
Загальні відомості про 

комп’ютери 

Модуль 1 



Комп'ютер - це 

Комп'ютер - це електронний пристрій, що 

використовується для зберігання і обробки 

інформації. Комп'ютери можуть використовуватися 

для виконання різних завдань, таких як: 

• Відправлення повідомлень електронної пошти 

• Показ презентацій 

• Відстеження даних 

• Набір тексту 

• Систематизація файлів 



Роль комп'ютерів 

Комп'ютери впливають на ваше життя кожен день. Для прикладу розглянемо, скільки 
комп'ютерів ви використовуєте для звичайного походу в магазин. Комп'ютери управляють 
датчиком подушки безпеки у вашій машині, регулюють роботу світлофорів на вулиці і 
холодильних установок в магазині, а також розраховують вартість покупки. Розглянемо, як 
ще комп'ютери відображаються на вашому повсякденному житті. 

Комп'ютери - потужний інструмент, що неймовірно впливає на світ. Сьогодні вони є 
невід'ємною частиною повсякденного життя багатьох людей, а також проникли в багато 
областей бізнесу, розважальної індустрії та освіти. 



Роль комп'ютерів 

Комп'ютери відіграють важливу роль в освіті. З їх допомогою реалізується безліч завдань, 
від інтерактивних програм навчання до зберігання даних досліджень студентів. Деякі 
школи реалізують виключно дистанційне навчання через Інтернет і доступні для людей 
у будь-якій точці світу. 

У бізнесі комп'ютери використовуються для взаємодії з працівниками та клієнтами. Вони 
допомагають керувати великими проектами, здійснювати комунікацію в компаніях і 
пропонують безліч зручних послуг клієнтам. Крім того, вони корисні для підготовки 
презентацій, відстеження товарних запасів, а також безпечного і доступного зберігання 
інформації. 

Медицина також істотно виграла завдяки комп'ютерам. У цій області вони 
використовуються для діагностики, ведення історій хвороби пацієнтів і миттєвого 
зв'язку між лікарями і медсестрами, допомагають легко знайти новітні ліки. 

Вчені використовують комп'ютери для своїх досліджень. Адже комп'ютер - корисний засіб 
для аналізу даних, а також роботи зі складними формулами і математичними діями. 
Але, що найважливіше, комп'ютери допомагають вченим моментально зв'язуватися 
один з одним і ділитися результатами досліджень з усім науковим співтовариством. 

Письменники і видавці використовують комп'ютери для форматування сторінок, 
редагування матеріалу, а також випуску інформаційних бюлетенів, журналів, книг тощо 

Органи державного управління використовують комп'ютери для ведення обліку, 
інформування громадян та надання різних послуг. За допомогою комп'ютера ви також 
можете знайти в Інтернеті записи політичних дискусій і дебатів. 

 



Компоненти комп'ютера 

З першого погляду комп'ютери можуть здатися складними і 
відлякати, але коли приходить розуміння основ, все стає простим і 
зрозумілим. Для початку розглянемо компоненти комп'ютера, які ви 
будете використовувати найчастіше. 

Це пристрої введення. Пристрої введення дозволяють посилати 
комп'ютеру ваші інструкції. Найважливіші з них - клавіатура і миша. 
Ви також можете використовувати такі важливі пристрої, як веб-
камери, мікрофони і сканери. 

Пристрої виведення, в свою чергу, повертають відгук на ваші 
завдання. До цієї категорії відносяться монітори, принтери і 
динаміки, що відповідають за зображення, текст і звук відповідно. 

ЦП (центральний процесор) обробляє команди, які ви посилаєте 
комп'ютеру. Інформація зберігається в пам'яті комп'ютера. Пам'ять 
поділяється на три категорії: Оперативна пам'ять (оперативний 
запам’ятовуючий пристрій: ОЗП), постійна пам'ять (постійний 
запам’ятовуючий пристрій: ПЗП) і флеш-пам'ять. 



Компоненти комп'ютера 

Усередині комп'ютера розташована материнська плата. Вона 
об'єднує входи, виходи і процесор, а також дає вашому комп'ютеру 
вказівки. На материнській платі також можуть бути розташовані 
додаткові компоненти, такі як відеокарта, звукова карта і мережева 
карта. Остання дозволяє здійснювати зв'язок з іншими комп'ютерами 
на ваш вибір. 

Для зберігання даних використовуються як внутрішні, так і 
зовнішні пристрої. Внутрішня пам'ять вбудована в апаратні 
компоненти комп'ютера. Ви можете розширити можливості 
зберігання інформації за допомогою зовнішніх пристроїв, таких як 
CD- або DVD-диски, флеш-карти та хмарні сервіси. 

Порти дозволяють підключати до комп'ютера різні пристрої 
введення і виведення даних. Найчастіше використовуються порти 
USB (універсальна послідовна шина) і Firewire (для швидких 
цифрових пристроїв), мережевий порт (для з'єднання з Інтернетом), а 
також роз’єми для підключення монітора і живлення комп'ютера. 

 



Використання комп'ютера 

Щоб запустити комп'ютер, натисніть кнопку включення. При цьому може 
запалитися невеликий світловий індикатор і включитися монітор. Відбувається 
перевірка компонентів, і, якщо все працює нормально, завантажується екран з 
привітанням, а потім - з логотипом Windows. Тут ви можете увійти в систему в якості 
основного користувача або гостя. 

У всіх сучасних комп'ютерах передбачена функція енергозбереження, яка 
називається сплячим режимом. Вона дозволяє комп'ютеру тимчасово призупинити всі 
другорядні операції. При вході в сплячий режим світловий індикатор починає 
блимати. При цьому істотно економиться електроенергія, оскільки працює тільки 
світлодіод. Зовні ПК походить на вимкнений, проте все результати вашої роботи 
збережені і всі документи відкриті. Коли необхідно відновити роботу, комп'ютер 
швидко запускається натисканням любої кнопки на клавіатурі. Ви також можете 
вийти з системи, перезавантажити або вимкнути комп'ютер. Перед цими діями 
збережіть свою роботу, щоб останні версії файлів залишилися на жорсткому диску. 
Натискайте на кнопку вимикання ПК, тільки якщо комп'ютер завис і перестав 
відповідати на команди. 



Використання комп'ютера 

 Вихід з системи 

Коли ви виходите з системи, відбувається завершення поточного 
сеансу. Всі програми при цьому залишаються відкритими, і після 
повторного входу ви можете знову продовжити роботу з ними. 
Аналогічне справедливо для решти користувачів комп'ютера. 

 Перезавантаження 

Перезавантаження зазвичай використовується, коли програма 
перестає відповідати. Кнопка перезавантаження виробляє вимикання і 
автоматичне включення ПК. Пам'ятайте, що будь-які незбережені 
дані при цьому будуть втрачені. 

 Вимкнення 

Вимкнення комп'ютера призводить до завершення роботи 
операційної системи. Усі дані, напрацьовані вами при цьому 
втрачаються, тому не забудьте попередньо зберегти всі документи. 



Загальні відомості про 

клавіатуру 

Клавіатура - це пристрій для введення інформації, такої як букви, цифри, різні 

символи і команди. Існує безліч різних клавіатур, розташування клавіш на яких 

може відрізнятися. Найбільш поширеним видом є QWERTY-клавіатура. Її назва 

відображає перші шість клавіш у верхньому ряду алфавітного блоку. Залежно від 

своїх функцій клавіші діляться на кілька груп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні відомості про 

клавіатуру 

Спеціальні клавіші призначені для виконання 
певних дій і використовуються як окремо, так і в 
поєднанні з іншими клавішами. На клавіатурі 
ПК є такі спеціальні клавіші: Ctrl, Alt, Esc, 
клавіша з емблемою Windows, Tab, Caps Lock і 
Shift. 

 



Загальні відомості про 

клавіатуру 

Для виконання різних завдань вони можуть використовуватися в 
комбінації з іншими клавішами. Поєднання клавіш часто 
позначається знаком "+". Наприклад, в деяких програмах одночасне 
натискання клавіш Ctrl + S дозволяє зберегти файл. 

Натискання Shift і клавіші з алфавітного блоку дозволяє 
надрукувати велику літеру. 

Щоб вводити великі літери, не затискаючи клавішу Shift, можна 
один раз натиснути Caps Lock. Повторне натискання Caps Lock 
призведе до вимикання функції. Для відображення активного статусу 
Caps Lock на клавіатурі може бути світловий індикатор. 

На більшості клавіатур є спеціальна клавіша з емблемою Windows. 
Вона використовується для переходу на початковий екран, або ж в 
поєднанні з іншими клавішами для виконання стандартних завдань в 
Windows. 

 

 



Загальні відомості про 

клавіатуру 

Функціональні клавіші від F1 до F12 використовуються для виконання особливих 
завдань, в залежності від операційної системи і конкретної програми. Наприклад, у 
багатьох програмах F1 використовується для виклику файлу довідки. У деяких 
випадках з їх допомогою можна управляти яскравістю монітора або гучністю звуку. 

  

 

 

За допомогою буквено-цифрових клавіш вводяться букви, цифри, пунктуаційні 
знаки і символи. У цей блок також входить пробіл. 

 

Щоб виконати відступ, натисніть на клавішу "пробіл". 

 

  

Щоб перемістити курсор в початок наступного рядка, натисніть клавішу Enter. 

  

 

Щоб видалити знак ліворуч від курсору або виділеного тексту використовується 
клавіша Backspace. 

 



Загальні відомості про 

клавіатуру 

Для переміщення по документу або веб-сторінці і редагування тексту використовуються клавіші 
навігації. В їх число входять клавіші Delete, Insert, Home, End, Page Up і Page Down. 

 

 

 

 

  

Клавіша Home використовується для переміщення курсору на початок рядка або переходу до 
верхньої частини веб-сторінки. 

Стрілки дозволяють переміщати курсор на один символ або один рядок. Якщо виділити фрагмент 
тексту і натиснути стрілку, курсор виявиться з відповідної сторони від виділення. Ви також можете 
використовувати ці клавіші для прокрутки веб-сторінок. 

Щоб перемістити курсор в кінець рядка або перейти в нижню частину веб-сторінки, натисніть 
клавішу End. 

Для переміщення курсору на одну сторінку або прокрутки на один екран вгору використовується 
клавіша Page Up. 

Для переміщення курсору на одну сторінку або прокрутки на один екран вниз використовується 
клавіша Page Down. 

Видалення символу праворуч від курсора або виділеного тексту відбувається при натисканні клавіш 
Delete. У Windows клавіша Delete також служить для переміщення обраного файлу в Корзину. 

Клавіша Insert працює як перемикач. Якщо вона активна, відбувається звичайне введення тексту. В 
іншому випадку, зауважте, що ви будете замінювати вже наявний текст його стиранням. 

 



Загальні відомості про 

клавіатуру 

Цифрова панель може нагадувати клавіатуру калькулятора. Вона 
включає цифри та знаки математичних дій. Наприклад, клавіша "+" 
використовується для додавання. Цифрова панель корисна, коли потрібно 
швидко вводити цифри. 

Крім того, вона може використовуватися для навігації. Для перемикання 
між цифровим і навігаційним режимом цифр натисніть Num Lock. 

На клавіатурі також є додаткові клавіші, з якими ви вже, можливо, 
знайомі: Print Screen, Scroll Lock і Pause. У різних програмах вони виконують 
різні функції. 

Щоб скопіювати зображення екрану в буфер обміну, натисніть Print 
Screen. Це зображення називається знімком екрана. 

За допомогою клавіші Scroll Lock перемикається режим роботи стрілок. 

Клавіша Pause використовується не так часто. При її натисканні в 
програмі відбувається припинення, а в поєднанні з Ctrl - переривання 
процесу. 

 



Загальні відомості про 

комп’ютерну мишу 

Миша - це невеликий пристрій, за допомогою якого можна переміщати, виділяти і 
відкривати різні елементи на екрані комп'ютера. 

Миша зазвичай розташовується на столі, поруч із клавіатурою. 

Більшість таких пристроїв має, як правило, дві кнопки - ліву і праву. 

Майже всі дії виконуються за допомогою лівої кнопки. Права кнопка 
використовується для особливих функцій. 

На деяких сучасних мишах є додаткові кнопки, призначені для прискорення 
виконання стандартних операцій, таких як прокрутка. 

Коли ви переміщуєте мишу по столу, покажчик на екрані комп'ютера повторює 
відповідні рухи. 

За допомогою миші можна вибрати об'єкт на екрані. 

При переміщенні покажчика по різних областях екрану об'єкти або покажчик 
змінюються. 

Ці зміни свідчать про те, що дані об'єкти можна відкрити за допомогою клацання 
мишею або переглянути їх властивості. 



Загальні відомості про 

комп’ютерну мишу 

Можна відкрити об'єкт або відобразити додаткові параметри, 
навівши на нього курсор і натиснувши ліву чи праву кнопку миші. 

У документі за допомогою миші можна вибирати позицію для 
початку введення тексту. 

Для цього потрібно встановити курсор в документі, клацнути в 
місці вставки і ввести текст за допомогою клавіатури. 

Щоб перемістити об'єкт, необхідно клацнути його і, утримуючи 
кнопку миші, перетягнути в інше місце. 

Після переміщення об'єкта в нове місце кнопку миші потрібно 
відпустити. 

Для виведення на екран меню часто використовується права 
кнопка миші. Меню може містити загальні завдання, такі як 
копіювання або вставку, а також додаткові параметри. 

Такі меню називаються контекстними. Вони сприяють швидкому 
виконанню завдань. 

 



Загальні відомості про 

комп’ютерну мишу 

Більшість пристроїв типу «миша» також забезпечені коліщатком, яке 
дозволяє виконувати прокрутку документів і сторінок. 

Щоб прокрутити документ, помістіть палець на коліщатко і покрутіть його 
назад і вперед. 

Ця дія дозволяє переміщати інформацію в документі вгору і вниз. 

У деяких мишах збоку передбачена кнопка «Назад», яка працює в браузерах і 
провіднику Windows. 

Більш старі миші містять гумову або металеву кульку в нижній частині. 

При механічному пересуванні миші кулька рухається всередині неї. 
Відповідно до цього рухом переміщується і покажчик на екрані. 

Для підвищення продуктивності праці зараз більшість людей використовує 
оптичну мишу, яка працює так само, як і звичайна миша. У оптичної миші для 
відстеження руху замість кульки використовується світлодіод. 

Також можна використовувати лазерну мишу, яка працює на основі лазерної 
технології для відстеження руху, перетворюючи рух руки в цифрові сигнали. 



Стандартні комп'ютерні 

пристрої 

При виборі комп'ютера у вас є багато варіантів. ПК популярні серед 
бізнесменів і звичайних людей, оскільки вони виконують більшість 
функцій, необхідних для роботи і вдома. Комп'ютери ідеально підходять 
для створення документів, упорядкування записів і пошуку інформації в 
Інтернеті. Вони також виконують розважальну функцію, дозволяючи 
грати у відеоігри, спілкуватися з друзями, слухати музику і дивитися 
фільми. 

Проте настільні ПК - не єдиний 
варіант. Популярні альтернативи 
можуть пропонуватися іншими 
комп'ютерними пристроями. Залежно 
від потреб, ви можете вирішити 
придбати настільний комп'ютер, 
ноутбук, планшет або смартфон. 



Настільні комп'ютери 

Настільні комп'ютери пропонують високу продуктивність і інші 
переваги, такі як можливість установки більшого обсягу пам'яті, більший 
розмір екрану і більшу швидкість обробки даних. Хоча вони і 
називаються настільними комп'ютерами, більшість з них виконано у 
формі прямокутного блоку, що розташовується на підлозі і 
підключається до периферійних пристроїв, що знаходяться на столі, 
таких як монітор, клавіатура і миша. Ви можете вибирати або 
оновлювати окремі компоненти системного блоку і периферійні пристрої 
на свій розсуд. 

Настільні комп'ютери працюють від 
безперервного джерела живлення (такого, як 
розетка електромережі), що забезпечує 
безперебійне використання. Вони займають 
більше простору, ніж інші варіанти, і 
призначені для роботи на одному місці. 



Ноутбуки 

Ноутбуки легші і компактніші, ніж настільні ПК. Вони призначені 
для виносного використання, але, тим не менш, також демонструють 
вражаючу продуктивність. Купуючи ноутбук, ви отримуєте 
комп'ютер, клавіатуру, мишу і монітор в одному пристрої. 

Ноутбуки можуть працювати від акумулятора, для збільшення 
часу роботи їх необхідно підключати до електричної розетки. Багато з 
них можуть похвалитися майже такими ж можливостями, як і 
настільні комп'ютери, але подібні варіанти, як правило, коштують 
дорожче. Якщо ви шукаєте рішення, яке пропонує потужність, 
тотожну настільному комп'ютеру, ноутбук стане відмінним вибором в 
дорозі. 



Моноблоки 

Моноблоки об'єднують процесор і монітор в 
одному пристрої, розташованому на столі і 
підключається до клавіатури і миші, зазвичай 
без використання проводів. Моноблоки 
працюють від безперервного джерела живлення, 
при цьому займаючи менше місця, ніж настільні 
комп'ютери. 

Незважаючи на більш компактні розміри, 
моноблоки, як і настільні ПК, призначені для 
роботи на постійному місці. 



Планшети 

На сьогоднішній день планшети отримали величезну 
популярність. Планшети - портативні пристрої (менші ноутбуків), 
оснащені сенсорним екраном. Багато хто використовує стилус - засіб, 
що нагадує ручку і призначений для того, щоб писати, малювати 
картинки або управляти пристроєм. 

Такі планшети, такі як Surface від Microsoft, поставляються з 
плоскою клавіатурою, яка підключається і може також 
використовуватися для захисту екрану. Деякі планшети можуть 
підтримувати повноцінні програми, з якими ви працюєте на 
настільному ПК або ноутбуці. Інші - використовують програми, що 
вимагають меншої обчислювальної потужності, ніж повноцінні 
програми. 



Смартфони 

Смартфони – це крихітні комп'ютери, які 
поміщаються в долоню. На них можна запускати 
додатки і виходити в Інтернет, щоб відправляти 
електронні листи, текстові повідомлення або шукати 
інформацію. Смартфони також володіють 
функціональністю телефонів. 

Смартфони можна використовувати для виконання 
багатьох функцій планшета, таких як відправка пошти, 
робота з документами, відтворення музики і відео. Для 
виконання багатьох функцій смартфону потрібне 
підключення до Інтернету. 



Загальні відомості про апаратне 

забезпечення 

З кожним натисканням кнопки на 
клавіатурі або клацанням мишки сигнал 
відправляється на ЦП, або процесор. Після 
цього ЦП визначає оптимальний порядок дій 
для цього сигналу. Процесор обробляє 
мільйони команд за секунду, саме тому ви 
можете одночасно дивитися відео, слухати 
музику і спілкуватися з друзями. 

Розглянемо компоненти комп'ютера, які ви 
будете використовувати найбільш часто. 

Це пристрої введення. Пристрої введення 
дозволяють посилати комп'ютеру ваші 
інструкції. Найважливіші з них - клавіатура і 
миша. Ви також можете використовувати такі 
важливі пристрої, як веб-камери, мікрофони і 
сканери. 

Пристрої виведення, в свою чергу, 
повертають відгук на ваші завдання. До цієї 
категорії відносяться монітори, принтери і 
динаміки, що відповідають за зображення, 
текст і звук відповідно. 



Загальні відомості про апаратне 

забезпечення 

Усередині комп'ютера розташована материнська плата. Вона 
об'єднує входи, виходи і процесор, а також дає вашому комп'ютеру 
вказівки. На материнській платі також можуть бути розташовані 
додаткові компоненти, такі як відеокарта, звукова карта і мережева 
карта. Остання дозволяє здійснювати зв'язок з іншими комп'ютерами 
на ваш вибір. 

Для зберігання даних використовуються як внутрішні, так і 
зовнішні пристрої. Внутрішня пам'ять вбудована в апаратні 
компоненти комп'ютера. Ви можете розширити можливості 
зберігання інформації за допомогою зовнішніх пристроїв, таких як 
CD- або DVD-диски, флеш-карти та хмарні сервіси. 



Загальні відомості про 

операційні системи 

Операційна система (ОС) - це програмне забезпечення, що 
контролює ресурси комп'ютера, такі як пам'ять, процесор і 
підключені пристрої. ОС також управляє запущеними на 
комп'ютері програмами і допомагає встановлювати нові 
пристрої. Більшість операційних систем оснащені графічним 
користувацьким інтерфейсом (GUI) - способом відображення 
інформації, які використовують для позначення дій графічні 
засоби замість складних текстових команд. Графічні                             
інтерфейси мають різноманітні можливості налаштування, щоб                                        
комп'ютери могли використовувати люди з різними 
можливостями.  



Загальні відомості про 

операційні системи 

Розглянемо, як працює операційна система. 

Комп'ютер працює не тільки завдяки апаратним компонентам. Для виконання 
необхідних завдань йому також потрібне програмне забезпечення. 

Найважливіша частина програмного забезпечення - операційна система, що 
віддає інструкції комп'ютеру і управляє усім обладнанням. Windows 8 - приклад 
сучасної операційної системи. Вона широко використовується на комп'ютерах, 
планшетах і навіть смартфонах. 

Операційна система надає інтерфейс для введення команд за допомогою 
пристроїв введення, таких як клавіатура. Новітні операційні системи 
використовують просунуті графічні засоби, або графічний інтерфейс користувача 
(GUI), який містить безліч іконок, які полегшують взаємодію з ПК і підвищують 
ефективність роботи. 

Для підтримки оптимальної функціональності вашої операційної системи ви 
можете виконати оновлення, коли буде запропоновано розробником. Це 
дозволить забезпечити найкращу роботу і сумісність з останніми апаратними 
пристроями. 

 

 



Операційні системи 

Операційна система виконує чотири основних 
функції.  

1. Вона управляє обладнанням, підключеним до 
комп'ютера.  

2. Вона допомагає іншим програмам, що працюють на 
комп'ютері, використовувати це обладнання.  

3. Вона допомагає впорядковувати файли і папки на 
комп'ютері і виконувати з ними різні операції.  

4. Вона також надає користувацький інтерфейс для 
взаємодії з обладнанням, самою операційною системою 
і іншими програмами. 



Функції операційної 

системи 

Операційна система контролює взаємодію програм між собою і з апаратними 
компонентами комп'ютера. Вона також створює файлову систему, яка визначає 
порядок зберігання даних на пристрої. 

 Подібні дії виконуються через призначений для користувача інтерфейс 
операційної системи. Сьогоднішні операційні системи значно перевершують своїх 
попередників в плані навігації. Зручне розташування елементів, іконки і графічний 
інтерфейс дозволяють працювати з програмами і віддавати завдання за допомогою 
клацання миші або дотику пальця. 

Операційні системи також містять утиліти для додавання WiFi-підключень, 
управління місцем на жорсткому диску і автоматичного резервування файлів, музики і 
картинок. 

Програми взаємодіють з ОС, яка, в свою чергу, для виконання завдань працює з 
процесором комп'ютера і іншими апаратними компонентами. 

Операційна система також дозволяє захистити ваші особисті дані, налаштувавши 
параметри аутентифікації користувачів. Дана операція передбачає створення 
облікових записів зі своїми іменами і паролями, що дозволяє отримати доступ до ПК 
тільки певним людям. 



Загальні відомості про 

програми та дані 

Програма представляє собою набір інструкцій, які 
використовуються комп'ютером для виконання завдань. 

 Програми допомагають виконувати безліч завдань, 
наприклад писати листи і створювати електронні таблиці 
або презентації. Ви також можете використовувати 
програми для розваг: грати в ігри, дивитися фільми і 
спілкуватися з іншими людьми. 

 

Дані - це інформація, яка надходить в програму, згодом 
обробляється, відображається і використовувана нею. 
Даними можуть бути текст, числа, зображення або ж інша 
інформація, така як аудіозаписи та відео. 



Загальні відомості про 

комп'ютерні мережі 

У бізнесі багатьом співробітникам для виконання завдань потрібно друкувати 
документи або ділитися даними з іншими. Купувати принтери і додаткові 
пристрої зберігання інформації для кожного було б занадто дорого, тому для 
подібних цілей в компаніях зазвичай створюється мережа. Вона складається з 
двох або більше комп'ютерів, об'єднаних між собою для спільного використання 
ресурсів, обміну файлами та електронного зв'язку. За допомогою мереж люди 
можуть передавати файли між комп'ютерами, друкувати документи на загальних 
принтерах і багато іншого. 

Більшість мереж складаються з перерахованих нижче компонентів: 

• Сервер 

• Робоча станція 

• Канал зв'язку 

Розміри робочого простору визначають, буде використовуватися локальна 
мережа (LAN) або ж глобальна (WAN). 

• Локальна мережа (LAN) 

• Глобальна мережа 

 



Загальні відомості про 

комп'ютерні мережі 

СЕРВЕР 

Головний комп'ютер або пристрій, що надає послуги 
іншим комп'ютерам. Сервер відповідає за доступ 
пристроїв або комп'ютерів до певних даних. 

 

КАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ 

Шлях або лінія, що об'єднує комп'ютери або пристрої 
для передачі інформації. 

 

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА (LAN) 

Невелика мережа, обмежена невеликими просторами, 
зазвичай розмірами будинку або невеликою групою 
офісів. 

   

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА 

Велика мережа, яка може поширюватися на весь світ. 
З'єднання здійснюється через довгі дроти, оптоволоконні 
кабелі або супутники. Чудовим прикладом глобальної 
мережі служить Інтернет. 

 



Використання 

Інтернету 

Інтернет - всесвітня сукупність публічних мереж, з метою обміну інформацією з'єднаних в 
одну. Спочатку Інтернет був запущений в якості мережі, призначеної для сприяння контактам між 
урядовими і освітніми установами. Пізніше з цією мережею об'єдналися інші, і в кінцевому 
рахунку вона стала найбільшим засобом для обміну інформацією та ідеями. 

Сьогодні до Інтернету підключені багато комерційних, державних та освітніх мереж, а також 
окремі комп'ютери. 

Інтернет пропонує користувачам безліч різних послуг. Всесвітня павутина (www), що 
називається Інтернетом, - лише одна з послуг, що їм надається. В Інтернеті розміщені документи в 
різних форматах, пов'язані між собою і зберігаються на серверах по всьому світу. 

За допомогою Інтернету та його служб можна відправляти повідомлення іншим 
користувачам, шукати вакансії і подавати заяви про прийом на роботу, дивитися фільми, купувати 
і продавати різні товари. 

Багато організацій для зв'язку і спільної роботи з даними використовують особливі типи 
мереж - інтрамережі. Інтрамережа схожа на Інтернет, але доступ до неї можуть отримати тільки 
авторизовані користувачі, що мають відношення до фірми. Інтрамережа набагато менше 
Інтернету і може надавати такі функції, як розсилка документів, поширення програмного 
забезпечення, доступ до баз даних і навчання. 



Роль пам'яті 

 Коли комп'ютер виконує якесь завдання, він зберігає дані в пам'яті. Комп'ютерні дані 
записуються за допомогою нулів і одиниць. Кожен нуль або одиниця називається бітом. 

Комп'ютерна пам'ять має потужні можливості, які описуються різними одиницями виміру. 
Наприклад, біт - мінімальна одиниця виміру кількості інформації, що обробляється комп'ютером. 
У міру зростання функціональних можливостей пам'яті, для опису більшої місткості відбувається 
перехід до інших термінів. 

8 біт інформації складають 1 байт. Оскільки біт занадто малий, основною одиницею виміру 
ємності пам'яті для зберігання даних використовуються байти. 

Кілобайт - це наступний щабель, що складається з 1024 байтів. Кілька кілобайт може 
займати короткий електронний лист або звичайний текстовий файл. 

Далі йде мегабайт. Мегабайт - це 1024 кілобайт, що можна порівняти зі шкільним 
підручником або довгим романом. 

При подальшому збільшенні обсягів даних відбувається перехід до гігабайту, становить 1024 
мегабайт. Це майже мільярд байтів, що слугує для зберігання великих файлів. Наприклад, відео 
або фільм можуть займати гігабайт і більше. 

Нарешті ми досягаємо могутнього терабайта (1024 гігабайт), що становить трильйон байт! 
Терабайт настільки великий, що він може вмістити багато томів книг. Пристрої зберігання, 
ємність яких обчислюється терабайтами, зазвичай використовуються, якщо організації або 
приватній особі необхідно зберігати величезні обсяги даних. 



Основні відомості про 

продуктивність комп'ютера 

На продуктивність комп'ютера впливає ряд факторів. 

Процесор - це мозок комп'ютера. Швидкість ЦП визначає загальну 
продуктивність ПК. Чим швидше процесор, тим більше програм або додатків 
ви зможете запустити одночасно. 

На роботу жорстких дисків (вінчестерів) впливає як обсяг для зберігання 
даних, так і швидкість передачі і завантаження інформації. Фільми та інші 
великі файли можуть займати багато місця на вінчестері і вимагати 
оперативного доступу. 

З швидким і об'ємним жорстким диском у вас не буде проблем з запуском 
великих програм або програванням відеофайлів. 

Оперативну пам'ять комп'ютер використовує для зберігання інформації, 
що створюють і використовують відкриті програми. У разі недостатнього 
обсягу оперативного запам’ятовуючого пристрою (ОЗП) комп'ютер не зможе 
без затримок справлятися з великими програмами, такими як ігри і редактори 
електронних таблиць або презентацій. 

Якщо обсяг пам'яті достатній для зберігання усієї оперативної інформації, 
продуктивність комп'ютера вище. 



Офісні програми 

Існують програмні рішення майже для будь-яких завдань або проектів, які передбачають створення, 
систематизацію або зберігання текстових або графічних даних. 

В їх число входять: 

Текстові редактори використовуються для створення і зміни текстових документів. В їх 
можливості входять такі функції, як перевірка орфографії і форматування тексту будь-яким бажаним 
чином. Деякі з них мають вузьку спеціалізацію, наприклад програми для створення написів за 
допомогою сенсорного екрану. Інші поєднують в собі текстові та графічні можливості для професійної 
роботи з документами, такими як брошури і журнали. 

Програми для створення заміток пропонують легкий спосіб писати, зберігати і систематизувати 
замітки. Для систематизації заміток та інших даних ви можете використовувати такі програми, як 
Microsoft OneNote. Для швидкого доступу ви можете зберігати записи в одному місці. 

Програми для роботи з презентаціями. За допомогою презентаційних програм ви можете 
створювати і редагувати професійні слайд-шоу і ділові пропозиції. Щоб зробити презентацію ще 
кращою, ви навіть можете додати в неї різні аудіо- та відеозаписи. 

Редактори електронних таблиць використовуються для роботи з фінансовими показниками і 
створення діаграм і графіків, що відбивають взаємозв'язок даних. Ви можете систематизувати бюджети, 
легко проводити складні обчислення і працювати з таблицями даних. Інформація при цьому зберігається 
в елементах електронної таблиці. 

Програми для роботи з базами даних. Бази даних використовуються для систематизації та 
зберігання інформації в форматі, який передбачає швидкий пошук і просте редагування. Ви можете 
створювати звіти і відстежувати такі дані, як інформація про читачів, книговидачу, та фонд. 

Графічні редактори використовуються для створення зображень і малюнків. Ви також можете 
редагувати малюнки і фотографії. В графічні редактори часто входять різні засоби цифрового мистецтва, 
такі як додаткові відтінки кольорів і вбудовані олівці, пензлі і ручки. 



Програми для 

спілкування 

Через Інтернет можна легко і швидко виходити на 
зв'язок з людьми з усього світу. 

Надсилання повідомлення електронною поштою - 
це обмін повідомленнями між двома користувачами. 

Програми обміну миттєвими повідомленнями 
дозволяють негайно відправляти і отримувати 
повідомлення. 

Соціальні мережі дозволяють спілкуватися, а також 
ділитися ідеями, картинками і новинами з друзями, 
колегами, однокласниками і сім'єю. 



Програми для спілкування 

Надсилання повідомлення електронною поштою - це обмін повідомленнями між двома 
користувачами. Такий обмін може здійснюватися всередині одного регіону або між 
різними областями країни. Можна відправити повідомлення електронної пошти одному або 
декільком особам, а також отримати таке повідомлення в будь-який час доби. 

Для відправки повідомлення електронною поштою, потрібно підключення до Інтернету 
та обліковий запис електронної пошти. 

Підключитися до Інтернету можна через постачальника інтернет-послуг і потім 
створити обліковий запис електронної пошти за допомогою різних служб. 

Якщо у вас є обліковий запис електронної пошти, вона має вигляд, подібний 
username@example.com, де значення username задається власником облікового запису. 

Знак @ - це спеціальний значок електронної пошти, а example.com - ім'я домену. 

Ім'я домена позначає назву і тип організації, в якій зареєстрований ваш обліковий запис 
електронної пошти. 

По електронній пошті можна відправляти як текст, так і зображення. Відправлення та 
отримання повідомлень електронної пошти - це миттєвий спосіб спілкування з іншими 
людьми. Відправлення та отримання повідомлення електронної пошти займе всього кілька 
секунд в залежності від швидкості вашого інтернет-з'єднання. 



Програми для спілкування 

Програми обміну миттєвими повідомленнями дозволяють негайно 
відправляти і отримувати повідомлення. 

Коли ви спілкуєтеся з ким-небудь через програму обміну 
миттєвими повідомленнями, співрозмовник отримує ваші 
повідомлення негайно. За допомогою цих програм можна 
спілкуватися з кількома людьми одночасно. 

Однією з найбільш поширених програм є Microsoft Skype. 

За допомогою Skype ви можете обмінюватися зображеннями та 
іншими файлами.  

У деяких програмах чату, включаючи Skype, ви можете говорити з 
людиною через мікрофон. Цей різновид чату називається голосовим 
чатом. Також можна побачити свого співрозмовника за допомогою 
спеціального пристрою - веб-камери. Цей різновид чату називається 
відеочатом. 



Програми для спілкування 

Веб-сайти соціальних мереж використовуються для формування 
груп людей зі спільними інтересами або для приєднання до таких 
груп. 

Щоб скористатися сайтом соціальних мереж, необхідно створити 
обліковий запис і профіль. У профілі міститься вся інформація, якою 
ви хочете поділитися з вашими контактами. 

Сайти соціальних мереж дозволяють обмінюватися ідеями, 
файлами, переглядати фотографії і брати участь в дискусіях. 

Деякі сайти соціальних мереж також дозволяють розміщувати 
оголошення про вакансії і просувати на ринок продукти. 



Освітні і розважальні 

програми 

Використовуючи комп'ютери, можна отримати доступ до освітніх та 
розважальних програм. 

 

Освітні програми 

 Що робити, якщо ви хочете вивчити нову мову або отримати вищу освіту, але в 
вашому місті немає відповідного навчального закладу? Використовуючи комп'ютер, 
ви можете знайти і завантажити освітнє програмне забезпечення за бажаною 
спеціалізацією. Ці програми можуть стати альтернативою навчальному закладу, і в їх 
склад часто входять звукові / візуальні елементи, які роблять навчання більш 
імерсивним і інтерактивним. В Інтернеті ви можете легко знайти освітні програми з 
будь-якого предмету і призначені для будь-яких вікових груп. 

 

Розважальні програми 

 Розважальні можливості комп'ютерів майже безмежні. У вашому місті немає 
кінотеатру або ігрових автоматів? За допомогою комп'ютера ви можете знайти останні 
фільми, сидячи у себе вдома, і дивитися їх в будь-який час. Аналогічне справедливо 
для музики і відеоігор. Використовуючи ПК або ноутбук, ви можете коли завгодно 
відтворювати музику і фільми на CD, DVD або Blu-ray, в залежності від приводу 
комп'ютера. 


