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      ЗКІ
Все що потрібно знати

Усе про ТОІ
                ТЕХНОЛОГІЯ      ОБРОБКИ  ІНФОРМАЦІЇ

У наш час технології не стоять на місці.  На зміну старих технологій приходять нові. 
Технологія Обробки Інформації - це ще одна сходинка, на якому професіонали можуть 
творити дива. Але для цього потрібно витратити багато часу. Щоб навчитися молодому    
  спеціалісту цієї справи знадобиться 3 роки.  стр.2
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Примітка: вкладені зображення 
є частиною ма ріалу, тому вони 
можуть бути втрачені в тому 
випадку, якщо> ■ Стов матеріал 
буде виділений, а потім викона-
на команд »/ Л местіт’ і заданий 
варіант Замість цілого матеріалу 
або оновлені зв’язку з матеріалом 
(у тому числі зв’язку з внешня 
OLE-пов’язаними або OLE-
вбудованими файлами).
Вільний простір навколо вкла-
деного зображення i »H ределя-
ется інтерліньяж і трекингом. За 
замовчуванні PageMaker задає 
в рядку, що містить вкладене 
ізображаш-автоінтерліньяж 
(тобто інтерліньяж, розрахова-
ний на осик «« висоти зобра-
ження), навіть якщо він буде 
відрізнятися від тигр ліньяжа 
навколишнього тексту (рядок 
завжди приймає hihi більшого 
значення інтерліньяжу, яке в ній 
зустрічається) . ■
Щоб задати для вкладеного зо-
браження інтерліньяж    і трекінг, 
потрібно виділити вкладене 
зображення З ДОПОМОГОЮ» 
інструмента Текст і виконати 
наступні дії:
■ задати інтерліньяж і трекінг 
за допомогою команд з меяЯ 
Текст або за допомогою Керуючої 
палітри;
■ вибрати команду Текст \ Шрифт 
і задати необхідні і »-1 раметри 
в діалоговому вікні Атрибути 
вкладеного та i бродіння (див. 
Рис. 2.74).

 Необхідно чітко розуміти 
різницю між атрибутом Зсув 
базової лінії (який характеризує 
вкладене зображення як елемент 
тексту) і атрибутом Відхилення 
базової липни (який може 
бути застосований для вкла-
деного зображення пак для 
об’єкта).        
 Відхилення базової лінії, вкла-
деного зображения задається по 
відношенню до поточного по-
ложенню  лінії, що містить його 
рядки. Ліва піктограма у групі 
Розміщення тексту задає Фіш по 
верстки, при якому ілюстрація 
виявляється останнім ■ ментом 
колонки, текст зупиняється перед 
нею і переходить в і пующую ко-
лонку або на наступну сторінку. 
Середня піктограма задає 
відкриту верстку, коли ілюстрація 
помеща-
VII і врозріз між рядками тексту. 
Правою піктограмою пікет бути 

задана закрита чи глуха верстка, 
коли ілюстрації оточується тек-
стом з усіх боків (в цьому випад-
ку стають ІШ іупньїмі поля групи 
Відступи, за допомогою яких мож-
на и шагь відстань від об’єкта до 
тексту).
За допомогою довільної кордону 
обтікання можна добмц ся опти-
мального розміщення тексту на-
вколо іллюстртш (див. Рис. 2.77).

Примітка: можна прискори-
ти процес налаштування грн 
ніцци обтікання, натиснувши 
клавішу пробілу. У цьому випадку 
оператіш пое перерозподіл тексту 
буде призупинено і відновиться 
лише після того, як клавіша 
пробілу буде відпущена.
Щоб розташувати текст на-
вколо іншого текстового блоку, 
необхідно виділити цей тексто-
вий блок і виконати команду Епе-
мент \ Сгруппіроват’. Після цього 
потрібно виділити сгруппЛ рован-
ний текстовий блок і задати для 
нього параметри обтікання! так 
само, як і для графічного об’єкта.
Щоб виконати закриту верстку 
(коли текст навколишнього зобра-
ження з трьох сторін), потрібно 
розмістити зображення (або бічній 
сегмент його межі обтікання) 
впритул до лівої илн правій межі 
колонки або збільшити відступи 
тексту від кордону зображення до 
такої міри, щоб кордон обтіканні 
збіглася з кордоном колонки .
Для створення такого широко по-
ширеного ефекту, як рамка навко-
ло об’єкта, в PageMaker передба-
чена спеціальна команда Сервіс \ 
Додатки \ Создат’ рамку (див. Рис. 
2.78).

Частина II. Програма PageMaker 
6.8Д
 Горизонтальна і вертикальна 
вимірювальні лінійки рис покла-
даються вздовж верхньої і лівої 
кордонів вікон кожної публіки-

ції. Вони використовуються для 
вимірювання відстаней, а також 
lini точного розміщення об’єктів 
і допоміжних ліній на сторінках. 
При необхідності в будь-який мо-
мент їх можна прибрати I екрану, 
щоб звільнити додатковий робо-
чий простір ,!
Ціна поділки вимірювальних 
лінійок залежить від розміру і 
раз! вирішальної здатності екра-
ну, заданих одиниць виміру та по-
точного масштабу відображення. 
При імпорті, масштабувати нии 
або переміщенні об’єктів можна 
вирівнювати їх у позбав ям уявної 
сітки, утвореною в публікації 
розподілами лінійок, для чого слід 
виконати команду Про • огляд \ 
Вирівняти по лінійках або натис-
нути клавіші Alt + Ctrl + R.
Лінійки використовуються при 
формуванні модульної сітки, 
I тому систему вимірювання 
рекомендується здавати до по-
чатку верстки. Для кожної 
лінійки може бути задана своя 
одиниця виміру. Наприклад, для 
вимірювання відстаней між ряд-
ками тексту ви можете вибрати 
пункти, проте міліметри Moiyi ви-
явитися кращим для визначення 
розмірів полів, ширини колонок 
та інших горизонтальних вели-
чин.
Горизонтальна одиниця виміру 
використовується для оцінки 
більшості числових значень. 
Наприклад, позиції табуляції, 
розміри полів, відступи і т.д. за-
даються відповідно до систе-
мою вимірювання, заданої для 
горизонтальної лінійки.
Зазвичай в процесі роботи над 
публікацією використовується 
одна і та ж система вимірювання. 
Тим не менш, при необхідності її 
можна змінити в будь-який мо-
мент. При цьому всі допоміжні 
лінії і об’єкти, розміщені у вихідній 
системі вимірювань-1 ня, зали-
шаться на своїх місцях і можуть 
не збігтися з новими розподілами 
лінійок.
Щоб сховати або показати на 
екрані вимірювальні лінійки, слід 
вибрати команду Перегляд \ Пока-
зати / Сховати лінійки або натис-
нути комбінацію клавіш Ctrl + R.
Щоб вибрати одиницю виміру для 
вертикальної лінійки, потрібно 
вибрати команду Фаш \ Уста-
новки \ Основні і вказати в спи-
ску, що розкривається Система 
вимірювання підходящий варіант. 
Обрана система вимірювання 
буде відображена в списку. Для 
вертикальної лінійки вибрати 
одиниці виміру можна в списку 
Вертикальна лінійка.

     Щоб задати пункти в якості 
одиниці вимірювання для 
вертикальної лінійки, слід вибра-
ти варіант Довільна.
Ввести і відстань в пунктах, яке 
потрібно встановити між- ■ у 
поділками лінійки, - як правило, 
в цьому випадку дане значення 
приймається рівним значенню 
інтерліньяжу, заданому linn ос-
новного тексту публікації.
    Примітка: про те що PageMaker 
використовує пункти PostScript, 
які IV зовсім точно відповідають 
традиційним пунктам (один Шой-
ма складають 72,27 традиційних 
пунктів і 72 пунктів PostScript). 
Пункт являє собою дуже малень-
ку величину, тому, задавши для 
вертикальної лінійки варіант 
Довільна, фактично вона буде 
розмічена не в пунктах, а в піках.

 При створенні нової 
односторонньої публікації 
PageMaker поміщає початок 
відліку на перетин верхнього 
і лівого Обре-н) У сторінки. У 
двосторонньої публікації за по-
чаток відліку за замовчуванням 
приймається точка перетину 
верхнього обріза і пінії згину.
При необхідності можна легко 
перемістити початок відліку, на-
приклад, щоб відміряти необхідну 
відстань від якогось певного еле-
менту сторінки або щоб визначи-
ти межі фрагментів при виведенні 
сторінок, розмір яких перевищує 
доступний формат паперу. Щоб 
запобігти випадковий зсув точки 
початку відліку, можна закріпити ї
Щоб перемістити точку по-
чатку відліку, слід встановити 
інструмент Стрілка на піктограмі 
початку відліку, розташованої на 
перетині вимірювальних лінійок і 
перетягнути її мишею.
Щоб закріпити точку початку 
відліку, потрібно виконати коман-
ду ПросмотрУЗакрепіт’ нуль.
Щоб відновити вихідне положен-
ня точки відліку, задане за замов-
чуванням, досить двічі клацну-
ти мишею на піктограмі початку 
відліку.
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     Команда Параметри документа 
визначає поля тільки для I il.union 
сторінки-шаблону.
Щоб змінити параметри колонок, 
слід перейти на сторінку-шаблон і 
вибрати команду Макет Щраніци 
колонок або mi манду Параметри 
сторінки-шаблону з меню палітри 
шабат. В результаті буде відкрито 
діалогове вікно Межі ко-IIIток, в 
якому можна задати кількість ко-
лонок і ширину середників між 
ними (див. Рис. 2.80).

 Якщо буде відзначений 
прапорець Роздільна установ-
ка для лівих і правих сторінок, в 
діалоговому вікні Межі колонок 
стане можливо задати різне чис-
ло колонок для парних і непар-
них сторінок публікації (див. Рис. 
2.81).

       Прапорець Налаштування макета 
забезпечує автоматичну підгонку 
текстових і графічних блоків у 
разі зміни меж колонок і полів 
шаблону. Режим Налаштування 
макета також дає можливість 
швидко переоформити існуючі 
сторінки за допомогою нового 
шаблону без істотних втрат часу.
Щоб повністю використовувати 
можливості автоматичної 
настройки макета, необхідно 
чітко уявляти собі, яким чином 
програма PageMaker виконує 
процес коректором «кі. Це 
допоможе розташовувати об’єкти 
на сторінках публікації таким 
чином, щоб надалі при зміні 
структури макета отримувати 
найбільш бажані і передбачувані 
результати автоматичної 
настройки.
Оскільки програма може 
розглянути тільки кінцеве число 
можливих варіантів оформлення 
сторінок, слід перевірити 
публікацію по завершенні 
автоматичної настройки макета. 
Чим більш структурований 
первісний дизайн і чим більше 
він схожий на остаточний варіант, 
тим більше вірогідність того, 
що результати виправдають 
очікування. І в той же час, чим 
нестандартнее розташування 

об’єктів і чим більше разли-J чий 
між першим і останнім варіантами 
верстки, тим більше часу 
доведеться затратити на ручну 
доведення нового оформлення 
сторінок.
Коли  при заданий режим 
Налаштування макета в 
діалогових вікнах, що дозволяють 
змінювати параметри сторінок, 
полів і колонок, або в меню палітри 
Шаблони, PageMaker виконує 
коригування макета в залежності 
від параметрів, встановлених 
у діалоговому вікні Установки: 
Налаштування макета (див. Рис. 
2.82).

Параметр Зона настройки 
задає розмір області, в межах 
якої об’єкти вважаються 
«прикріпленими» до кордонів 
сторінок і допоміжним лініях. 
Чим більше заданий розмір, тим 
більше вірогідність переміщення 
об’єкта разом з межами сторінок і 
допоміжними лініями.
У групі Налаштування елементів 
сторінки можна задати наступні 
режими:
■ Змінювати розміри груп та 
імпортованих зображень - при 
зміні формату сторінок і ширини 
колонок розміри згрупованих 
об’єктів і зображень змінювалися 
із збереженням вихідних 
пропорцій;
■ Ігнорувати закріплення об’єктів і 
шарів - дозволяє при налаштуванні 
впливати на об’єкти, закріплені 
командою Елемент \ 3акрепіть 
або розташовані на закріплених 
шарах;
■ Ігнорувати вирівнювання по 
напрямних - щоб при коригуванні 
враховувалося вирівнювання 
об’єктів тільки по межах колонок 
і полів.
У групі  а саме Налаштування 
допоміжних ліній можна задати 
наступні режими:
■ Дозволити зміщення 
направляючих - дозволяє 
настройку розташування 
напрямних (в тому числі і 
закріплених), якщо цього 
вимагають зміни макета;
■ Зберегти вирівнювання по 
гранігщм колонок і полів - якщо 
напрямні вирівняні по межах 
колонок і полів і потрібно зберегти 

їх розташування в новому макеті.
Для створення додаткових 
с т о р і н о к - ш а б л о н і в 
використовується палітра 
Шаблони, активізувати яку 
можна, вибравши команду Вікно 
\ Показати сторінки-шаблони або 
натиснувши комбінацію клавіш 
СМ + БУВ + в (див. Рис. 2.83).

Щоб оформити сторінку 
публікації, не спираючись при 
ЕЮМ ні на який шаблон, слід 
активізувати дану сторінку 
і вибрати в палітрі Шаблони 
варіант Без шаблону. На Любо 
сторінці публікації можна зробити 
елементи страніцм шаблону 
невидимими, вибравши команду 
Перегляд | Показам елементи 
шаблону. У деяких випадках 
при верстці двосторонніх 
публікацій виникає необхідність 
використовувати на одному 
розвороті дні різних шаблону 
- для лівої і правої сторінки. 
Щоб застосувати на розвороті 
два шаблони, слід перейти на 
потрібний раз воріт, активізувати 
палітру Шаблони і клацнути 
по піктограмах розворотів, 
розташованим зліва від назв 
потрібний шаблонів, утримуючи 
клавішу АН (див. Рис. 2.84).

При цьому на кожній піктограмі 
буде відображатися буква, 
відповідна сторінці, для якої 
застосований даний шаблон.
Допоміжними називаються 
лінії, які не виводяться на друк 
і призначені для того, щоб 
точно розміщувати на сторінках 
публікації різні об’єкти. Ці лінії 
складають основу будь-модульної 
сітки. Розрізняються три види 
допоміжних позбав - межі полів, 
межі колонок і напрямні.
Розміри полів визначаються в 
діалоговому вікні Параметри 
документа при створенні 
публікації; задані таким чином
Напрямні, як і кордони колонок, 

що не виводяться на друк і 
служать лише для точного 
розміщення об’єктів. На відміну 
щ кордонів колонок, напрямні не 
чинять ніякого впливу на розподіл 
тексту при його автоматичному 
розміщенні. Щоб додати 
напрямну, потрібно вибрати 
інструмент Стрілка, встановити 
покажчик на вертикальну або 
горизон-I мулових лінійку і 
перетягнути нову направляючу 
(при цьому па Керуючою палітрі 
буде відображатися відповідна 
координата).
РяцеМакег надає а саме  
можливість яка саме коригувати 
розташування допоміжних ліній 
окремо або створювати, зберігати 
і використовувати комбінації 
меж полів, напрямних і кордонів 
колонок у вигляді модульних сіток 
(за допомогою Додатки Модульна 
сітка). Створені і збережені 
модульні сітки можуть бути 
застосовані до будь-якого набору 
сторінок публікації.
Щоб показати їх або приховати 
допоміжні лінії, потрібно 
натиснути С1г1 +; або вибрати 
команду Про-огляд \ Сховати 
напрямні.
Щоб виділит а саме цей  об’єкт, 
розташований під допоміжної 
лінією, потрібно клацнути по 
ньому інструментом Стрільця, 
утримуючи клавішу Огг !. 
Якщо така проблема виникає 
досить часто, досить вибрати 
команду Перегляд \ Напрямні 
назад - таким чином всі об’єкти 
будуть розміщені поверх 
пспомогательних ліній. Щоб 
задати цей режим відображення 
за замовчуванням для всіх нових 
публікацій, потрібно вибрати 
ука-юнную команду відразу після 
запуску програми, не відкриваючи 
жодної публікації.
Чтоби при імпорті, переміщенні 
або саме масштабуванні oi’mife 
тов забезпечити їх точне 
вирівнювання по найближчих 
всннм »готельних лініях, 
необхідно вибрати команду  огляд  
Вировняти по напрямних. У 
результаті всі грашмо полів, межі 
колонок і напрямні придбають 
cnoiulV ність «притягувати» 
до себе курсори інструментів 
та обсягів віддалені від них на 
відстань не більше трьох пікселів. 
‘) Ц дозволить вирівнювати будь-
які текстові та графічні об’ем1 
точно по допоміжним лініях, 
незалежно від їх становища! щодо 
поділів вимірювальних лінійок.
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Техніка безпеки при роботі з 
комп’ютером

Техніка безпеки при роботі з 
комп’ютером дуже важлива, 
особливо якщо мова йде про 

шкільних заняттях. Адже сучасну 
освітню систему важко уявити без 
комп’ютерних технологій. Крім 
того, дана інформація буде корисна 
і батькам.

Техніка    безпеки          
при роботі з 
комп’ютером

  Для початку варто відзначити 
важливість захисту здоров’я дити-
ни під час роботи з електронною 
та обчислювальною технікою. Крім 
того, вимоги до освітніх установ пе-
редбачають і інформаційну безпеку 
учня під час виходу в інтернет.
Перше, в кожному кабінеті 
інформатики повинен бути оформ-
лений так званий куточок без-
пеки, де повинна міститися вся 
необхідна інформація, в тому числі 
і відомості про правильну роботу 
з комп’ютерною технікою. Кожен 
учень повинен пройти спеціальний 
інструктаж. І, звичайно ж, завдання 
вчителя полягає не тільки в тому, 
щоб прищепити учням необхідні 
навички і знання, але також і в 
постійному спостереженні за їх ро-
ботою для усунення можливих не-
безпечних ситуацій.

Інструкція з техніки              
безпеки при роботі на 

комп’ютері
Перше, на що варто звернути увагу 
– це стан проводів. Щоб уникнути 
коротких замикань і пошкодження 
ізоляції заборонено закладати шну-
ри за водопровідні та газові труби, 
вішати на них що-небудь, зафарбо-
вувати фарбою і т.д.
Ні в якому разі не можна працювати 
за комп’ютером з мокрими руками. 
Не можна класти на будь-яку ча-
стину комп’ютера якісь сторонні 
предмети. Не варто торкатися до 
комп’ютерного екрану.
Також заборонено працювати за 
електронною технікою з якими по-
шкодженнями , включаючи пору-
шення цілісності, пошкодження 
ізоляційної системи.

Техніка безпе-
ки при роботі 

з комп’ютером: 
вимоги до 

оформлення 
приміщення і 

організації праці
Для початку варто відзначити, що 
величезне значення має правильне, 
природне освітлення приміщення 
під час роботи з технікою, адже не-
достатня кількість світла може бути 
чревате проблемами із зором. Крім 
того, забороняється розміщувати 
комп’ютери близько один до одного 
(відстань має становити не менше 
двох метрів), отже, і приміщення 
для навчання повинні бути досить 
просторими.
Екран повинен бути розміщений 
на відстані не менше 50 см від очей 
дитини, причому він повинен бути 
або на рівні очей, або на 15 – 20 
сантиметрів нижче, але ні в якому 
разі не вище.
Учень під час уроку повинен дотри-
мувати правильну позу. Крім того, 
всі діти повинні бути забезпечені 
не тільки безпечною технікою, 
але також зручними столами та 
стільцями.

Техніка безпе-
ки при роботі 

з комп’ютером: 
прави-

ла поведінки 
в аварійній 

ситуації
Природно, на робочому місці за-
боронено запалювати вогонь, па-
лити і включати прилади, якщо 
в приміщенні відчувається запах 
газу. Тим не менш, не лише відкрите 
полум’я може стати джерелом 
аварійної ситуації. У деяких випад-
ках займання може бути викликане 
іскрами, витікаючими з електро-
обладнання або виникають при 
розряді статичної електрики.
У разі пожежі необхідно провести 
евакуацію учнів. Якщо під час уроків 
була помічена якась несправність у 
роботі техніки або оголений провід, 
роботу варто припинити і на час 
знеструмити кабінет – включити 
обладнання можна тільки після 
перевірки.
У тому випадку, якщо когось з зна-
ходяться в приміщенні сильно вда-
рило струмом, необхідно викликати 
лікаря і надати потерпілому першу 
допомогу.
Дотримуватися заходів безпеки при 
роботі з комп’ютером дуже важли-
во – це допоможе уникнути небез-
печних наслідків.
Під час роботи на комп’ютерах 
можуть діяти такі небезпечні 
та шкідливі фактори, як:
• фізичні; 
• психофізіологічні.

Електробезпека при роботі. 
Заходи щодо усунення небезпе-
ки ураження електричним стру-
мом зводяться до правильного 
розміщення устаткування та елек-
тричних кабелів. Інші заходи щодо 
забезпечення електробезпеки, 
збігаються з загальними заходами 
пожежо- та електробезпеки. 
В якості профілактичних заходів 
для забезпечення пожежної безпеки 
слід використовувати скриту елек-
тромережу, надійні розетки з по-
жежобезпечних матеріалів, силові 
мережі живлення устаткування 
виконувати кабелями, розрахова-
ними на підключення в 3-5 разів 
більшого навантаження, включати 

й виключати живлення обладнання 
за допомогою штатних вимикачів. 
Треба регулярно робити очистку 
внутрішніх частин комп’ютерів, 
іншого устаткування від пилу, роз-
ташовувати комп’ютери на окре-
мих неспалюваних столах. Для 
запобігання іскріння необхідно 
рідше встромляти і виймати 
штепсельні вилки з розеток. 
Освітлення. 

Система освітлення повинна 
відповідати таким вимогам: 

• освітленість на робочо-
му місці повинна відповідати ха-
рактеру зорової роботи, який 
визначається трьома параметрами: 
об’єктом розрізнення -найменшим 
розміром об’єкта, що розглядається 
на моніторі ПК; фоном, який 
характеризується коефіцієнтом 
відбиття; контрастом об’єкта і 
фону; 
• необхідно забезпечити до-
статньо рівномірне розподілення 
яскравості на робочій поверхні 
монітора, а також в межах навко-
лишнього простору; 
• на робочій поверхні повинні 
бути відсутні різкі тіні; 
• в полі зору не повинно бути 
відблисків (підвищеної яскравості 
поверхонь, які світяться та викли-
кають осліплення); 
• величина освітленості по-
винна бути постійною під час робо-
ти; 
• слід обирати оптимальну 
спрямованість світлового потоку і 
необхідний склад світла. 
Вимоги до монітору. 
Основним обладнанням робочо-
го місця користувача комп’ютера 
є монітор, системний блок та 
клавіатура. 

Робочі місця мають
бути розташовані на відстані не 
менше 1,5 м від стіни з вікнами, від 
інших стін на відстані 1м, між собою 
на відстані не менше 1,5 м. Відносно 
вікон робоче місце доцільно розта-
шовувати таким чином, щоб при-
родне світло падало на нього збоку, 
переважно зліва. 
Робочі місця слід рошташовувати 
так, щоб уникнути попадання в очі 
прямого світла. 

Тільки сьогодні 
розпродажа в 
Єльдорадо з 25 - 
30 12. 2015. Тільки 
вигідні ціни

Вимоги до монітору.
Основним обладнанням робочо-
го місця користувача комп’ютера 
є монітор, системний блок та 
клавіатура. 
Робочі місця мають бути 
розташовані на відстані не менше 
1,5 м від стіни з вікнами, від інших 
стін на відстані 1м, між собою на 
відстані не менше 1,5 м. Відносно 
вікон робоче місце доцільно роз-
ташовувати таким чином, щоб 
природне світло падало на нього 
збоку, переважно зліва. 
Робочі місця слід рошташовува-
ти так, щоб уникнути попадан-
ня в очі прямого світла. Джерела 
освітлення рекомендується розта-
шовувати з обох боків екрану па-
ралельно напрямку погляду. Для 
уникнення світлових відблисків 
екрану, клавіатури в напрямку 
очей користувача, від світильників 
загального освітлення або соняч-
них променів, необхідно викори-
стовувати антиполискові сітки, 
спеціальні фільтри для екранів, 
захисні козирки, на вікнах - 
жалюзі. 
Екран дисплея повинен бути роз-
ташованим перпендикулярно 
до напрямку погляду. Якщо він 
розташований під кутом, то стає 
причиною сутулості. Відстань від 
дисплея до очей повинна трохи пе-
ревищувати звичну відстань між 
книгою та очима. Перед екраном 
монітора, особливо старих типів, 
повинен бути спеціальний захис-
ний екран. При його відсутності 
треба сидіти на відстані витягнутої 
руки від монітора. 
Фільтри з металевої або 
нейлонової сітки використовува-
ти не рекомендується, тому що 
сітка спотворює зображення через 
інтерференцію світла. Найкращу 
якість зображення забезпечують 
скляні поляризаційні фільтри. 
Вони усувають практично всі 
відблиски, роблять зображення 
чітким і контрастним. 
Ще одним моментом, який 
стосується зору, є необхідність 
створення неоднорідного поля 
зору. Для цього можна розвісити 

на поверхнях (стінах) плакати та 

картини, виконані у спокійних то-
нах. Наприклад, пейзажі. 
При роботі з текстовою 
інформацією (в режимі введен-
ня даних та редагування тек-
сту, читання з екрану) найбільш 
фізіологічним правильним є 
зображення чорних знаків на 
світлому (чорному) фоні. 
Монітор повинен бути розта-
шований на робочому місці так, 
щоб поверхня екрана знаходила-
ся в центрі поля зору на відстані 
400-700 мм від очей користувача. 
Рекомендується розміщувати еле-
менти робочого місця так, щоб 
витримувалася однакова відстань 
очей від екрана, клавіатури, тексту.

Робоча поза 
Зручна робоча поза при роботі 
з комп’ютером забезпечується 
регулюванням висоти робочого 
столу, крісла та підставки для ніг. 
Раціональною робочою позою 
може вважатися таке положен-
ня, при якому ступні працівника 
розташовані горизонтально на 
підлозі або підставці для ніг, стег-
на зорієнтовані у горизонтальній 
площині, верхні частини рук - 
вертикальні. Кут ліктєвого сугло-
ба коливається в межах 70-90°, 
зап’ястя зігнуті під кутом не більше 
ніж 20°, нахил голови 15-20°. 
Важливою є форма спинки крісла, 
яка повинна повторювати фор-
му спини. Висота крісла повинна 
бути такою, щоб користувач не по-
чував тиску на куприк або стегна. 
Крісло бажано обладнати биль-
цями. Його потрібно встановити 
так, щоб не треба було тягтися до 
клавіатури. Періодично користу-
вачу необхідно рухатися, вчасно 
змінювати положення тіла і роби-
ти перерви у роботі. 
При напруженій роботі за 
комп’ютером щогодини необхідно 
робити перерву на 15 хвилин через 
кожну годину і треба займатися 
іншою справою. Декілька разів на 
годину бажано виконувати серію 
легких вправ для розслаблення. 

Для нейтралізації зарядів 

статичної електрики в приміщенні, 
де виконується робота на 
комп’ютерах, в тому числі на ла-
зерних та світлодіодних принте-
рах, рекомендується збільшувати 
вологість повітря за допомо-
гою кімнатних зволожувачів. Не 
рекомендується носити одяг з син-
тетичних матеріалів.

Комп’ютерні хвороби
Наслідками регулярної роботи з 
комп’ютером без застосування за-
хисних засобів можуть бути: за-
хворювання органів зору (60% 
користувачів); хвороби серцево-
судинної системи (20%); захворю-
вання шлунково-кишкового трак-
ту (10%); шкірні захворювання 
(5%); різноманітні пухлини.

Вимоги безпеки перед почат-
ком роботи:

- увімкнути систему 
кондиціювання в приміщенні; 
- перевірити надійність вста-
новлення апаратури на робочому 
столі. Повернути монітор так, щоб 
було зручно дивитися на екран 
- під прямим кутом (а не збоку) 
і трохи зверху вниз, при цьому 
екран має бути трохи нахиленим, 
нижній його край ближче до опе-
ратора; 
- перевірити загальний стан 
апаратури, перевірити справність 
електропроводки, з’єднувальних 
шнурів, штепсельних вилок, розе-
ток, заземлення захисного екрана; 
- відрегулювати освітленість 
робочого місця; 
- відрегулювати та 
зафіксувати висоту крісла, зруч-
ний для користувача нахил його 
спинки; 
- приєднати до системно-
го блоку необхідну апаратуру. Усі 
кабелі, що з’єднюють системний 
блок з іншими пристроями, слід 
вставляти та виймати при вимкне-
ному комп’ютері; 
- ввімкнути апаратуру 
комп’ютера вимикачами на кор-
пусах в послідовності: монітор, 
системний блок, принтер (якщо 
передбачається друкування); 
- відрегулювати яскравість 
свічення монітора, мінімальний 
розмір світної точки, фокусуван-
ня, контрастність. Не слід робити 
зображення надто яскравим, щоб 
не втомлювати очей.
Одже перед тим як почати працю-
вати на персональному комп’ютері  
потрібно збагнути і зрозуміти 
кучу інформації яка може вряту-
вати вам здоров’є.

сидяче положення протягом три-
валого часу;
вплив електромагнітного 
випромінювання монітора;
стомлення очей, навантаження на 
зір;
перевантаження суглобів кистей;
стрес при втраті інформації.

Сидяче положення. 
Здавалося б, за комп’ютером лю-
дина сидить в розслабленій позі, 
однак вона є для організму виму-
шеною і неприємною: напружені 
шия, м’язи голови, руки і плечі, 
звідси головні болі, а також зайве 
навантаження на хребет, остео-
хондроз, а у дітей - сколіоз. У тих, 
хто багато сидить, між сидінням 
стільця й тілом утворюється свого 
роду тепловий компрес, що веде 
до застою крові в тазових органах, 
як наслідок - простатит і геморой, 
хвороби, лікування яких - процес 
тривалий і малоприємний. Крім 
того, малорухливий спосіб жит-
тя часто призводить до ожиріння, 
гіпертонії та іншим захворюван-
ням серцево-судинної системи.

Електромагнітне випромінювання. 
Сучасні монітори стали 
безпечнішими для здоров’я, але 
ще не повністю. А якщо на Вашому 
столі зовсім старенький монітор, 
краще тримайтеся від нього подалі.
Вплив на зір. 
Очі реєструють найдрібнішу 
вібрацію тексту або картинки, а 
тим більше мерехтіння екрану. 
Перевантаження очей призводить 
до втрати гостроти зору. Погано 
позначаються на зорі невдалий 
підбір кольору, шрифтів, компо-
новки вікон у використовуваних 
Вами програмах, неправильне роз-
ташування екрана.
Перевантаження суглобів кистей 
рук. 

Нервові закінчення подушечок 
пальців як би розбиваються від 
постійних ударів по клавішах, ви-
никають оніміння, слабкість, в 
подушечках бігають мурашки. Це 
може призвести до пошкодження 
суглобового і зв’язкового апарату 
кисті, а надалі захворювання кисті 
можуть стати хронічними.

5 стр
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ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА
Операціййна система, скороче-
но ОС (англ. operating system, OS)  
— це базовий комплекс програм-
ного забезпечення, що виконує 
управління апаратним забезпечен-
ням комп’ютера або віртуальної ма-
шини; забезпечує керування обчис-
лювальним процесом і організовує 
взаємодію з користувачем.
Операційна система звичайно 
складається з ядра операційної си-
стеми та базового набору приклад-
ного програмного забезпечення.

Головні функції:

 Виконання на вимогу про-
грам користувача тих елемен-
тарних (низькорівневих) дій, які 
є спільними для більшості про-
грамного забезпечення і часто 
зустрічаються майже у всіх про-
грамах (введення та виведення да-
них, запуск і зупинка інших про-
грам, виділення та вивільнення 
додаткової пам’яті тощо).
Стандартизований доступ до 
периферійних пристроїв (пристрої 
введення-виведення).
Завантаження програм у оператив-
ну пам’ять і їх виконання.
Керування оперативною пам’яттю 
(розподіл між процесами, 
організація віртуальної пам’яті).
Керування доступом до даних енер-
гонезалежних носіїв (твердий диск, 
оптичні диски тощо), організованим 
у тій чи іншій файловій системі.
Забезпечення користувацького 
інтерфейсу.
Мережеві операції, підтримка стеку 
мережевих протоколів.
Відносно способу встановлення 
(інсталяції) операційної системи, 
операційні системи бувають.
вмонтовані (такі, що зберігаються 
в енергонезалежній пам’яті 
обчислювальної машини або при-
строю без можливості заміни в 
процесі експлуатації обладнання);
невмонтовані(?) (такі, що 
інсталюються на один з 
пристроїв зберігання інформації 
обчислювальної машини з 
можливістю подальшої заміни в 
процесі експлуатації).

Складові ОС
До складу операційної системи вхо-
дять:
ядро операційної системи, що 
забезпечує розподіл та управління 
ресурсами обчислювальної систе-
ми;
базовий набір прикладного про-
грамного забезпечення, системні 
бібліотеки та програми обслугову-
вання.
Ядро системи — це набір функцій, 
структур даних та окремих про-
грамних модулів, які завантажу-
ються в пам’ять комп’ютера при 
завантаженні операційної системи 
та забезпечують три типи систем-
них сервісів:
управління введенням-виведенням 
інформації (підсистема вводу-ви-
воду ядра ОС);
управління оперативною пам’яттю 
(підсистема управління оператив-
ною пам’яттю ядра ОС);
управління процесами (підсистема 
управління процесами ядра ОС).

Історія
Перші комп’ютери взагалі не 
мали ОС. На початку 1960-х вони 
лише комплектувались набором 
інструментів для розробки, пла-
нування та виконання завдань. 
Серед інших можна виділити си-
стеми від UNIVAC та Control Data 
Corporation.

Додаткова 
функціональність 

операційних систем
Безпека
Безпека ОС базується на двох ідеях:
ОС надає прямий чи непрямий до-
ступ до ресурсів на кшталт файлів на 
локальному диску, привілейованих 
системних викликів, особистої 
інформації про користувачів та 
служб, представлених запущеними 
програмами;
ОС може розділити запити ресурсів 
від авторизованих користувачів, 
дозволивши доступ, та неавторизо-
ваних, заборонивши його.
Запити, в свою чергу, також діляться 
на два типи:
Внутрішня безпека — вже запущені 
програми. На деяких системах про-
грама, оскільки вона вже запущена, 
не має ніяких обмежень, але все ж 
типово вона має ідентифікатор, 
котрий використовується для 
перевірки запитів до ресурсів.
Зовнішня безпека — нові запити 
з-за меж комп’ютера, як напри-
клад реєстрація з консолі чи мере-
жеве з’єднання. В цьому випадку 
відбувається процес авторизації 
за допомогою імені користувача 
та паролю, що його підтверджує, 
чи інших способів як наприклад 
магнітні картки чи біометричні 

дані.
На додачу до моделі дозволити/за-
боронити системи з підвищеним 
рівнем безпеки також слідкують 
за діяльністю користувачів, що 
дозволяє пізніше дати відповідь 
на питання типу «Хто читав цей 
файл?»
 А також Графічний інтерфейс ко-
ристувача.
Докладніше: Графічний інтерфейс 
користувача
Більшість сучасних операційних 
систем мають графічний інтерфейс 
користувача (ГІК, англ. Graphical 
User Interfaces, GUIs, вимовляється 
як «гуіз»). В деяких старіших ОС ГІК 
вбудований у ядро, як наприклад у 
оригінальних реалізаціях Microsoft 
Windows чи MacOS. Більшість су-
часних ОС є модульними і графічна 
підсистема у них відділена від ядра 
(як наприклад у Лінукс, МакОС Х і 
частково у Віндовс).
Багато операційних систем дозво-
ляють користувачеві встановити 
будь-який графічний інтерфейс на 
власний вибір. Типовим прикладом 
у більшості Юнікс-систем (BSD, 
Лінукс, Minix) є віконна система 
Х у поєднанні з графічним менед-
жером KDE чи Gnome. Для Юнікс-
систем графічний інтерфейс не є 
необхідним.
Графічний інтерфейс користува-
ча невпинно розвивається. На-
приклад, інтерфейс Windows 
модифікується щоразу при випуску 
нової основної версії, а ГІК MacOS 
було кардинально змінено після ви-
пуску Mac OS X у 2001 році.

РЕКЛАМНА АКЦІЯ ПРИ 
ПОКУПЦІ ОДНОГО АЕРО-
ЗОЛЮ ДРУГИЙ В ПОДАРУ-
НОК, ТІЛЬКИ В ЕКО

ТУТ МОГЛА БУТИ 
ВАША РЕКЛАМА

ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОЇ  ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМЕ

Увесь спектр сучасних обчислю-
вальних систем можна поділити на 
три великі класи: міні-ЕОМ (у тому 
числі персональні комп’ютери), 
мейнфрейми, суперкомп’ютери. 
Ці класи розрізняються не стільки 
за зовнішнім виглядом, скільки за 
функціональними можливостями.
Сучасні персональні комп’ютери 
(ПК) мають практично ті ж ха-
рактеристики, що й міні-ЕОМ 
вісімдесятих років: 32- і 64-розряд-
ну архітектуру і шинну організацію 
системи.
Клас міні-ЕОМ занадто 
різноманітний: від ноутбуків і 
палмтопів до потужних серверів. 
Генетичними ознаками цього класу 
машин є стандартизація апарат-
них і програмних засобів і шинна 
організація системи, за якої всі 
пристрої «нанизуються» на за-
гальну магістраль, зорієнтовані 
на широке коло користувачів, 
міні-комп’ютерні системи ? без-
умовними лідерами продажу в 
комп’ютерній галузі.
Мейнфрейми - універсальні 
електронно-обчислювальні маши-
ни загального.призначення. З роз-
витком міні-комп’ютерних систем 
мейнфрейми втратили свої позиції. 
Однак компанія IBM, основний 
світовий виробник мейнфреймів, 
зуміла здійснити якісний стрибок 
- перехід до нової концептуальної 
архітектури ESA/390 із широ-
ким спектром функціональних 
можливостей, які пропонують 
використовувати мейнфрейми як 
центри інтеграції неоднорідного 
обчислювального комплексу. 
Вартість мейнфреймів відносно 
висока - один комп’ютер з пакетом 
прикладних програм оцінюється 
приблизно в мільйон доларів. 
Мейнфрейми активно використо-
вуються у фінансовій сфері, обо-
ронному комплексі і займають від 
20% до 30% комп’ютерного ринку.
Суперкомп’ютери потрібні для 
роботи з прикладними про-
грамами, які вимагають високої 
продуктивності, як мінімум, со-
тень мільярдів операцій за секун-
ду. їх використовують для склад-
них обчислень в аеродинаміці, 
метеорології, фізиці високих 
енергій. Суперкомп’ютери знайш-
ли використання й у фінансовій 
сфері. Оскільки вони дуже дорогі - 
від п’ятнадцяти мільйонів доларів, 
тому рішення щодо їх придбання, 
як правило, приймається на дер-
жавному рівні. Розвинута систе-
ма торгівлі також підтримується 

суперкомп’ютерами. Основний ви-
робник таких комп’ютерів - фірма 
Gray Research.

Конструктивно IBM-сумісний пер-
сональний комп’ютер (ПК) містить 
такі основні пристрої - системний 
блок, клавіатуру, монітор (дисплей) 
і, як правило, маніпулятор

Системний блок персонального1 
комп’ютера являє собою корпус, в 
якому розташовані джерело жив-
лення, материнська (системна) пла-
та, плати розширення (відеокарта, 
звукова карта), різні накопичувані 
(жорсткий диск дисководи для 
гнучких дисків, приводи GD)i інші 
пристрої. Нині найбільш пошире-
ними є три види форм системного 
блоку: «башта» (tower), «міні-
башта» (mini-tower) і «плоский» 
(desktop).
Материнська плата - це голов-
ний пристрій, який визначає 
можливості комп’ютера.
На платі розташовані: централь-
ний мікропроцесор; оперативна 
пам’ять; кеш-пам’ять; постійна 
пам’ять із BIOS (базова система 
введення/виведення); набір ке-
руючих мікросхем, або чіпсетів 
(chipset), роз’єми розширення, або 
слоти (slot); перетворювач на-
пруги з 5В на 3,3В для живлення 
процесора (деяким процесорам 
потрібна менша напруга, напри-
клад 2,2В для AMD K6-3D); роз’єм 
для підключення клавіатури та 
інші компоненти. Важливою ха-
рактеристикою материнської плати 
є її форм-фактор, який визначає 
геометричні розміри плати, роз-
ташування роз’ємів і процесора, 
точок кріплення плати, а також 
тип роз’єму живлення плати. 
Форм-фактор плати визначає та-
кож тип системного блока і блока 
живлення комп’ютера. Найбільш 
поширені такі форм-фактори: 
повнорозмірний тип AT (Advanced 
Technologyes); тип з обмеженими 
розмірами ATX (ATExpantion).

Центральний процесор - це 
електронний модуль, який 
виконує в комп’ютері основну 
обчислювальну роботу і керує 
взаємодією між всіма блоками і 

Системами комп’ютера (процесор 
встановлюється в керамічну або 
пластмасову оправу з контактами, 
за допомогою яких під’єднується 
до роз’ємів материнської плати).
Клавіатура - головний засіб руч-
ного введення даних у ПЕОМ. 
Клавіатура персонального 
комп’ютера має чотири групи 
клавіш: алфавітно-цифрові
- для введення чисел і тексту; 
фунціональні - для переключення 
з одного виду роботи на інший; 
клавіші управління курсором 
- для переміщення курсора на 
екрані дисплея; спеціальні керуючі 
клавіші - для зміни регістрів 
і режимів уведення даних. До 
системного блока клавіатура 
під’єднана кабелем. Клавіатура 
комп’ютера має відповідати 
ергономічним вимогам - бути зруч-
ною для тривалої роботи, розта-
шування клавіш має максимально 
відповідати клавішам друкарської 
машинки. Клавіатури на нинішній 
день практично стандартизува-
лися: вони мають 101-106 клавіш, 
що розташовані за стандартом 
QWERTY.
Дисплей (монітор) - одна з ча-
стин відеосистеми комп’ютера, 
яка призначена для відображення 
даних, що їх вводять у комп’ютер 
або отримують у результаті їх об-
робки. Дисплеї можуть суттєво 
відрізнятися один від одного - від 
їхніх характеристик залежать 
можливості комп’ютера і при-
кладного програмного забезпе-
чення. Основні характеристики 
дисплеїв: розмір екрана в дюймах 
по діагоналі - 15, 17, 18, 20, 21, 23 
тощо; режим роботи.
Другу частину відеосистеми 
утворює відеоадаптер, який 
керує формуванням зображення 
на екрані (перетворює цифрові 
дані в аналогові і направляє їх на 
монітор). На сучасному ринку є 
велика кількість різноманітних 
відеоадаптерів, які розрізняються 
оперативною пам’яттю, роздільною 
здатністю, кількістю відображення 
кольорів на екрані та іншими 
характеристиками. Користувачі 
у своїх комп’ютерах повинні ви-
користовувати ті відеоадаптери, 
які відповідають можливостям 
комп’ютера і задовольняють по-
треби користувача. Так, користува-
чам, які професійно розробляють 
мультимедіа, верстають і викори-
стовують у своїй роботі монітори 
по діагоналі від 17 дюймів, слід 

придбати відеоадаптер, що здат-
ний виводити зображення з 
роздільною здатністю 1280 х 1024 
або 1600 х 1200 пікселів.

Маніпулятор - спеціальний 
пристрій для управління курсо-
ром і введення команд. Найбільш 
вдалими виявилися маніпулятори 
«миша» і трекбол. Маніпулятори 
підключаються, як правило, за 
допомогою кабелю. Нині випу-
скаються миші, які з’єднуються 
зі системним блоком за допо-
могою без-провідного каналу 
(інфрачервоного світла).

Локальна мережа (LAN — Local 
Area Network) — це об’єднан-
ня комп’ютерів, розташова-
них на порівняно невеликій 
території (одного підприємства, 
офісу, однієї кімнати). Існуючі 
стандарти для ЛОМ забезпечу-
ють зв’язок між комп’ютерами 
на відстані від 2,5 км до 6 км 
(Ethernet і ARCNET відповідно). 
По суті ЛОМ — це набір апаратних 
засобів і алгоритмів, які забез-
печують з’єднання комп’ютерів, 
інших периферійних пристроїв 
(принтерів, дискових контролерів 
і т. ін.) і дозволяють їм спільно 
використати загальну дискову 
пам’ять, периферійні пристрої, 
обмінюватися даними.
Зараз інформаційно-
обчислювальні системи прийнято 
ділити на три основні типи:
— LAN (Loсal Area Network) 
— локальна мережа в межах 
підприємства, установи, однієї 
організації;
— MAN (Metropolitan Area 
Network) — міська або регіональна 
мережа, тобто мережа в межах 
міста, області тощо;
— WAN (Wide Area Network) — 
глобальна мережа, що з’єднує 
абонентів країни, континенту, 
всього світу.

ТУТ МОГЛА БУТИ 
ВАША РЕКЛАМА
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ГОРОСКОП

Знак місяця - Козеріг (22 груд-

ня-20 січня).

Гороскоп Овен. Вкрай неспри-

ятливий день сьогодні буде у 

Овнів. Не слід ризикувати, або 

пускатися в авантюрні при-

годи. А ще домагатися роз-

ташування осіб протилежної 

статі, виділятися з оточення. 

Сьогоднішнє спілкування 

потрібно знизити до мінімуму, 

так як воно може мати негативні 

наслідки. Існує ймовірність 

проблем, які зажадають від вас, 

відходу від основних життєвих 

принципів.

Гороскоп Телець. Особисті 

відносини відіграють більшу 

роль, ніж офіційні звернення і 

тонкі дипломатичні ходи. Про-

сто викладіть співрозмовнику 

начистоту, чого ж Ви власне 

хочете?

Гороскоп Близнюки. Ви - 

відповідний до станції поїзд, 

мінующій незліченна безліч 

перемикань стрілок, що можуть 

перевести Вас на будь-який 

шлях, і Ви ж - стрілочник, керу-

ючий цими перемиканнями. Це 

і є те, що називається практично 

повною свободою.

Гороскоп Рак. Можливі не-

здужання і різні дрібні 

неприємності. Ні на що сього-

дня особливо розраховувати не 

варто. Вийшло - добре, не вийш-

ло - ну і Бог з ним.

Гороскоп Лев. День для Львів, 

обіцяє бути сприятливим у 

багатьох відношеннях. Ваша 

працездатність, сьогодні 

буде винагороджена. Цього 

дня, може здійснитися ваше 

найзаповітніше бажання. 

Підтримка партнерів забез-

печить успіх у найсміливіших 

починаннях. В особистому житті 

можливі нові амурні знайомства. 

Якщо цього дня вам наснився 

сон, який ви вже бачили багато 

разів, то він обіцяє виповнитися.

Гороскоп Діви. Ви віддаєте 

перевагу старому перевіреному 

методі, ігноруючи нові віяння, 

бо виходите з сентенції, що ста-

рий кінь борозни не псує. Мож-

ливо, Ви й праві.

Гороскоп Терези. Ваше завдання 

- не заперечувати, а підіграти; не 

пручатися, а прийняти правила 

гри. Так-же, якщо вона Вам не 

подобається, це не означає, що 

Ви не зможете виграти. До речі, 

тоді вона відразу сподобається.

Гороскоп Скорпіон. Ви щасливі в 

любові і на якийсь час настільки 

поглинені цим переживанням, 

що не звертаєте уваги ні на 

що інше. Тепер Ви достеменно 

знаєте, що таке Благодать.

Гороскоп Стрілець. Уважність 

в оточенню допоможе сьогодні 

Стрільцям в особистому житті, 

так як основним заохоченням 

долі для вас виявиться знай-

омство з приємним і добрим 

представником протилежної 

статі. Нові починання на роботе, 

краще відкласти до завтра.

Гороскоп Козеріг. У п’ятницю 

візити в казенні будинки, швид-

ше за все, будуть невдалими.

Гороскоп Водолій. Не біда, що 

вам доведеться деякий час по-

жити в кімнаті для гостей, зате 

у вашій спальні з комфортом 

розмістяться батьки другої 

половинки! Зрештою, давши 

згоду на їх приїзд, ви отримали 

право в майбутньому висувати 

свої вимоги та умови. Будьте 

стримані і терплячі, це скоро все 

закінчитися.

Гороскоп Риби. Ви зайвий раз 

переконаєтеся, що просто так 

в світі нічого не відбувається. 

Однак, якщо Вам здасться, що 

Ви здогадалися про задум Твор-

ця, знайте, тут можливі два 

варіанти: а) швидше за все, це 

помилка і б) ну, або Ви - дійсно 

пророк ..., сообщает http://

monavista.ru

РЕКЛАМНА АКЦІЯ 
ПРИ ПОКУПЦІ ОДНОГО АЕРОЗО-
ЛЮ ДРУГИЙ В ПОДАРУНОК, ТІЛЬКИ 
В ЕКО. ОТРИМАЙТЕ ШАНС НА ОТ-
РИМАННЯ ПУТІВКИ В УСІ ТОЧКИ 
СВІТУ. І ПАМ’ЯТАЙТЕ, МРІЇ ЗБУВА-
ЮТЬСЯ.

За делальнішою інформацією :www.eldorado.com


