterprise MFP M527 також 
розрахований на отримання монохромних 
відбитків, але відноситься вже до 
категорії БФП, так як на додаток має 
функцію однопрохідного двостороннього 
сканування, а керування ним здійснюється 
за допомогою сенсорного дисплея 
діагоналлю 20,3 см. Як заявляє виробник, 
швидкість виходу першої сторінки у 
пристрою збільшена на 33%.

HP  Color  LaserJet  Enterprise  MFP 
M577 обладнаний такими ж, як і у 
M527 функціями сенсорного керування 
і двостороннього сканування, але 
при цьому може друкувати в кольорі, 
а швидкість двостороннього друку 
у нього на 43% вище в порівнянні з 
попередником.Незважаючи на те, що 
принтери в різній ціновій категорії, всіх 
їх об’єднує наявність посиленого захисту 
від кібератак, реалізованого за допомогою 
таких технологій безпеки, як HP Sure Start 
для виявлення спроб несанкціонованого 
доступу до BIOS і його відновлення, 
можливість формування «білих» списків 
для завантаження тільки легальних 
прошивок і функція Run-time Intrusion 
Detection, метою якої є виявлення в 
пам’яті пристрою ознак шкідливих 
атак.Деякі з перерахованих технологій 
незабаром стануть доступні і на ряді 
інших принтерів HP серій LaserJet і 
OfficeJet Enterprise X, випущених після 
2011 року. Їх вони отримають з оновленим 
мікропрограмним забезпеченням.
Принтеры Zebra завоевали популярность 
на рынке благодаря своей высокой 
надёжности. Принтеры этикеток и 
расходные материалы (самоклеящиеся 
этикетки и риббоны) для различных от-
раслей применения. Этикетки и риббоны 
для принтеров Zebra, а также запчасти.

ASUS ROG GR 
6: компактний 

ігровий комп’ютер 
на платформі Intel 

Broadwell
Компанія ASUS представила компактну 
ігрову систему GR 6 серії Republic 
of Gamers (ROG), виконану в корпусі 
об’ємом 2,5 літра. Зовні новинка 
повторює комп’ютер ROG GR8, що 
вийшов торік. У той же час технічні 
характеристики покращені.

Апаратною основою ROG GR6 служить 
платформа Intel Broadwell з 14-нано-
метровим процесором Core i5-5200U. 
Цей чіп має два обчислювальних ядра з 
частотою 2,2 ГГц (підвищується до 2,7 
ГГц); максимальне значення розсіюваної 
теплової енергії — 15 Вт.

 
 
Незважаючи на наявність інтегрованого 
графічного контролера, новий 
персональний комп’ютер отримав 
дискретний відеоадаптер NVIDIA 
GeForce GTX 960M з 2 Гбайт пам’яті 
GDDR5. В наявності присутні 
інтерфейси HDMI і DisplayPort для 
виведення зображення на монітор або 
телевізор.

Комп’ютер може комплектуватися 
8 або 16 Гбайт оперативної пам’яті 
DDR3L-1600. Для підсистеми зберігання 
даних пропонується вибір з 2,5-дюй-
мового жорсткого диска ємністю до 1 
Тбайт або модуля SSD місткістю до 256 
Гбайт. Крім того, є додатковий відсік 
для 2,5-дюймового пристрою зберігання 
даних з доступом через бічну стінку.

Серед іншого можна згадати мережевий 
контролер Gigabit Ethernet, адаптер 
бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11a/b/g/n/
ac і чотири порти USB 3.0. Розміри 
корпусу становлять 238×245×60 мм, вага 
— близько 1,3 кг.На комп’ютер ASUS 
ROG GR 6 інстальована операційна 
система Windows 8.1. Комплект поставки 
може включати мишу ROG Sica і ігрову 
клавіатуру RA01 або мишу ROG Gladius 
і механічну клавіатуру M801. Ціна поки, 
що не називається.

Microsoft Portable Power: резервний аку-
мулятор ємністю 6000 мА·год
Опубліковано 4 жовтня 2014 року
Корпорація Microsoft поповнила лінійку 
аксесуарів для мобільних пристроїв 
зовнішнім акумулятором Portable Power, 
який надійде в продаж до кінця жовтня.
Microsoft Portable Power: резервний аку-
мулятор ємністю 6000 мА·год

У новинці застосована 3,8-вольтова літій-
іонна батарея ємністю 6000 мА·год. 
Стверджується, що повного запасу енергії 

вистачить на те, щоб двічі підзарядити 
акумулятор більшості смартфонів і 
мобільних телефонів.

Microsoft Portable Power: резервний 
акумулятор. Portable Power оснащена 
інтерфейсами Micro-USB і USB. Повна 
зарядка вбудованої батареї займає трохи 
більше чотирьох годин, але заповнити за-
пас енергії на 80% можна приблизно за 
три години.

Microsoft Portable Power: резервний аку-
мулятор. Резервний акумулятор буде 
доступний в трьох колірних варіантах 
— білому, помаранчевому і зеленому. 
Розміри становлять 99,5×43,9×25,4 мм, 
вага — 145 грамів. Довжина кабелю, який 
входить до комплекту — 25 см.

Резервний акумулятор Microsoft Portable 
Power
Придбати Portable Power можна буде 
за орієнтовною ціною в 50 доларів. 
Детальна інформація про новин-
ку доступна в наступному випуску.

http://starodub.pp.ua/2015/10/10/hp-printeri/
http://starodub.pp.ua/2015/10/10/hp-printeri/
http://starodub.pp.ua/2015/10/10/hp-printeri/
http://zebra-printer-etiketok.com.ua/
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Піднімаємо настрій разом)

Анекдоти
Так або інакше
Існують дві причини, через які 
може гальмувати комп’ютер:
1) вірус;
2) антивірус.

Скарб
Бабуня, помираючи, кличе свою онучку 
й каже до неї:
— Послухай мене, унученько, я тобі 
заповідаю свою ферму. Там 3 коня, 
6 тракторів, 1 комора, 1 курник, 20 
корів, 10 коней, 10 овець, 10 кіз і 10 ма-
шин.
Онучка:
— Та ти що, бабцю! Де ж ця ферма, про 
яку я навіть не знаю?
— У “MY WORLD”…

Корисна річ
— Соціяльні мережі входять у 
реальне життя. Я собі таку шту-
ку поставив, що можна просто в 
машині на вітрове скло коменти 
висвічувати.
— На й як?
— Обігнав сьогодні затор по 
узбіччю, і — раз! — надпис на 
вітровому: “14 чоловік вважають, 
що ти придурок!”.

Обережно, Новий рік!
Новорічна ніч. Козак напідпитку 
повертається з гостів, з сусіднього 
хутора. Стежинка веде через ліс… 
і бачить козак у лісі: під кущем, 
у кучугурі, сидять дві дівчини, 
горілку п’ють прямо з горлечка…
— Тю! — дивується він, — звідки 
ви тута взялися, дівчата, в цій 
глушині? Чиї ви будете?
— Та нічиї ми, дядьку. Хочеш — 
збігай за пляшкою — то й твої буде-
мо!
— Ні! — сахнувся козак. — Я ж вас 
не знаю зовсім. Хто такі?
— Та годі тобі, не знаєш… Снігурки 
ми! Сидимо тут, химери гонимо!

Габарити
Захоплений хлопець: — А яка в неї 
фігура! 90-60-90! І це тільки облич-
чя!


