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ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
Презентація

Презентація (спо-
сіб подання інформа-
ції) — інформаційний 
чи рекламний інстру-
мент, що дозволяє по-
відомити потрібну ін-
формацію про об’єкт 
презентації в зручній 
для одержувача формі.

Види і типи 
презентацій

Залежно   від   спосо-
бу   презентацій розріз-
няють такі їх види: 
• із сценарієм; 
• інтерактивна; 
• автоматична.

Презентація 
із сценарієм

Презентація із сце-
нарієм — це традиційна 
презентація із слайда-
ми, доповнена засоба-
ми показу кольорової 
графіки й анімації з ви-
веденням відеоматеріа-
лу на великий екран 
або монітор. У ній за-

безпечується мож-
ливість під час показу 
вносити зміни у про-
цес демонстрації. Цей 
вид презентацій нале-
жить до найпоширені-
ших мультимедійних 
презентацій, які вклю-
чають титри, що пли-
вуть по екрану і містять 
додаткові пояснення.

Використання аніма-
ційного тексту в поєд-
нанні з анімаційними 
діаграмами, графіками 
та ілюстраціями дає 
змогу зосередити увагу 
слухачів на основних 
положеннях і сприяє 
кращому запам’ятовуванню 
інформації. Озву-
чує матеріал, як пра-
вило, сам ведучий.

Інтерактивна 
презентація

 Інтерактивна презен-
тація — це діалог кори-
стувача з комп’ютером. 
Користувач приймає 
рішення, який ма-
теріал для нього важ-
ливий, і здійснює вибір 
на екрані потрібного 
об’єкта за допомогою 
миші або натисненням 
на клавіші. В цьому ви-
падку видається інфор-
мація, на яку є запит. Усі 
інтерактивні презента-
ційні програми керують 
подіями. Це означає, що 
коли відбувається пев-
на подія (натиснення на 
клавішу, позиціювання 
курсору на екранний 

об’єкт тощо), програма 
виконує відповідну дію. 
Інтерактивна презента-
ція дає змогу здійсню-
вати пошук потрібної 
інформації, заглиблю-
ючись в неї настіль-
ки, наскільки це було 
передбачено розроб-
ником презентації.

Автоматична 
презентація

Автоматична презен-
тація — це закінчений 
інформаційний про-
дукт. Його можна пе-
ренести на відеоплівку, 
дискету, компакт-диск 
і розіслати потенцій-
ним споживачам, щоб 
дістати уявлення про 
їхню зацікавленість.

Призначення 
PowerPoint

Засоби PowerPoint, що 
є складовою частиною 
пакета Microsoft Office 
дають змогу за допомо-
гою ПК досить швидко 
підготувати набір слай-
дів, що супроводжує 
виступ. Цей набір нази-
вається презентацією. 
Слайди можна подати 

як у чорно-білій гамі, 
так і з використанням 
різних колірних схем і 
видів оформлень, ство-
рених як професійни-
ми дизайнерами, так і 
автором презентації. 
Слайди можуть місти-
ти: текст, таблиці, діаг-
рами, рисунки, органі-
заційні діаграми (ОД), 
відеокліпи, звуковий 
супровід (музика або 
голос), гіперпосилан-
ня на інші слайди та 
документи (презента-
ції, таблиці, діаграми 
тощо, які знаходяться 
в даному комп’ютері 
або в Internet). Окремі 
об’єкти слайдів можуть 
мати ефекти анімації.

Створені у PowerPoint 
презентації мож-
на демонструвати: 
• на моніторі для не-
великого кола осіб (у 
тому числі в Internet); 
• на екрані за допо-
могою мультимедій-
ного проектора; 
• на екрані за до-
помогою епідіаско-
пів, використовую-
чи прозорі плівки;
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ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Структура 

комп’ютерних 
інформацій-
них систем

Комп’ютерні інфор-
маційні системи нале-
жать до класу склада-
них систем, які містять 
у собі велику кількість 
різноманітних елемен-
тів, що взаємодіють. 
Тому при створен-
ні комп’ютерних АС 
потрібно визнача-
ти їхню структуру.
Загалом під структу-
рою комп’ютерної АС 
розуміють характери-
стику внутрішнього 
стану системи, опис 
постійних зв’язків 
між її елементами.

При описуванні АС ви-
користовують кілька 
видів структур, які різ-
няться типами елемен-
тів та зв’язків між ними.

Наприклад, згідно з 
РД 50-680-88 при опи-
суванні систем ви-
користовують функ-
ціональні, технічні, 
організаційні, доку-
ментальні, алгорит-
мічні, програмні та ін-
формаційні структури.

Функціональна струк-
тура — це структура, 
елементами якої є під-
системи (компонен-
ти), функції АС або її 
частини, а зв’язки між 
елементами — це пото-
ки інформації, що цир-
кулює між ними при 
функціонуванні АС.

Технічна структура — це 
структура, елементами 
якої є обладнання ком-
плексу технічних засо-
бів АС, а зв’язки між 
елементами відбивають 
інформаційний обмін.

Під організаційною 
розуміють структуру, 
елементами якої є ко-
лективи людей і окре-
мі виконавці, а зв’язки 
між елементами — ін-
формаційні, супід-
рядності і взаємодії.

Документальна струк-
тура — це структу-
ра, елементами якої 
є неподільні складо-
ві і документи АС, а 
зв’язки між елемента-
ми — взаємодії, вхід-
ності і супідрядності.

Елементами алгорит-
мічної структури є ал-
горитми, а зв’язки між 
алгоритмами реалізу-
ються за допомогою ін

формаційних масивів.

У програмній струк-
турі зв’язки між еле-
ментами також ре-
алізуються у вигляді 
інформаційних масивів, 
а елементами структу-
ри є програмні модулі.

Інформаційна струк-
тура — це структура, 
елементами якої є фор-
ми існування і подання 
інформації в системі, 
а зв’язки між ними — 
операції перетворення 
інформації в системі.

Елементами інформа-
ційної структури мо-
жуть бути також ін-
формаційні масиви, а 
зв’язками — операції 
роботи з масивами: 
увід, коригування, пе-
регляд, знищення і т. ін.

Глибина розподілу ін-
формаційної системи, 
тобто склад і зміст її 
елементів можуть сут-
тєво різнитися залеж-
но від мети, поставле-
ної перед конкретною 
інформаційною систе-
мою. Крім того, склад 
елементів за інших 
однакових умов зале-
жить від сфери дії АС.

Повної і загальноприй-
нятої класифікації еле-
ментів АС досі не існує. 
Але практика їх функ-
ціонування показує, що 
майже у всіх АС виріз-
няють такі елементи, як 
«функція АС» і «компо-
нент (підсистема) АС».

Функція АС — це сукуп-
ність дій інформаційної 
системи, яка спрямо-
вана на досягнення за-
значеної мети. Перелік 
функцій конкретної 
АС залежить від сфе-
ри її діяльності, об’єкта 
управління, призначен-
ня її та ін. Наприклад, 
в інформаційній сис-
темі управління фінан-
сами країни виділяють 
дві основні функції: 
планування бюджету 
і виконання бюджету.

Компонент (підсистема) 
АС — це її частина, що 
виділена за зазначеною 
ознакою або сукупніс-
тю ознак і розглядаєть-
ся як одне ціле. Компо-
ненти комп’ютерної АС 
за своїм призначенням 
передусім поділяють-
ся на забезпечуючи і 
функціональні. Забез-
печуючи містять у собі 
організаційне, мето-
дичне, забезпечення.
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більшості програмно-
го забезпечення і часто 
зустрічаються майже у 
всіх програмах (введен-
ня та виведення даних, 
запуск і зупинка ін-
ших програм, виділен-
ня та вивільнення до-
даткової пам’яті тощо).
Стандартизований до-
ступ до периферійних 
пристроїв (пристрої 
введення-виведення).
Завантаження про-
грам у оперативну 
пам’ять і їх виконання.
Керування опера-
тивною пам’яттю 
(розподіл між про-
цесами, організація 
віртуальної пам’яті).
Керування доступом 
до даних енергонеза-
лежних носіїв (твер-
дий диск, оптичні 
диски тощо), органі-
зованим у тій чи ін-
шій файловій системі.
Забезпечення користу-
вацького інтерфейсу.
Мережеві операції, 
підтримка стеку ме-
режевих протоколів.

Складові ОС
До складу операцій-
ної системи входять:

ядро операційної си-
стеми, що забезпечує 
розподіл та управлін-
ня ресурсами обчи-
слювальної системи;
базовий набір приклад-
ного програмного за-
безпечення, системні 
бібліотеки та програ-
ми обслуговування.
 
Ядро системи — це на-
бір функцій, струк-
тур даних та окремих 
програмних модулів, 
які завантажуються 
в пам’ять комп’ютера 
при завантаженні опе-
раційної системи та за-
безпечують три типи 
системних сервісів:

управління введенням-
виведенням інформа-
ції (підсистема вво-
ду-виводу ядра ОС);
управління опера-
тивною пам’яттю

(підсистема управ-
ління оперативною 
пам’яттю ядра ОС);
управління процесами 
(підсистема управління 
процесами ядра ОС).

Вимоги до 
обладнання

Окрема операційна си-
стема зазвичай може 
виконуватись на об-
меженому переліку 
обладнання, яке забе-
зпечує потрібні їй ме-
ханізми. Сучасні уні-
версальні (і не тільки) 
операційні системи за-
звичай вимагають апа-
ратної підтримки на-
ступних механізмів:

підтримка сторінково-
го поділу оперативної 
пам’яті з можливіс-
тю апаратного захисту 
сторінок від модифіка-
ції даних окремими за-
дачами (процесами);
підтримка захищено-
го режиму виконан-
ня процесора (режиму 
ядра ОС), який перед-
бачає можливість ви-
конання операцій про-
цесора по управлінню 
обладнанням системи, 
при цьому спроба вико-
нати подібну операцію 
в прикладній програмі 
блокується апаратно.

Операційна 
система

Операційна система, 
скорочено ОС (англ. 
operating system, OS)  
— це базовий ком-
плекс програмного 
забезпечення, що ви-
конує управління апа-
ратним забезпеченням 
комп’ютера або вірту-
альної машини; забез-
печує керування обчи-
слювальним процесом 
і організовує взаємодію 
з користувачем.

Операційна система 
звичайно складається 
з ядра операційної си-
стеми та базового на-
бору прикладного про-
грамного забезпечення.

Функції 
операційної 

системи
Виконання на вимо-
гу програм користува-
ча тих елементарних 
(низькорівневих) дій, 
які є спільними для 

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
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ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА ПК

Вимоги щодо 
розміщення 
і планування 
приміщень 

для роботи з 
комп’ютером

Відповідні робочі місця 
заборонено облашто-
вувати у підвальних 
або цокольних при-
міщеннях будинків. В 
обладнанні приміщень 
забороняється вико-
ристання полімерних 
матеріалів, що виділя-
ють шкідливі хімічні 
речовини. Також  слід 
приділити увагу  забез-
печенню достатнім для 
здійснення роботи рів-
нем освітлення (при-
родного та штучного 
– у темну пору доби) 
та звукоізоляції. Для 

регуляції рівня освіт-
лення природним світ-
лом бажано застосо-
вувати жалюзі. Окрім 
того, у приміщеннях, де 
здійснюється робота з 
комп’ютерами, щодня 
має здійснюватися воло-
ге прибирання з метою 
недопущення запиле-
ності підлоги та меблів.
 
Заземлені конструкції, 
що знаходяться в при-
міщеннях, де розміщені 
робочі місця операторів 
(батареї опалення, водо-
провідні труби, кабелі із 
заземленим відкритим 
екраном), мають бути 
надійно захищені діе-
лектричними щитками 
або сітками з метою не-
допущення потраплян-
ня людини під напругу.

Особливої  уваги заслу-
говують заходи дотри-
мання протипожежної 

безпеки. Так, у всьому 
офісі лінії електроме-
режі  мають бути забе-
зпечені від виникнення 
короткого замикання, 
а також від перепадів 
мережевої напруги, що 
може спричинити збої в 
роботі електронно-об-
числювальної техніки. 
Приміщення (окрім 
тих, де розташовують-
ся сервери) мають бути 
оснащені системою ав-
томатичної пожежної 
сигналізації та вогнегас-
никами. Під час монта-
жу та експлуатації ліній 
електромережі необхід-
но повністю унемож-
ливити виникнення 
електричного джерела 
загоряння внаслідок 
короткого замикан-
ня та перевантаження 
проводів, обмежувати 
застосування проводів 
з легкозаймистою ізо-
ляцією і, за можливості, 

застосовувати него-
рючу ізоляцію. У при-
міщенні, де одночасно 
експлуатуються понад 
п’ять комп’ютерів, на 
помітному та доступ-
ному місці встанов-
люється аварійний 
резервний вимикач, 
який може повністю 
вимкнути електричне 
живлення приміщен-
ня, крім освітлення.
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Вимоги щодо 
організації та 
обладнання 

робочих 
місць

Площа, відведена на 
одне робоче місце має 
становити не менше 6 
кв. м., а об’єм – не мен-
ше 20 куб. м. Конструк-
ція робочого місця по-
винна забезпечувати 
підтримання оптималь-
ної робочої пози (тобто 
такої, яка дозволяє пра-
цівникові виконувати 
роботу з мінімальним 
напруженням тіла, і яка 
дозволяє уникнути пе-
ревтоми в ході і після 
закінчення робочого 
процесу). Раціональна 

ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА ПК
робоча поза має важли-
ве значення для збере-
ження здоров’я праців-
ника, оскільки тривале 
перебування його в не-
зручній і напруженій 
позі може призвести 
до таких захворювань, 
як сколіоз (викривлен-
ня хребта), варикозне 
розширення вен, пло-
скостопість тощо. Уста-
новлено, що робота в 
зігнутому положенні 
збільшує затрати енер-
гії на 20%, а при значно-
му нахиленні — на 45% 
порівняно з прямим 
положенням корпуса.
За потреби особливої концентра-
ції уваги під час виконання робіт 
суміжні робочі місця операторів 
необхідно відділяти одне від одно-
го перегородками висотою 1,5 - 2 м.
 

Робочі місця слід роз-
ташовувати відносно 
джерела природного 

світла (вікон) таким чи-
ном, 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 па-
раметри забезпечують 
можливість виконан-
ня операцій в зоні до-
сяжності працівника);
 
- робочий стілець ро-
бочий стілець має бути 
підйомно-поворотним, 
з можливістю регулю-
вання висоти, бажано 
зі стаціонарними або 
змінними підлікотника-
ми і напівм’якою неко-
взкою поверхнею сидін-

ня, що легко чиститься 
і не електризується;

- екран комп’ютера має 
розташовуватися на оп-
тимальній відстані від 
користувача, що стано-
вить 600 – 700 мм., але не 
менше за 600 мм. з ура-
хуванням літерно-циф-
рових знаків і символів.
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НОВИНКИ
Серпеневі 
новинки у 

Photoshop CC 
2015

Дорогі поціновувачі 
графічного дизайну, 
ви, мабуть, уже чули, 
що Photoshop CC 2015 
оновився? І його нова 
версія має декілька 
цікавинок. Наші дизай-
нери вже випробували 
їх у своїй роботі і гото-
ві поділитися досвідом.

Отже, нове обличчя от-
римала опція простору 
дизайну (Design Space). 
Трохи змінився її інтер-
фейс. Ми до нього зви-
кли, але ці зміни, безу-
мовно, на краще. Адже 
вони сприяють роботі 
дизайнерів UX, дизай-
нерів програмного забе-
зпечення та дизайнерів 
мобільних додатків.

Увімкнути зазначе-
ну опцію просто. Для 
цього достатньо зай-
ти до налаштувань 
(Preferences), обрати оп-
цію «Огляд технологій» 

(Technology preview), 
і знайти там вищеза-
значений «Простір ди-
зайну» (Design Space).

Приємно зазначити, 
що з’явилися нові типи 
стилів шару. Тепер до 
ваших послуг тінь (Drop 
Shadow), внутрішня 
тінь (Inner Shadow), 
перекриття кольору і 
градієнту (Color Overlay, 
Gradient Overlay) та об-
відка (Stroke). І голов-
не – їх тепер можна 
багаторазово застосо-
вувати до одного шару. 
Таким чином, будемо 
мати десять окремих 
однакових типів стилів 
в одному шарі. Подей-
кують, що це одна із 
найкращих новинок 
у Photoshop CC 2015.

Також в оновленій вер-
сії Photoshop CC 2015 
з’явилася опція пере-
криття обвідки. Вві-
мкніть її – і обвідку 
буде накладено на за-
ливку. Ця опція знач-
но спрощує роботу у 
редакторі – адже тепер 
для досягнення цього 
простого ефекту вам 
не потрібно створюва-
ти безліч нових шарів.

Експортувати файли 
форматів PNG, JPEG та 
GIF стало простіше з 
опцією «Експортувати 
як» (Export As). Такий 
спосіб експорту не під-
тримується для фраг-
ментів, проте з його 
допомогою можна ство-
рювати векторні файли.

А ще в оновленій версії 
редактора ви зрадієте 
маленьким, але приєм-
ним хитринкам. Вони 
стосуються скасуван-
ня та повторення дії, 
а також перетягуван-
ня шарів до групи.

Одним словом, споді-
ваємось, що ваша твор-
чість стане простішою і 
приємнішою. Це, звісно, 
не наша заслуга, але ми 
раді поділитися з вами 
інформацією, яка мож-
ливо, стане вам у нагоді.

Новинки 
Windows 10 

для 
розробників

Microsoft показала на 
конференції декіль-
ка нових функцій 
Windows 10, серед яких 
– адаптація програм 
для гаджетів з різни-
ми екранами та нові 
способи написання 
коду. Усе це спростить 
розробку утиліт для 
гаджетів з Windows 10, 
яких до 2018 року, за 
планами Microsoft, має 

бути більше мільярда.

Під час Build представ-
ники компанії детальні-
ше розповіли про ство-
рення універсальних 
програм, які працюють 
на пристроях з різною 
діагоналлю екрана. Із 
цією універсальною 
платформою Universal 
Windows Platform 
розробники змо-
жуть використовува-
ти унікальні особли-
вості кожного гаджета, 
а також вбудовувати 
Cortana та Xbox Live, 
створювати голограми, 
організувати покуп-
ки та публікуватися у 
Windows Store. Прикла-
дом роботи Universal 
Windows Platform 
може слугувати режим 
Continuum. Він доступ-
ний для телефонів і при 
активації перетворює 
їх на настільний ПК.

Магазин Windows Store 
також оновиться та 
пропонуватиме єдиний 
інтерфейс для користу-
вачів Windows 10 неза-
лежно від пристрою. У 
ньому також буде про-
стіше шукати нові ігри, 
програми, музику, відео 
та інший контент. Опла-
чувати останній можна 
багатьма популярними 
способами. До нових 
умов одними з перших 
свої утиліти онови-
ли USA Today, WeChat, 
Disney та Netflix Inc.
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РІЗНЕ

Крыса

Год Огненной или Красной Обезья-
ны готовит множество перемен для 
различных знаков. Здесь Крысы не 
исключение. Предстоящий период бу-
дет не простым, насыщенным судь-
боносными встречами и событиями. 

Бык

Быкам, также, придется понервни-
чать и хорошо потрудиться для до-
стижения поставленных целей. Зве-
зды советуют вам не опускать руки, 
все зависит только от вас. Всегда 
помните о том, к чему стремитесь, 
и продолжайте работать над собой. 

Тигр

Шаловливый талисман года при-
несет не мало проблем даже самым 
сильным и ловким Тиграм. Чтобы 
не попасть в сомнительную ситуа-
цию, доверяйте только старым и про-
веренным товарищам и партнерам. 

Кролик (Кот)

Мистический и волшебный зодиа-
кальный гороскоп на 2016 год обещает 
чудеса для Кроликов и Котов. Толь-
ко не проморгайте их, будьте насто-
роже и не пускайте дело на самотек. 
Собирайте и грамотно используйте 
всю доступную вам информацию о 
персонах и предстоящих проектах. 

Дракон

А вот драконам, наконец-то, повез-
ло. В указанный период дела будут 
спориться, проблемы решаться лег-
ко. В случае возникновения пре-
пятствий, обойти которые само-
стоятельно вам будет не под силу, 
обратись за помощью к близким.
 
Змея

Несмотря на то, что символ года — Обе-
зьяна, не стоит растворяться в празд-
никах и веселье. Этот год будет, скорее, 
похож на калейдоскоп. Белые полосы 
будут сменяться черными, и в ваших си-
лах пережить их без ощутимых потерь. 

Лошадь

Високосный год для Лошади — зна-
ковый период. Для начала, опреде-

литесь с вашими целями, наметься 
основные шаги и галопом скачите 
в светлое будущее. Без риска тут не 
обойтись, но чем выше ставки, тем 
больше предстоящий выигрыш.

Коза

В предстоящем году Козам придется 
приглушить голос своих эмоций, более 
рационально и осмысленно взглянуть 
на жизнь. От любого вашего решения 
зависит будущее, поэтому относитесь к 
своим поступкам с особым вниманием. 

Обезьяна

Даже Обезьянам их год сулит пробле-
мы, если бы слишком сильно рассла-
битесь и потеряете бдительность. Это 
период для активных действий, смелых 
решений и новых свершений. Бери-
те быка за рога, и у вас все получится!

Петух

Начало года вам покажется слишком 
спокойным, а дела будут двигаться 
очень медленно. Но ни в коем случае 
не останавливайтесь и не откладывай-
те важные решения в долгий ящик. 
Темп жизни постепенно наберет обо-
роты и, в итоге, вы добьетесь жела-
емого. Главное, чтобы цель действи-
тельно стоила приложенных усилий.

Собака

Восточный гороскоп 2016 мудр и мо-
гуч. Даже, если вам покажется, что все 
работает против вас, в итоге вас ожида-
ют приятные подарки судьбы и ценные 
призы. Собак ждет успех во многих 
сферах деятельности, поэтому сме-
ло беритесь за дело, а лучше — за не-
сколько сразу. Ваших сил хватит на все.

Свинья

Свиньям, привыкшим к тишине и по-
кою, придется расшевелиться. Выйдя 
из зоны комфорта, вы избавите себя 
от рутины и скуки. Приключения 
ждут вас! А проблемы и возникаю-
щие препятствия будут временны-
ми. В результате вас ждут интересные 
проекты и позитивные перемены.

Видано учнем групи 18-2
Носенком Іваном

ArtemGovorunov
Прямоугольник


