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1. Загальні методичні вказівки
Курс «Інформаційні технології» є частиною фахової підготовки фахівця у галузі
інформаційної безпеки.
Цей курс закладає теоретичні основи учення про основи
функціонування комп’ютерних інформаційних систем, їх можливості, склад та призначення
програмного забезпечення персональних ЕОМ, основні напрямки використання сучасних
інформаційних технологій у діяльності фахівця у галузі інформаційної безпеки.
Предметом дисципліни «Інформаційні технології» є теорія і практика використання
новітніх інформаційних технологій у практичної діяльності фахівця у галузі інформаційної
безпеки.
Теоретична частина курсу досліджує загальні принципи функціонування
комп’ютерних інформаційних систем, основи їх використання в практичної діяльності
фахівця у галузі захисту інформації, склад та призначення програмного забезпечення ЕОМ,
основи побудови та функціонування комп’ютерних мереж.
Практичний аспект дисципліни охоплює питання використання сучасних програмних
засобів, вивчення апаратної платформи сучасних ЕОМ, формування уявлення про сучасні
інформаційні технології; розкриття сутності функціонування сучасних операційних систем;
вивчення основ роботи з офісними додатками; формування понять про роботу в сучасних
локальних та глобальних комп’ютерних мережах.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
 сутність процесів отримання, зберігання та переробки інформації в сучасних
операційних системах;
 принципи будови сучасних персональних комп’ютерів та характеристику основних
параметрів їх складових;
 особливості та переваги програмних додатків для оптимального вибору інструментів
під час розв’язання професійних завдань;
 принципи роботи в локальних мережах та Інтернеті;
 сучасний стан рівня і напрямків розвитку обчислювальної техніки і програмних
засобів;
Уміти:
 працювати в якості користувача персонального комп'ютера, самостійно
використовувати сучасні зовнішні носії інформації для обміну даними, створювати
резервні копії й архіви даних і програм;
 працювати з програмними засобами загального призначення, що відповідають
сучасним вимогам світового ринку;
 використовувати прикладне програмне забезпечення навчального призначення;
 використовувати в професійній діяльності мережеві засоби пошуку й обміну
інформацією;
 застосовувати прийоми антивірусного захисту;
 застосовувати основні засоби і методи сучасних інформаційних технологій, їх
теоретичну і технічну базу, можливі напрямки використання;
 ефективно використовувати засоби нових інформаційних технологій у своїй
майбутній професійній діяльності.
Основними видами занять є лекційне та практичне заняття. При проведенні занять
необхідно використовувати метод проблемного навчання для підвищення у курсантів
(слухачів) рівня інтересу та активізації когнітивних пізнавальних процесів.
Важливою складовою частиною підготовки є самостійна робота, тому програма
передбачає самостійне виконання розрахунково-графічного завдання та самостійне вивчення
деяких навчальних питань.
Перевірка, облік та оцінка знань і навичок студентів є невід’ємною частиною
учбового процесу. Правильно організований облік успішності, з одного боку, сприяє
підвищенню знань і практичних навичок, з іншого боку - впливає на формування у курсантів

таких якостей, як відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, вміння критично
ставитись до своєї роботи, прагнення до вдосконалення.
При оцінюванні успішності студентів враховуються рівень засвоювання теоретичних
знань, а також їх вміння виконувати ці знання під час вирішення практичних завдань.
Поточний облік успішності проводиться на всіх заняттях. Підсумковий облік успішності за
окремими темами проводиться на спеціальному контрольному занятті в кінці вивчення
відповідної теми. Основними формами перевірки успішності є усне опитування під час
проведення практичних занять, під час прийому завдань, що виконуються на комп’ютері, під
час прийому розрахунково-графічного завдання, а також на контрольно-перевірочних
заняттях..
3.Методичні вказівки до практичних занять
Тема№1 Архітектура ІВМ РС-сумісного комп'ютера
Практичне заняття: Вивчення параметрів роботи BIOS та програми POST
Навчальна мета заняття: Вивчити структуру та принципи роботи BIOS та программу
POST.
Час проведення : 2 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Загальні відомості
2. Інтерфейс BIOS та робота з параметрами
3. Основні розділи BIOS
4. Програма POST
1.Загальні відомості

Що таке BIOS?
BIOS (Basic Input/Output System) - базова система введення/виведення - є набором
спеціальних підпрограм, які використовує комп'ютер для ініціалізації комплектуючих,
необхідних йому для первинного завантаження і подальшої роботи. Такими пристроями є
процесор, оперативна пам'ять, клавіатура, відеокарта і т.д. Щоб управляти ними і
використовується BIOS. Фактично це перше програмне забезпечення, виконуване
процесором. Оскільки на початковому етапі завантаження комп'ютера зовнішні пристрої
недоступні, ВIOS зберігається на спеціальній мікросхемі (або двох мікросхемах - при
використовуванні двох мікросхем застосовується назва (Duаl ВIOS), яка розташована на
материнській платі.
Материнська плата містить три типи пам'яті, які бережуть в собі дані необхідні для
роботи BIOS і початкового завантаження комп'ютера, які це типи?
Boot Block. Це спеціальна пам'ять, в якій знаходяться дані, необхідні для
завантаження комп'ютера. Вони використовуються процесором тільки у разі пошкодження
вмісту BIOS в результаті яких-небудь дій користувача або збою апаратури. Завдяки Boot
Вlock можна завантажитися із спеціально підготовленого гнучкого диска або компакт-диска
з метою «перепрошивки BIOS».
Постійна пам'яті (ПЗП або ROM) – швидкодіюча, енергонезалежна, розрізняють
мікросхеми постійної пам’яті без можливості перепрограмування і з можливістю
багаторазового перепрограмування. Тут знаходяться всі підпрограми BIOS. Вони
відповідають не тільки за ініціалізацію комплектуючих комп'ютера і завантаження
операційної системи, але і за подальшу взаємодію з нею у разі потреби доступу до того або
іншого пристрою.
СMOS-пам'ять. Це особливий тип пам'яті, призначений для зберігання параметрів
ініціалізації пристроїв комп'ютера. Працює від незалежного джерела живлення (батареї або
акумулятора). Стандартний обсяг — 128 байт. Крім того, тут же знаходяться всі настройки

ВIOS, які може змінювати користувач (таймери пам'яті, частота шини, параметри жорсткого
диска і ін.).
Який принцип роботи ВIOS?
Принцип роботи ВIOS достатньо простий. Відразу після подачі живлення на
процесор починає працювати спеціальна підпрограма BIOS, яка називається POST (Power-Оn
Self Test) – самоперевірка при ввімкнені енергії. Вона тестує пристрої (оперативну пам'ять,
відеокарту, дисковод, жорсткий диск і т. д), необхідні для подальшого завантаження
комп'ютера. Якщо виникають помилки, то видається відповідний звуковий сигнал (або серія
сигналів) або тестове повідомлення (при робочій відеокарті). Після цього завантаження
комп'ютера припиняється до усунення виниклої несправності.
Якщо ніяких несправностей не виявлено, то управління передається підпрограмі
завантаження операційної системи. Вона знаходить пристрої із завантажувальною
інформацією (це дисковод, жорсткий диск, привід компакт-дисків і ін.) і запускає операційну
систему. Далі управління беруть на себе вбудовані механізми операційної системи.
Мікросхеми, в яких зберігаються підпрограми BIOS, можуть бути наступних типів:
ROM (Read Опlу Memory). Цей тип мікросхем використовувався на зорі виникнення
комп'ютерів. Дані на мікросхемі записувалися тільки один раз механічним способом і їх
перезапис був неможливий. Одним словом - дешево і сердито.
PROM (Programmable Read Оnlу Memory). Головна відмінність цього типу від інших –
більший обсяг і можливість програмування мікросхеми в домашніх умовах. Проте зберігся
головний недолік - допустимо тільки одноразове записування, тому сьогодні мікросхеми
даного типу для зберігання ВIOS не використовуються через свою обмеженість.
EPROM (Erasable Programmable Read Оnlу Memory) - мікросхема постійної пам'яті,
вміст якої стирається за допомогою ультрафіолетового опромінення. Представник більш
нової технології. На цей раз дані можна було записувати багато разів, для чого
використовувався спеціальний пристрій - програматор, який за допомогою
ультрафіолетового променя певної довжини і потужності відновлював структуру кристала
(через спеціальне кварцове віконце на мікросхемі). Недоліками цього типу були тривалість
процесу відновлення і необхідність використовування програматора. Саме тому дані
мікросхеми на сьогоднішній день не використовуються для зберігання ВIOS .
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Оnlу Memory)- мікросхема
постійної пам'яті, вміст якої стирається за допомогою спеціального електричного сигналу.
Інша назва, що часто вживається - Flash ROM (може бути перезаписаний просто в
комп’ютері без додаткових пристроїв на зразок програматора . Починаючи з другою
половиною 1990-х років, EEPROM постійно упроваджувалася в різні пристрої (у тому числі
комп'ютери).
Виробники BIOS
Окремо варто згадати про виробників ВIOS. Що стосується персональних
комп'ютерів, те найбільше розповсюдження отримали AwardВIOS і AMIВIOS відповідно від
фірм Award Software і American Megatrends.
Приблизно в 2000 році з'явилася PhoenixBIOS, яка є модифікацією AwardBIOS
(приблизно цього року відбулося об’єднання двох фірм виробників - Award Software і
Phoenix Technologies).
BIOS різних виробників пропонують користувачу свій набір можливостей для
налаштування пристроїв. Але, як правило, параметри всіх BIOS мають подібні назви і схожі
за призначенням.
Основні розроблювачі BIOS
Раніше - приблизно на початку і в середині 90-х - можна було зустріти версії BIOS,
цілком розроблені виробниками системних (материнських) плат або ноутбуків - наприклад
Intel, IBM, Compaq, Toshiba, Dell. У результаті еволюції комп'ютерного устаткування всі
кращі наробітки були втілені в продукції таких брендів, як Award, AMI, Phoenix, які зараз є
основними виробниками програмного коду BIOS. Тому версії BIOS різняться незначно.
Розглянемо докладніше кожного виробника базової версії BIOS.

Awardbios компанії Award Software (phoenix.com) - найбільш відомий виробник BIOS.
У свій час дуже популярної була версія 4.51, пізніше з'явилася версія 6.0, яка встановлена на
левовій частині сучасних материнських плат. У далекому 1998 році фірма Award була
куплена компанією Phoenix, однак усі наступні розробки виходять під торговельної маркою
Awardbios або Phoenix-Award BIOS.
AMIBIOS компанії American Megatrends (ami.com). У цей час даний виробник посідає
друге місце по популярності серед виробників материнських плат. В основному дану версію
BIOS на свою продукцію встановлюють такі компанії, як Asustec, Asrock, MSI.
Phoenixbios компанії Phoenix Technologies (phoenix.com) найчастіше зустрічається на
ноутбуках.
Версії BIOS
Для того, щоб використовувати всі можливості чіпсету, встановленого на
материнській платі, а також особливості роботи з усім периферійним устаткуванням (жорсткі
диски, карти розширення та ін.), необхідна своя версія BIOS. Але для того, щоб створити
необхідну версію, потрібно забезпечити повний цикл розробки програми. Але фірмамвиробникам невигідно містити спеціальний відділ, витрачати час і ресурси. Тому створення
BIOS
звичайно
розділяють
на
два
етапи:
1) Виробник BIOS розробляє базову версію, у якій реалізовані всі функції, що не залежать
від особливостей чіпсету.
2) Виробник материнської плати разом з компанією - розроблювачем BIOS, так
сказати, підганяють версію під особливості плати. Згодом з'являється нове периферійне
обладнання, і BIOS може неодноразово змінюватися після випуску плати, одержуючи нові
функції й можливості. Нові версії BIOS викладаються для завантаження на сайтах компаній виробників материнських плат. Таким чином, поняття "версія BIOS" можна позначити, як
версію базового коду (звичайно, позначається як Awardbios 6.0 - шоста версія BIOS компанії
Award) або версію BIOS для конкретної моделі материнської плати, назва якої звичайно
складається зі скороченого назви моделі плати й номера відновлення.
Вхід в BIOS Setup
Вхід в BIOS Setup можливий тільки при включенні комп'ютера. При первіснім
тестуванні POST (чутний один короткий сигнал із системного динаміка) необхідно нажати
певну клавішу або комбінацію клавіш. Звичайно на екранній заставці при тестуванні
відображається напис типу "Press DEL to enter Setup" - це означає, що для входу в BIOS Setup
необхідно нажати клавішу DEL. Довідатися, за якою клавішею закріплений вхід в BIOS,
можна з інструкції до материнської плати. Якщо інструкції немає, а екранна заставка не
відображає підказки, можна випробувати найбільш відомі варіанти комбінацій: Delete, F1,
F2, F3, F10, F11, F12, Esc, Ctrl + Shift + S або Ctrl + Alt + S, Ctrl + Alt + Esc, Ctrl + Alt + Delete
2.Інтерфейс BIOS та робота з параметрами
Найпоширеніші версії BIOS мають схожий текстовий інтерфейс, і зміна всіх значень
параметрів здійснюється за допомогою клавіатури. Для того, щоб потрапити в BIOS потрібно
в момент після включення комп'ютера, але до початку завантаження операційної системи
натиснути певну клавішу. Залежно від BIOS це може бути клавіша Del, F9, F1 або F2,
звичайно система сама виводить підказку, щоправда іноді вона прихована логотипом або
«проскакує» дуже швидко.
При вході в BIOS Setup користувач попадає в головне вікно, де розташовані всі основні
розділи також можуть бути розташовані ще і розділ (підрозділ). Усі розділи мають однакову
структуру: У верхній частині вікна виводиться назва поточного розділу або підрозділу. У
лівій частині перебуває список доступних параметрів обраного розділу (або викликається
список, що випадає, при натисканні на клавішу Enter).
Праворуч від назв параметрів виводяться їхні поточні значення. Якщо який-небудь із
параметрів і його значення відображається блідим кольором - значить, або він призначений
тільки для читання й не може змінюватися, або для його редагування необхідно змінити
інший пов'язаний з ним параметр. У правій частині вікна звичайно виводиться коротка

довідка по обраному параметру, у нижній частині - підказка по використанню
функціональних клавіш.
Після входу в BIOS Setup і появи головного вікна будуть доступні наступні клавіші
для керування: (клавіші керування курсором) - переміщення по розділах і параметрам.
Enter - вхід в обраний розділ або виконання команди, також у сучасних BIOS з'являється, що
випадає список доступних параметрів. Page Up/Page Down або +/- на додатковому
цифровому блоці клавіатури - зміна значення обраного параметра: натискаючи зазначені
клавіші кілька раз, можна перебрати всі доступні значення змінюваного параметра. Звичайно
по відображенню останнього параметра покажчик переміщається на перше значення списку
(зациклений список).
ESC - вихід з розділу в головне меню, а при натисканні в головнім вікні - вихід з BIOS
Setup зі скасуванням усіх змін.
F1 - виклик довідки по роботі з BIOS Setup.
F2 - зміна колірної палітри програми BIOS Setup (доступна не у всіх версіях).
F5 - відновлення попередніх значень для обраного розділу: будуть повернуті ті
значення, які були на момент входу в програму BIOS Setup, або ( у деяких версіях)
установлені значення за замовчуванням.
F6 - установка для обраного розділу значень за замовчуванням (команда Load FailSafe Defaults); також у різних версіях можуть використовуватися клавіші F5 або F9 (AMI
BIOS).
F7 - установка для обраного розділу оптимізованих значень (команда Load Optimized
Defaults).
F10 - вихід з BIOS Setup зі збереженням усіх внесених змін, при цьому потрібно
підтвердити дії за допомогою клавіш Y або Enter. Y/N - Yes/No (Так/Ні) - погодитися або
відмовитися від виконання команди або зміни параметра. BIOS також може попереджати про
те, що зміна параметра може спричинити нестабільну роботу всієї системи. Користувач може
або погодитися й не змінювати даний параметр, або відмовитися й продовжити редагувати
параметр на свій розсуд.
Безпечна робота з BIOS Setup
Робота з BIOS Setup пов'язана з певним ризиком, оскільки при неправильнім або
необережній зміні параметра - система може функціонувати нестабільно або не
функціонувати взагалі. Є кілька простих порад, які дозволяють звести можливий ризик до
мінімуму:
Намагайтеся взагалі не експериментувати з BIOS на комп'ютерах, що обробляють або
зберігають важливу або об'ємну інформацію. Перед настроюванням системи за допомогою
BIOS подбайте про резервне копіювання важливих даних. Головне в таких комп'ютерах стабільність. Завіснутий розігнаний комп'ютер через кілька годин обробки відео - це втрата
часу й електроенергії й результату роботи. Нерозігнаний упорається з даним завданням
набагато ефективніше й збереже ваші нерви.
Перш, ніж змінити важливі параметри, завжди фіксуйте виставлене й змінене
значення. Це дозволить вам у випадку нестабільної роботи системи повернути її в робочий
стан.
Не змінюйте значення параметрів, які вам невідомі. Уточніть їхнє значення або в
інструкції до материнської плати, або в мережі Internet на ресурсі розроблювача плати.
Не редагуйте за раз багато важливих не зв'язаних між собою параметрів. При
нестабільній роботі системи набагато складніше визначити, який параметр викликав
нестабільну роботу.
Не розганяйте комп'ютер без відповідної підготовки.
Не використовуйте розділ Hard Disk Utility, який призначений для низько-рівневого
форматування застарілих моделей жорстких дисків і зустрічається в старих версіях BIOS,
тому що може вивести з ладу сучасний жорсткий диск.
Якщо після виставляння параметрів і виходу з BIOS комп'ютер перестає запускатися
взагалі, повернути систему в робочий стан можна декількома способами:

Якщо після перезавантаження комп'ютера можливо ввійти в BIOS Setup, потрібно
встановити колишні значення відредагованих параметрів. Деякі версії BIOS самі здійснюють
відкіт змін за останню сесію.
Якщо зроблені зміни невідомі, то краще скористатися параметрами за замовчуванням,
використавши команду Load Fail-Safe Defaults. Після цього буде надбудовано систему на
оптимальну роботу. Якщо комп'ютер зовсім не запускається через неправильні настроювання
BIOS, то в такому випадку необхідно обнулити уміст CMOS. При цьому всі значення
включаючи дату/час будуть змінені.
3.Основні розділи BIOS
У більшості випадків виробники BIOS використовують класичний вид першої
сторінки BIOS Setup розміщення основних розділів і команд у два стовпці. Як було
застережено раніше, кожна материнська плата має свої особливості, назви основних розділів
BIOS, як правило, не міняються. Розглянемо коротко назви основних розділів, щоб легше
орієнтуватися в місце-знаходженні необхідного параметра.
Standard CMOS Features (Standard CMOS Setup) - тут зібрані стандартні настроювання
комп'ютера, до яких ставляться параметри дискових накопичувачів, настроювання дати,
часу. Тут також можна довідатися про кількість установленої оперативної пам'яті й інші
відомості про систему.
Advanced BIOS Features (BIOS Features Setup) - "розширені настроювання BIOS", до
яких ставляться параметри завантаження, параметри роботи комп'ютера, чіпсету, периферії й
кеш-пам'яті.
Advanced Chipset Features (Chipset features Setup) - настроювання роботи чіпсету
материнської плати - зокрема, настроювання північного моста (визначальних у роботі
оперативної пам'яті, процесора, відеосистеми, шин AGP, Pci-express і інших пристроїв).
Integrated Peripherals - настроювання параметрів інтегрованих периферійних
пристроїв, які підтримуються південним мостом - таких, як гнучкі й жорсткі диски, адаптери,
порти й ін.
Power Management Setup - установка параметрів електроживлення й режимів
енергозбереження, а також параметрів зміни робочого стану при настанні певного події.
Pnp/PCI Configurations - керування способом розподілу ресурсів між периферійними
пристроями. Звичайно даною функцією не користуються, залишаючи за замовчуванням
автоматичний розподіл ресурсів.
PC Health Status або H/W Monitor - відображення поточного значення, одержаного із
вбудованих датчиків, температур, напруги і швидкості обертання вентиляторів, а також
установка значень для спрацьовування захисту від перегріву.
Frequency/Voltage Control - установка робочих частот і напруги для процесора,
чіпсету, оперативної пам'яті, відеоадаптера й інших значень.
Load Fail-Safe Defaults (Load BIOS Setup Defaults) - команда, що скидає всі
настроювання BIOS до значення за замовчуванням, при цьому встановлюються безпечні
значення всіх параметрів, частот і напруг.
Load Optimized Defaults (Load High Performance) - команда встановлює настроювання
BIOS, які забезпечують оптимальну продуктивність системи, зберігаючи її стабільність.
Прискорюється процедура POST.
Set Supervisor Password, Set User Password - команди для установки адміністративного
й користувацького пароля на вхід в BIOS Setup або завантаження комп'ютера.
Після закінчення здійснення налагодження BIOS, для того, щоб зберегти змінену
конфігурацію, необхідно вийти «зі збереженням налагоджень» (звичайно пункт Save & Exit
Setup) або натиснути F10 і підтвердити впевненість щодо вірно виконаних своїх дій. Менш
досвідченим користувачам не рекомендуємо змінювати одразу декілька налагоджень за один
раз, а також після кожного коректування здійснювати перевірку стабільності роботи ПК і
можливості завантаження операційної системи.

1st Boot Device - перший завантажувальний пристрій
[xxx Drive] [Disabled]
Зазначений в даному пункті пристрій стане першим, з якого BIOS спробує завантажити
операційну систему.
2nd Boot Device - другий завантажувальний пристрій
[xxx Drive] [Disabled]
Зазначений в даному пункті пристрій стане другим по рахунку, з якого BIOS спробує
завантажити операційну систему.
32Bit Data Transfer – 32 бітний режим передачі даних
[Disabled] [Enabled]
При роботі дискових накопичувачів IDE або інших, які працюють у сумісному режимі, 32
бітний режим оптимізує обмін даними по шині PCI. Якщо його відключити, то може трохи
знизитися швидкодія дискової підсистеми, особливо у випадку підключення двох IDEпристроїв на один шлейф, тому краще ставити опцію в положенні Enabled.
3rd Boot Device - третій завантажувальний пристрій
[xxx Drive] [Disabled]
Зазначений в даному пункті пристрій буде третім, з якого BIOS спробує завантажити
операційну систему.
3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage – відображає напругу на лініях живлення +3.3 В,
+5 В и +12 В в розділі моніторингу.
A
Agere Firewire 1394 – контролер IEEE 1394a.
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає, а Disabled відключає інтегрований контролер IEEE 1394a (FireWire)
на чіпі Agere. Відключення контролера, що не використовується, може звільнити системні
ресурси для інших пристроїв.
AI Overclocking
[Manual] [Auto] [Standard] [N.O.S.]
Налагодження (на материнських платах ASUS) дозволяють визначити тип конфігурування
параметрів системи, які стосуються розгону. Опція Manual відповідає режиму користувача, в
якому самостійно можна встановити параметри системи, які обумовлюють розгін. Auto
відповідає режиму автоматичного налагодження системи, Standard - стандартному вигляду
параметрів, N.O.S. - активує роботу фірмової технології ASUS N.O.S. динамічного розгону.

ACPI 2.0 Support – підтримка ACPI 2.0
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled активує підтримку інтерфейсу керування живленням ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface) специфікації 2.0, що підтримує 64-розрядні операційні
системи і є зворотно сумісною з версією ACPI 1.0b.
ACPI APIC Support – підтримка ACPI APIC
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled активує підтримку функції ACPI APIC, що призначена для енергозбереження
в багатопроцесорних системах і в системах з одним процесором багатоядерної архітектури,
що підтримує технологію Hyper-Threading.
ASUS C.G.I. Function - технологія ASUS C.G.I.
[Auto] [Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає технологію ASUS C.G.I. (Cross Graphics Impeller), що призначена для
розгону графічної системи працюючої в режимі CrossFire.
B
BIOS EHCI Hand-off – Відключення інтерфейсу EHCI
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled відключає підтримку поліпшеного інтерфейсу хост-контролера USB 2.0 EHCI
(Enhanced Host Controller Interface). Інтерфейс EHCI повністю сумісний із стандартами USB
1.1 і 2.0 і покликаний зменшити участь процесора в роботі контролера USB.
Block (Multi-Sector Transfer)
[Disabled] [Auto]
При налагодженні режимів роботи SATA-контролера опція Disabled дозволяє виключити
режим передачі даних блоками, якщо він не підтримується вашим жорстким диском. Робити
це без потреби, звичайно, не варто, бо блокова адресація дозволяє за один раз зчитувати
одразу декілька секторів, що, безумовно, прискорює процес обміну даними.
C
C1E Support – Технологія C1E
[Disabled] [Enabled]
Керує технологією «C1E Support», що дозволяє відключення блоків процесора під час
бездіяльності системи, щоб зменшити його енергоспоживання. Опція Enabled дозволяє
роботу технології.
CAS# Latency – Затримка CAS
[3] [4] [5] [6]
Налагодження визначає затримку (таймінг) пам'яті CAS (Column Address Strobe), та
відповідає за кількість тактів (час) між отриманням команди на зчитування і безпосередньо
початком зчитування даних з мікросхеми DRAM.
Chassis 1 Speed [xxxRPM] – швидкість обертання корпусних вентиляторів
[Ignore] [N/A]
В даному пункті меню проводиться моніторинг швидкості обертання корпусних
вентиляторів у об/хв. Цю функцію можна відключити, якщо встановити в налагодженні
опцію Ignore.
Chasis Fan Ratio – Визначення мінімальної швидкості обертання корпусних
вентиляторів
[Auto] [90%] [80%] [70%] [60%]
В настройці «Chasis Fan Ratio» у відсотках визначається мінімальна швидкість обертання
корпусних вентиляторів, значенню якої при регулюванні функцією керування швидкістю
обертання Chasis Q-fan Control буде відповідати мінімальна температура процесора,
зазначена в настройці «Chassis Target Temperature». Практично мінімальна швидкість
корпусних вентиляторів визначається за значенням мінімальної напруги живлення
встановлених у корпусі вентиляторів і обчислюється з врахуванням того, що при напрузі
живлення 12 В швидкість досягає 100%.
Chasis Q-fan Control - функція ASUS Q-fan для керування швидкістю корпусних
вентиляторів

[Disabled] [Enabled]
Налагодження «Chasis Q-fan Control» слугує для включення функції автоматичного
регулювання швидкістю обертання корпусних вентиляторів, що дозволяє зменшити шум від
системного блоку.
Chassis Target Temperature – параметр налагодження Chasis Q-fan Control
[28ºC], [31ºC], [34ºC], [37ºC], [40ºC], [42ºC], [46ºC]
Налагодження необхідне для визначення значення температури процесора, при якій функція
автоматичного регулювання швидкістю обертання корпусними вентиляторами ASUS Q-fan
буде встановлювати мінімальну швидкість обертання. Це налагодження потрібне для
конфігурування параметрів регулятора.
Clock Over-Charging Mode
[Auto] [700m] [800m] [900m] [1000m]
Налагодження необхідне для підвищення стабільності шини FSB при роботі на підвищених
частотах. Чим вище при розгоні встановлюється частота, тим вище рекомендується вибирати
і значення в настройці Clock Over-Charging Mode, але варто врахувати, що це викличе
підвищення нагрівання північного мосту чіпсету.
Configure SATA as – Вибір інтерфейсу для пристрою SATA
[IDE] [RAID] [AHCI]
Контролер Serial ATA підтримує декілька режимів роботи. Першим є режим емуляції
паралельного інтерфейсу передачі даних ATA звичайного IDE пристрою, що необхідно для
сумісності. Другий режим дозволяє створювати RAID масиви. Третій режим - це фактично
рідний для Serial ATA протокол AHCI (Advanced Host Controller Interface), у якому
реалізовані такі функції оптимізації звертання до жорсткого диску, як NCQ (Native Command
Queuing), Hot Swap, Port Multiplier, Staggered Spin-Up, які дозволяють збільшити швидкість
передачі даних, зменшити видаваний «вінчестером» шум і реалізувати інші можливості
розширення дискової підсистеми функції.
Controller Mode – Вибір режиму роботи контролера SATA
[RAID] [IDE] [AHCI]
В настройці «Controller Mode» можна визначити режим роботи додаткового контролера.
Опція RAID дозволить створювати SATA RAID масиви, опція IDE визначить контролер у
режим емуляції IDE пристроїв. Опція AHCI сконфігурує SATA порти для роботи згідно
протоколу AHCI (Advanced Host Controller Interface), у якому реалізовані такі функції
оптимізації звертання до жорсткого диску, як NCQ (Native Command Queuing), Hot Swap, Port
Multiplier, Staggered Spin-Up.
CPU EIST Function – підтримка функції керування частотою
[Disabled] [Enabled]
Опція обумовлює роботу Enhanced Intel SpeedStep Technology, яка дозволяє при неповному
завантаженні процесора зменшувати його тактову частоту і напругу живлення, що приводить
до зниження енергоспоживання і зменшенню тепловиділення системою.
CPU Enhanced Halt (C1E) – підтримка розширеного режиму «простою»
[Disabled] [Enabled]
Опція призначена для включення підтримки розширених функцій енергозбереження
процесором у режимі простою (C1E), коли з метою заощадження не тільки автоматично
знижується частота і напруга, також можуть відключатися деякі блоки.
CPU Fan Profile – профіль функції ASUS Q-fan
[Optimal], [Silent Mode] [Performance Mode]
За допомогою профілю для функції автоматичного регулювання швидкістю обертання
процесорного кулера ASUS Q-fan, можна обрати відповідну для вашого режиму роботи
комп'ютера інтенсивність регулювання. Тобто обрати профіль Performance Mode з досить
високою ефективністю охолодження кулера, але при цьому відносно високим рівнем шуму,
або обрати тихий, але менш ефективний режим Silent Mode. Середнім між продуктивним і
тихим режимом є профіль Optimal.
CPU Fan Speed [xxxRPM] – швидкість обертання процесорного кулера
[Ignore] [N/A]

У даному пункті меню проводиться моніторинг швидкості обертання процесорного кулера в
об/хв. Цю функцію можна відключити, якщо встановити в налагодженні опцію Ignore.
CPU PLL Voltage - Напруга живлення ФАНЧ
[Auto] [1.50V] [1.60V] [1.70V] [1.80V]
В настройці «CPU PLL Voltage» можна налагодити напругу живлення системи Фазового
Автоналагодження Частоти (ФАНЧ або PLL - Phase Locked Loop). Вона є актуальною лише
для підвищення стабільності роботи розігнаних чотирьохядерних процесорів. В більшості
випадків досить самого мінімального значення або взагалі можна встановити параметр у
режим Auto.
CPU Q-fan Control - функція ASUS Q-fan
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає функцію автоматичного керування швидкістю обертання
процесорного кулера ASUS Q-fan, що покликана зменшити шум від вентилятора, змінюючи
швидкість його обертання залежно від температури процесора.
CPU Spread Spectrum – Функція, що знижує фон електромагнітного випромінювання
[Auto] [Disabled]
Функція CPU Spread Spectrum покликана знизити рівень електромагнітного випромінювання
EMI, що виникає від високочастотних пульсуючих сигналів системної шини. Опція Disabled
відключає її. Для роботи в режимі розгону функцію CPU Spread Spectrum бажано
відключити, бо вона знижує стабільність системи.
CPU Temperature [xxx°C/xxx°F] – відображає температуру процесора в розділі
моніторингу системи.
CPU TM Function (Thermal Monitor 2, TM2) – Функція захисту процесорів Intel від
перегріву
[Disabled] [Enabled]
Налагодження «CPU TM Function» відповідає за функцію Thermal Monitor захисту процесора
від перегріву. При досягненні критичної температури процесора механізм Thermal Monitor
впроваджує комплекс заходів, таких як пропуск тактових імпульсів, зниження тактової
частоти і робочої напруги, аж до відключення ПК, які запобігають вихід системи з ладу.
CPU Voltage – Напруга на ядрі процесора
[Auto] ... [1.1V] ...[1.7V] ...
Налагодження «CPU Voltage» визначає напругу живлення ядра процесора. Для стандартного
режиму роботи варто залишити опцію Auto, а вже для режиму розгону напругу можна
підвищити, але при цьому обов'язково варто враховувати умови його охолодження, бо
підвищення напруги на ядрі прямо впливає на його тепловиділення.
CPU Voltage Damper – Функція, що знижує просідання напруги на процесорі
[Auto] [Disabled] [Enabled]
Функція CPU Voltage Damper знижує просідання напруги на процесорі, яка може виникати
при підвищеному його завантаженні. Опція Enable включає функцію, що більшою мірою є
актуальною лише для «оверлокінгу».
CPU Voltage Reference - Режим подачі живлення на процесор
[Auto] [0.63x] [0.61x] [0.59x] [0.57x]
Налагодження, що визначає режим подачі живлення на процесор. Для кращої стабільності
розігнаної системи варто вибирати опцію 0.63x, а для звичайної роботи рекомендуємо
залишити Auto.
D
DMA Mode – вибір режиму DMA при налагодженні режимів роботи з пристроями
зберігання інформації
[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [UDMA0]
[UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]
Опція дозволяє вибирати відповідний режим DMA, що підтримує пристрій, хоча в більшості
випадків BIOS впорається із цим самостійно.
Залежність пропускної здатності від обраного режиму DMA наведена в таблиці:
Режим DMA
Максимальн
Специфікаці

а швидкість
передачі, МБ/с

я

Single word
0
2,08
ATA
1
4,16
ATA
2
8,33
ATA
Multi word
0
4,12
ATA
1
13,3
ATA-2
2
16,6
ATA-2
Ultra DMA
0
33,3
Ultra ATA
1
66,7
Ultra ATA
2
100
Ultra ATA
3
133
Ultra ATA
4
150
Serial ATA I
5
300
Serial ATA II
DRAM Frequency – Частота пам'яті
[Auto] [DDR 2-667 MHz] [DDR 2-800 MHz] [DDR 2-889 MHz] [DDR 2-1067 MHz]
Дозволяє вручну задати робочу тактову частоту (дільник або множник) для встановлених
модулів пам'яті. Відзначимо, що в більшості випадків BIOS автоматично правильно
виставляє це параметр, бо він записаний в ідентифікаційній мікросхемі SPD кожного модуля
пам'яті. Змінювати параметр варто: вбік збільшення у випадку використання розігнаних або
спроможних до розгону «оверклокерських» модулів пам'яті; вбік зменшення при розгоні
процесора, бо зі збільшенням його частоти або частоти системної шини звичайно розганяє і
пам'ять, розгінна межа якої найнижча в системі.
DRAM Static Read Control - Функція прискорення роботи пам'яті
[Auto] [Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає функцію прискорення підсистеми пам'яті.
DRAM Timing Control (Timing Selectable) – Спосіб визначення таймінгів пам'яті
[Auto] [Manual]
Опція Manual активує режим налагодження користувача таймінгів (затримок) оперативної
пам'яті.
DRAM Voltage – Напруга живлення оперативної пам'яті
[Auto] [1.8V] ...[2.2V]
Налагодження «DRAM Voltage» дозволяє встановлювати напругу живлення модулів
оперативної пам'яті. Без цього налагодження буде дуже важко обійтися, якщо ви вирішите
використовувати «оверлокерський» тип модулів для яких номінальна напруга є вище
стандартної і тому вони потребують ручного підвищення напруги живлення.
E
Execute Disable Bit – Механізм захисту від переповнення буфера
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає програмно-апаратний механізм захисту процесора від переповнення
буфера, механізму, який використовують багато шкідливих програм-вірусів для завдання
збитків або проникнення в систему.
F
Floppy Diskette A – Визначення типу дисководу.
[Disabled] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]
У цій настройці визначається тип Floppy-дисководу або проводиться його відключення.
Самостійно визначати тип дисководу BIOS не може, тому все буде залежати від користувача.
Відзначимо, що єдиним розповсюдженим сьогодні типом Floppy -дисководів є 1,44 Mб, 3,5"
варіант.

Front Panel Support Type – тип аудіороз’ємів фронт панелі
[AC97] [HD Audio]
Настроювання «Front Panel Support Type» дозволяє визначити тип підключення аудіо роз’єму
фронт панелі корпусу.
FSB Frequency – Частота системної шини
Дозволяє вручну задавати опорну тактову частоту системної шини і, відповідно, процесора
(частота CPU дорівнює частоті FSB помноженої на певний множник, що звичайно жорстко
зашитий у процесор).
FSB Strap to North Bridge – Частота «страпу» FSB для північного мосту
[Auto] [200] [266] [333]... або у вигляді результуючих [800] [1066] [1333]...
По суті FSB Strap - це набір передустановлених затримок, які з погляду виробника
оптимально відповідають певній частоті системної шини, для певного діапазону робочих
частот чіпсету. Підбираються затримки так, щоб забезпечувалася висока стабільність роботи
системи і залишалася гарна продуктивність. При цьому, чим вище частота системної шини,
тим більші затримки потрібні для забезпечення стабільної роботи чіпсету. (За аналогією з
оперативною пам'яттю - чим вище тайтінги, тобто затримки, тим на більшій частоті може
працювати мікросхема.) Відповідно, дана опція дозволяє вибирати, з яким набором затримок
буде працювати чіпсет. При встановленні значення FSB Strap варто враховувати, що при
меншому значенні встановлюються менші затримки і збільшується продуктивність, а при
встановленні більшого значення трохи падає продуктивність, але підвищується стабільність.
Найбільш актуальна опція при розгоні для забезпечення стабільності при високій частоті
FSB. (Примітка: для деяких чіпсетів і в деяких BIOS встановлення FSB Strap робиться тільки
автоматично залежно від FSB використовуваного процесора і його максимального та
обраного в налагодженнях множників.)
FSB Termination Voltage – Напруга на шині FSB
[Auto] [1.2V] ...[1.5V]
Налагодження «FSB Termination Voltage» визначає величину напруги сигналів системної
шини.
Full Screen LOGO Show - показувати повноекранну заставку
[Disabled] [Enabled]
Дозволяє при включенні ПК замість звіту BIOS про початок завантаження і ініціалізації
пристроїв показувати фірмову заставку (або змінену користувачем).
H
Hard Disk Write Protect
[Disabled] [Enabled]
Опція дозволяє забороняти або дозволяти запис на жорсткий диск. Опція ефективна тільки
якщо пристрій отримує доступ через BIOS.
High Definition Audio – аудіо-контролер
[Disabled] [Enabled]
Опція Disabled відключає вбудований у материнську плату аудіо-контролер.
I
Initiate Graphic Adapter – ініціалізація відеоприскорювача
[IGD], [PCI/IGD], [PCI/PEG], [PEG/IGD], [PEG/PCI], [PEG/PEG2]
Настроювання «Initiate Graphic Adapter» встановлює черговість ініціалізації
відеоприскорювача(чів). Звичайно використовуються позначення: IGD - інтегроване
графічне ядро; PCI - відеокарта в слоті PCI; AGP - відеокарта в слоті AGP; PEG - відеокарта в
слоті PCI Express; PEG2 - відеокарта в другому слоті PCI Express.
Intel Robson Technology – Технологія Intel Robson (активна тільки для протоколу
AHCI)
[Disabled] [Enabled]
Enable включає технологію кешування даних, що організована за допомогою додаткового
модуля флеш-пам'яті, покликану підвищити швидкість обміну даними і зменшити
енергоспоживання.

Intel(R) SpeedStep (TM) Technology – технологія енергозбереження
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає технологію енергозбереження процесора Intel SpeedStep Technology,
що дозволяє зменшувати напругу живлення і тактову частоту процесора під час низького
навантаження на нього.
J
J-Micron eSATA/PATA Controller – SATA контролер
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає додатковий SATA/IDE контролер JMicron. У цьому випадку
«eSATA» означає, що додатковий контролер підтримує зовнішні порти External SATA.
L
Lagacy USB Support - визначення пристроїв USB
[Disabled] [Enabled] [Auto]
Налагодження «Lagacy USB Support» дозволяє визначити USB клавіатуру або мишу
засобами BIOS до завантаження операційної системи, це необхідно як для роботи в самому
BIOS, так і в операційній системі DOS. Використовуючи клавіатуру USB рекомендуємо в цій
настройці обрати опцію Auto.
LAN Boot ROM - віддалене завантаження
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled дозволяє робити віддалене завантаження операційної системи через мережу з
віддаленого сервера.
Language – Мова
BIOS, що підтримують декілька мов, називаються багатомовними. На жаль, перелік мов поки
що дуже обмежений, і складається в основному з англійської, двох варіантів китайської,
японської, німецької, французької.
LBA/Large Mode
[Disabled] [Auto]
Опція забороняє або дозволяє використання режимів LBA (Logical Block Adressing- логічна
адресація блоків) і Large Disk Access Mode при роботі з великим жорстким диском. Керувати
режимом доступу до HDD має сенс тільки при встановленні старих операційних систем,
таких як DOS або Windows 9x/Me, які при роботі з накопичувачами покладаються на функції
BIOS. Але варто врахувати, що відключення цієї опції може зменшити видиму область на
жорсткому диску (які режими відключаються, звичайно не уточнюється, тому в різних
ситуаціях при відключенні LBA з, наприклад, 500 Гб ОС побачить тільки 137 Гб, а може
побачити і тільки 528 Мб).
M
Max CPUID Value Limit – Обмеження інструкцій процесора
[Disabled] [Enabled]
Налагодження «Max CPUID Value Limit» необхідне при використанні процесорів нової
архітектури Core 2 Duo спільно зі старими операційними системами, такими як Windows
95/98/Me. При її активуванні (Enabled) занижується «індефікаційний номер» (CPUID)
процесора, що стандартно ініціалізується операційною системою при завантаженні. Це
дозволяє не включати нові інструкції процесора, які «не зрозумілі» старим операційним
системам і таким чином уникнути конфлікту.
Marvell GigaBit LAN
[Disabled] [Enabled]
Опція Disabled відключає вбудований мережний LAN-контролер.
MB Temperature [xxx°C/xxx°F]
У цьому пункті відображається температура материнської плати, яку беремо з вбудованого
датчика, що звичайно знаходиться в районі Північного мосту чіпсету.
Memory Remap Feature – перевизначення адресного простору оперативної пам'яті
[Disabled] [Enabled]
Функція «Memory Remap Feature» викликає перевизначення сегментів оперативної пам'яті,
яке потрібно робити при використанні більш, ніж 4 Гб пам'яті. Активувати функцію, як і

використовувати понад 4 Гб оперативної пам'яті має сенс тільки при встановленні 64-бітних
операційних систем.
N
No-Execute Memory Protect – Механізм захисту від переповнення буфера
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає програмно-апаратний механізм захисту процесора від переповнення
буфера, механізму, який використовують багато шкідливих програм для завдання збитків або
проникнення в систему.
North Bridge Voltage – Напруга на північному мосту
[Auto] [1.25V] ...[1.7V]
Налагодження «North Bridge Voltage» визначає напругу живлення північного мосту.
North Bridge Voltage Reference - Режим подачі живлення на північний міст
[Auto] [0.67x] [0.61x]
Налагодження «North Bridge Voltage Reference» визначає режим подачі живлення на
північний міст.
P
PCIE Frequency – Частота шини PCI Express
[Auto] [100] [101] ...[149] [150]
Від швидкості роботи шини PCI Express залежить швидкість обміну даними між системою і
пристроями в слотах PCI-E, в першу чергу відеокартами. Так на відеосистему «розгін» шини
PCI Express найбільш помітно впливає у двох випадках: коли на відеокарті мало локальної
відеопам'яті для виконання 3D-додатка і дані, що не помістилися, знаходяться в оперативній
пам'яті; коли зібрана Multi-GPU конфігурація (SLI або CrossFire) і декільком відеокартам
потрібно обмінюватися великими об'ємами даних одна з одною. При цьому більшість
виробників не рекомендують піднімати частоту PCI Express вище 120-125 МГц (з
номінальних 100 МГц), бо це може вивести з ладу підключені до цієї шини пристрої.
PCIE Spread Spectrum – Зниження електромагнітного випромінювання шини PCI
Express
[Auto] [Disabled]
Функція CPU Spread Spectrum покликана знизити рівень електромагнітного випромінювання
EMI, що виникає від високочастотних пульсуючих сигналів шини PCI Express. Опція
Disabled відключає її. Для роботи в режимі розгону функцію CPU Spread Spectrum бажано
відключити, бо вона знижує стабільність системи.
PECI – Функція керування швидкістю обертання вентиляторів
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає процесорну технологію PECI (Platform Environment Control Interface),
що забезпечує автономну обробку інформації з термодатчиків і, відповідно до заздалегідь
визначеної стратегії, керування не тільки швидкістю обертання процесорного кулера, але і
корпусних вентиляторів.
PEG Port Control – контроль відео порту
[Auto] [Disabled]
Опція Auto робить активним налагодження «PEG Port Force x1», в якому можна
сконфігурувати число ліній порту PCI-E x16 для відеокарти.
PEG Port Force x1 – режим х1
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled дозволяє виділяти для слота графічної карти PCI-E x16 тільки одну лінію
передачі даних.
PIO Mode – вибір режиму PIO
[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
У випадку, якщо вам попадеться пристрій, що підтримує тільки режим PIO (Programmed
Input/Output - програмоване введення/виведення) та BIOS не вірно визначить його кращий
робочий режим, можна перевизначити його вручну. Хоча в більшості випадків всі сучасні
жорсткі диски і приводи використовують для обміну метод DMA.
Залежність пропускної здатності від обраного режиму наведена в таблиці:

PIO режим

Максимальна пропускна
здатність, Мб/с
0
3,3
1
5,2
2
8,3
3
11,1
4
16,6
Plug And Play O/S - підтримка операційною системою технології Plug And Play
[NO] [YES]
Опція YES включає підтримку Plug And Play. Служба Plug and Play (підключи і працюй)
забезпечує самоналаштування встановленого обладнання. Рекомендуємо практично в
обов'язковому порядку активувати цю функцію, бо вона дозволяє уникнути різного роду
конфліктів, в першу чергу на етапі початку завантаження ОС, що виникають через невірне
конфігурування пристроїв.
Port 64/60 Emulation – Емулювання порту 64/60
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає емулювання порту 64/60, яке потрібно для функціонування таких
USB пристроїв, як миша і клавіатура в операційній системі Windows NT. У випадку роботи
під іншими операційними системами можна сміло встановити опцію Disabled, щоб
відключити емулювання.
Power On AC Power Loss – після зникнення живлення
[Power Off] [Power On] [Last State]
Налагодження «Power On AC Power Loss» визначає поводження комп'ютера після раптового
зникнення напруги. Опція Power On обумовлює автоматичне включення комп'ютера після
відновлення подачі живлення, Power Off – залишає комп'ютер у виключеному стані, а
опція Last State набудовує систему на перезавантаження після подачі напруги зі спробою
відновлення до стану, в якому вона перебувала в момент зникнення живлення.
Power On By PS/2 Keyboard – включення комп'ютера від PS/2 клавіатури
[Disabled] [Space Bar] [ Ctrl-Esc] [Power Key]
Налагодження «Power On By PS/2 Keyboard» дозволяє включати комп'ютер натисканням
зазначених в опціях комбінацій клавіш PS/2 клавіатури.
Power On By External Modems – Включення комп'ютера через модем
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled дозволяє вилучене включення комп'ютера, що перебуває в режимі soft-off
(програмне відключення) певним сигналом, що йде на модем.
Power On By RTC Alarm – Включення по таймеру
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled дозволяє робити автоматичне включення комп'ютера по таймеру. Після
активації даної можливості в меню, що з'явилося, потрібно буде задати дату та час
включення системи.
R
RAS# Precharge - Час попереднього заряду RAS
[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks] ...[17 DRAM Clocks] [18 DRAM Clocks]
Налагодження визначає кількість тактів модуля пам'яті, необхідне для формування сигналу
RAS.
RAS# to CAS# Delay – Затримка між командами RAS і CAS
[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks] ...[9 DRAM Clocks] [10 DRAM Clocks]
Налагодження визначає затримку між командами RAS (Row Address Strobe) і CAS (Column
Address Strobe).
S
SATA Detect Time Out (Sec) – Затримка перед опитуванням пристроїв
Опції: [0], [5], [10], [10], [20], [25], [30], [35]
Опція визначає тривалість затримки перед проведенням опитування пристроїв підключених
до SATA портів. Настроювання потрібне для випадку, коли пристрій за час після подачі

живлення до здійснення ініціалізації не встигає «запуститися» і як результат не визначається.
У цьому випадку потрібно збільшити час затримки.
SATA Configuration – Конфігурація контролера SATA
[Disabled] [Compatible] [Enhanced]
Встановлення Disabled встановить режим емуляції IDE пристрою. Compatible - виставить
режим сумісності, а Enhanced дозволить користувачу самому визначити протокол для
контролера SATA, згідно якому він буде працювати.
SATA RAID/AHCI Mode – Вибір режиму роботи контролера SATA
[Disabled/IDE] [RAID] [AHCI]
Дозволяє визначити режим роботи контролера SATA вбудованого в Південний міст. У
режимі Disabled/IDE контролер працює в режим сумісності з IDE пристроями, не
використовуючи які-небудь розширені можливості протоколу SATA. Опція RAID дозволить
створювати SATA RAID масиви. Опція AHCI сконфугурує SATA порти для роботи згідно
протоколу AHCI (Advanced Host Controller Interface), у якому реалізовані такі розширені
функції, як NCQ (Native Command Queuing), Hot Swap, Port Multiplier, Staggered Spin-Up.
Serial Port1 Address – адреса COM порту
[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4][2E8/IRQ3] Опція Disabled відключає COM порт
і тим самим звільнює переривання IRQ. Опції 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3
дозволяють для послідовного COM порту визначити адресу шини даних I/O
(введення/виведення) і переривання IRQ, по якому він буде працювати.
SMART Monitoring - S.M.A.R.T. діагностика
[Auto] [Disabled] [Enabled]
Якщо жорсткий диск підтримує S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis And Reporting)
діагностику, то за допомогою цієї опції бажано включити підтримку відображення її звітів.
S.M.A.R.T. - це технологія самодіагностики жорсткого диску, що дозволяє згдно аналізу
виникаючих помилок виявити несправність жорсткого диску на ранніх стадіях, здійснювати
сканування поверхні з автоматичною заміною підозрілих секторів, а також робити
моніторинг основних параметрів.
South Bridge Voltage – Напруга на південному мосту
[Auto] [1.05V] [1.20V]
Налагодження «South Bridge Voltage» визначає величину напруги живлення південного
мосту. Збільшувати цю напругу має сенс тільки у випадку розгону системи, коли, наприклад,
після підвищення тактової частоти системної шини або шини PCI Express контролер
IDE/SATA починає «втрачати» накопичувачі.
Suspend Mode – стан сплячого режиму
[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]
Налагодження «Suspend Mode» визначає стан у якому буде знаходитися комп'ютер
перейшовши в «сплячий» режим. Опція S1 (POS) Only визначає сплячий режим «Power on
Suspend», у якому відбудеться зупинка тактового генератора, перехід процесора на знижене
енергоспоживання і відключення жорсткого диску. Опція S3 Only визначає більш глибокий
режим сну «Suspend to RAM», в якому відбувається практично повне знеструмлення системи
і залишається лише чергове живлення +5 В и живлення на модулях оперативної пам'яті, які
зберігають всю необхідну інформацію для «пробудження».
System Date [Day xx:xx:xx] – Системна дата
Складається з відомостей про рік, місяць, число і навіть день тижня. Налаштувати дату, як і
час простіше через операційну систему, але можна і з BIOS.
System Time [xx:xx:xx] – Системний час
Дане налагодження дозволяє встановити годину, хвилину і секунду системного часу. Хоча,
безумовно, цю операцію простіше виконати в самій операційній системі. Відзначимо, що
системний час зберігає поточні показання за рахунок напруги живлення батарейки на
материнській платі.
T
Transaction Booster – Функція прискорення роботи контролера пам'яті
[Auto] [Disabled] [Enabled]

Функція Transaction Booster дозволяє прискорити або сповільнити роботу підсистеми пам'яті,
коректуючи параметри підтаймінгів, що впливають у свою чергу на швидкість роботи
контролера пам'яті. Опція Disabled активує налагодження Relax Level, у якому можна
визначити один з чотирьох (від 0 до 3) наявних рівнів сповільнення, причому, чим вище
(більше) буде виставлений рівень, тим повільніше буде працювати підсистема пам'яті. Дана
опція необхідна для отримання стабільності розігнаної системи. Опція Enabled активує
налагодження Boost Level, у якому також можна визначити один з чотирьох (від 0 до 3)
рівнів продуктивності, тільки в цьому випадку буде проводитися прискорення роботи пам'яті
і чим вище буде встановлене значення, тим швидше буде працювати пам'ять, але в цьому
випадку сильно зростають шанси втратити стабільність системи.
Type – тип пристрою (у налагодженнях дискового контролера)
[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]
Щоразу, проводячи ініціалізацію обладнання, BIOS проводить опитування портів SATA, що
займає деякий час, тому, якщо є бажання трохи прискорити процес визначення обладнання,
порти, які не використовуються, можна позначити як [Not Installed], а якщо ви
використовуєте CD-ROM привід встановити [CDROM]. У випадку використання IDE
пристрою обов'язково потрібно виставити [Auto]. Опцію [ARMD] (ATAPI Removable Media
Device) варто застосовувати, коли встановлюються рідкісні приводи ZIP, LS-120 і MO.
U
USB 2.0 Controller - Контролер USB 2.0
[Disabled] [Enabled]
Опція Disabled виключає підтримку шиною USB протоколу USB 2.0, при цьому активним
залишається лише більш повільний режим USB 1.1.
USB 2.0 Controller Mode – Швидкісний режим шини USB
[FullSpeed] [HiSpeed]
Налагодження «USB 2.0 Controller Mode» перемикає швидкісні режими шин USB. Режиму
Full-Speed відповідає швидкість 0,5 - 12 Мбіт/с, а Hi-Speed - швидкість 25 - 480 Мбіт/с.
USB Functions – Функції USB
[Disabled] [Enabled]
Опція Disabled відключить шини USB. Відключення шин USB дозволить звільнити лінії
апаратних переривань IRQ, які були виділені для USB.
V
Vanderpool (Virtualization) Technology – технологія віртуалізації доступу до ресурсів
[Disabled] [Enabled]
Опція Enabled включає технологію Intel Vanderpool Technology віртуалізації процесора, що
дозволяє запускати декілька операційних систем на одному комп'ютері.
VCORE Voltage – напруга на ядрі процесора
W
Wireless LAN – бездротова мережа
[Disabled] [Enabled]
Опція Disabled відключає модуль бездротової мережі LAN, що встановлений на
материнській платі (ASUS).
5. Програма POST
POST (Power-On Self Test – самотестування комп’ютера при вмиканні живлення).
Програма виконується під час кожного вмикання комп’ютера.
Самоперевірка при вмиканні комп’ютера (POST). Ця процедура є послідовністю
підпрограм, яка зберігається на материнській платі в ROM BIOS. Вони призначені для
діагностування основних компонентів системи відразу після її включення. Під час цієї
процедури завантаження операційної системи затримується.
При включенні комп’ютера автоматично тестується Центральний процесор, ПЗП
(програмований запам’ятовуючий пристрій), допоміжні елементи материнської плати,
оперативної пам’яті і периферійних пристроїв. Ці тести виконуються дуже швидко і не так

високоякісно, як діагностичні програми виробників. Виявивши несправність компонента,
видається попередження або повідомлення про помилку чи несправність.
Якщо процедура POST виявляє несправності, то комп’ютер подає характерні звукові
сигнали, за якими визначають несправний пристрій або компонент (під час вмикання
справного комп’ютера чути один короткий звуковий сигнал). Видається серія довгих чи
коротких звукових сигналів або їх комбінація. Це залежить від фірми-виробника BIOS та її
версії.
Кожне включення комп'ютера приводить до виконання одну з підпрограм ВIOS POST, яка діагностує встановлені комплектуючі. Вона контролює працездатність процесора,
чипсета материнської плати, оперативної пам'яті і інших пристроїв.
При цьому інформація про результати діагностики може виводитися трьома
способами.
Повідомлення на моніторі. Даний спосіб наочний, тому найзручніший для
користувача. Його основна перевага - точний опис знайденої помилки або несправного
блоку. Крім того, іноді викидає код помилки, ПО якому в документації можна знайти
причину несправності комп'ютера. Проте висновок тестових повідомлень можливий тільки
при працюючій відеопідсистемі, тому цей спосіб використовується достатньо рідко.
Звукові сигнали. Використовується у будь-якому випадку, навіть якщо паралельно
виводяться текстові повідомлення про помилки. На практиці саме цей спосіб найбільш часто
застосовується для визначення несправностей апаратної частини комп'ютера.
Видача спеціалізованих кодів в шістнадцятковій системі введення і висновку (як
правило, він має адресу 080). Цей спосіб використовують спеціалізовані діагностичні
пристрої POST -карти.
Якщо діагностика завершилася успішно, пролунає один короткий звуковий сигнал.
Далі BIOS спробує завантажити операційну систему з вказаного вами пристрою.
POST діагностична карта – Ця діагностична карта просто необхідна для роботи, так як
одним з найпростіших і ефективніших способів діагностики стану материнських плат при
технічному обслуговуванні і ремонті персональних комп'ютерів є з'являється використання
результатів виконання спеціальної процедури BIOS під назвою POST (Power On Self Test
), яка автоматично виконується при кожному включенні приєднанні живлення харчування
комп'ютера до початку завантаження загрузки операційної системи. Основною метою ціллю
процедури POST є перевірка правильності функціонування і необхідна для подальшої
дальшої роботи комп'ютера початкова ініціалізація основних пристроїв і підсистем
комп'ютера (таких як процесор, пам'ять, інші пристрої устрої материнської плати,
відеоконтролер , контролери клавіатури, гнучкого і жорсткого дисків і т.д.) перед
завантаженням загрузкою операційної системи.
Перед початком кожної операції процедура POST генерує спеціальний код розміром
один байт (від 00 до FFh ), названий POST-кодом , і записує занотовує його значення в
спеціальний діагностичний порт в адресному просторі простір-час пристроїв вводу/виводу
(у комп'ютерах типу типу IBM PC/AT для цього виділений порт з із адресою 80h ). Якщо
при перевірці або
ініціалізації пристрою устрою відбувається походить виявлення
фатальної помилки, подальше дальше виконання процедури POST припиняється, а POSTкод , заздалегідь виведений в діагностичний порт, однозначно визначає операцію, на якій
сталася зупинка процедури POST , а отже, і несправний пристрій устрій .
Тому якщо необхідно виявити несправність в материнській платі комп’ютера,
то основним пристроєм для цього є POST-карта. Вона проста у використанні і працює
повністю самостійно. Наш вибір зупинився саме на цій POST-карті тому, що вона є
недорогим, надійним і точним пристроєм для виявлення несправностей в материнській платі,
а також саме ця POST-карта відрізняється від інших тим, що підключається не через PCI
роз’єм на мат. платі, а через LPT порт, що забезпечує можливість роботи з ноутбуками.
POST-коди відображаються на власній панелі діагностичного приладу (рис.8). З POSTкартою додатково є інструкція в якій міститься таблиця з розшифровкою значень POSTкодів.

Слід зазначити, що використання пристрою устрою POST Card може бути корисним
лише тільки в тому випадку, якщо у тому випадку , якщо на материнській платі збережена
працездатність пристроїв, що забезпечують виконання самої процедури POST : процесора,
системи синхронізації, ROM BIOS , вузлів формування почувати напруги живлення
напруження , контролерів внутрішньо системних шин і шин розширення.
Також потрібно враховувати, що таблиці POST-кодів різні для BIOS
різних
виробників. У зв'язку з постійним вдосконаленням комп'ютерних систем, появою нових
тестованих компонентів і інших наборів системної логіки таблиця POST-кодів може
відрізнятися для різних версій BIOS навіть одного і того ж виробника.
Хід виконання роботи:
Ввімкнути комп’ютер.
Описати призначення програми POST
Простежити за ходом діагностування всіх підсистем персонального комп’ютера за
допомогою програми POST .
Здійснити вхід в BIOS (в звіт занести версію BIOS та комбінацію клавіш для входу).
Ознайомитися з можливостями BIOS (виписати в звіт закладки та дати коротку
характеристику кожної з закладок).
Здійснити настройку процесу завантаження з наступними параметрами:
 завантаження здійснюється в вигляді – дисковод, жорсткий диск;
 встановити завантаження з вторинного жорсткого диска;
 встановити накопичувач на гнучких магнітних дисках;
 застосувати режим повної перевірки помилок;
 зовнішній кеш відключений;
 включена перевірка на віруси;
 включено SMART;
 включено температурний захист (не більше 70);
 графічний порт встановлено PCI;
 вбудований звук відключено;
 параметри жорсткого диска встановлено на автовизначення.
Показати зміни викладачу. Повернути параметри BIOS в початковий варіант
Вимкнути ПК. Оформити звіт Вашої лабораторної роботи за всіма поставленими
завданнями.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Що таке BIOS? Які версії Вам відомі BIOS?
2. Назвіть основні функції Award BIOS і AМIВIOS.
3. Які типи пам’яті необхідні для BIOS?
4. Який принцип роботи ВIOS?
5. За допомогою яких комбінацій клавіш можна потрапити до ВIOS?
6. Які є типи мікросхем, в яких зберігаються підпрограми BIOS?
7. Що таке PhoenixBIOS? Які відомі Вам фірми виробників BIOS?
8. Які функції виконує програма POST?
9. Види сигналів програми POST.
10. У чому полягають особливості процедури програми POST?

Тема№1 Архітектура ІВМ РС-сумісного комп'ютера
Практичне заняття 2: Вивчення й застосування спеціалізованих діагностичних
програм.
Навчальна мета заняття: Ознайомитися з інтерфейсом спеціалізованих програм,
вивчити основні можливості по тестуванню ПК
Час проведення : 2 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Програма Everest
2. Спеціалізовані діагностичні програми для діагностики процесора
PerformanceTest V6.1)

(CPU-Z,

1.Програма Everest
Everest - найкраща програма для діагностики вашого комп'ютера, вона надає докладну
інформацію про апаратну частину (процесор, материнська плата, монітор і відеопідсистема,
диски і т.д.), програмну начинку - операційна система, драйвери, всі встановлені і окремо
автозавантажуються програми, запущені процеси, ліцензії, хотфікси і т.д. і т.п.
Можливо виконання тесту перевірки продуктивності комп'ютера і його порівняння з
еталонними результатами.
Тести продуктивності центрального процесора, модуля обчислень з плаваючою
точкою, а також пам'яті допомагають виміряти реальну продуктивність системи і порівняти
її з раніше отриманими результатами або з іншими комп'ютерами. Більш того, повна
інформація про програмне забезпеченні, операційної систему та налаштування безпеки
переводить продукт Everest Ultimate Edition в ранг всеосяжного засобу діагностики, що надає
більше 100 сторінок інформації про вашому комп'ютері.
Можливості програми:
• Точна інформація про материнську плату та центральний процесор
• Докладна інформація про відеоадаптер, драйвери і монітор
• Інформація про всі пристрої зберігання
• Вичерпна інформація про мережеві адаптери, мультимедіа та пристрої введення
• Інформація про інше залізо
• Детальна інформація про Windows, включаючи дату установки, ліцензійний ключ і
багато іншого
• Інформація про загальні мережеві ресурси, список користувачів, груп
та
налаштування Інтернет
• Докладна інформація про встановлені програми, запланованих завданнях і
програмах в автозапуску
• Інформація про безпеку операційної системи
• Тест стабільності системи
• Панель CPUID
• Моніторинг апаратного забезпечення
• Тести продуктивності CPU і FPU
• Тести продуктивності пам'яті
Програма Everest - це, мабуть, єдина програма, яка може розповісти про Ваш
комп'ютер все, починаючи від того, який у Вас процесор, операційна система і закінчуючи
тим чи відкритий у Вас в даний момент корпус системного блоку, скільки мільйонів
транзисторів у вашій відеокарті.
Що ж це за температури, що з них можна дізнатися і навіщо вони взагалі потрібні?
Температура грає найважливішу роль в продуктивності і працездатності комп'ютера.
При перевищенні визначеної відмітки (у кожного компонента вона своя) починаються різні
проблеми такі, як, наприклад, пригальмовуванням, самовиключення програми,
перезавантаження комп'ютера, некоректне відображення графіки і так до повного виходу з

ладу деяких компонентів. Щоб уникнути всього цього і врятувати свій комп'ютер, необхідно
хоча б періодично стежити за вищевказаними температурами, особливо у спекотні літні дні.
Яких температур слід боятися?
Для
процесора
планкою
звідки
починаються
проблеми
(наприклад,
пригальмовування) вважати 60-65 градусів. Приблизно з цієї позначки у багатьох процесорів
починається, так званий троттлінг (а саме, режим пропуску тактів, тобто процесор
спеціально починає працювати в кілька разів слабкіше, пропускаючи такти, щоб знизити
свою температуру).
Чим нижче температура, тим вища продуктивність, а саме процесор з температурою в
30 градусів впорається зі своїм завданням швидше, ніж процесор з температурою в 50 , само
собою за умови, що обидва процесора однакової потужності.
Для материнської плати прийнятною температурою є 40-45, аж до 50-ти. В ідеалі ж
30-35 буде в самий раз. Взагалі з перегрівом чіпсету на материнських платах майже ніхто не
стикався, тому боятися особливо нічого.
Що стосується відеокарти .. Тут все залежить від того, наскільки вона потужна, що це
за модель, який тип охолодження на ній встановлений і для яких цілей вона взагалі
призначена (наприклад: для ігор, для роботи, або для медіацентру) .. Для сучасних відеокарт
температури в 60-85 градусів повною багатогодинному навантаженні - це нормально.
Жорсткі диски і блок живлення теж мають свої температури, але перегріваються
найрідше
Чи можна перевірити заздалегідь?
Найбільш хитрі запитають мовляв, а чи можна перевірити заздалегідь температуру
всіх компонентів під 100% навантаженням в режимі моніторингу те
мператур. Звичайно можна. Саме тому, Everest і є програмою для заміру температур.
Запускаємо програму Everest, вибираємо там Інструменти - Тест стабільності системи,
в віконці, що з'явилося відзначаємо галочками всі пункти і тиснемо Start, після чого
спостерігаємо за температурами у відповідному віконечку. Під вікном з температурами Ви
можете спостерігати завантаження процесора програмою, а так само той самий режим
Тротлінга (коли процесор працює слабкіше, щоб знизити свою температуру). Як тільки
побачите, що почався тротлінг - зупиняйте тест, тому що це означає, що перегрівається
процесор. У всіх інших випадках програма сама сповістить Вас про збій будь-якого з
компонентів і зупинить тест.
Щоб перевірити температуру можна:
Відкрити програму EVEREST - "Файл" - "Настройки"
Відкриється вікно, у пункті "Значки датчиков" ставимо галочку перед "Показывать
значки датчиков" і ставимо галочки напроти тих датчиків, які хочемо бачити. Бажано зразу
включити датчики температури ЦП (центрального процесора) і датчики напруги БЖ(блоку
живлення) може буде потрібним підчас тесту, натискаємо "ОК" і "Применить".

Рис.3.1. Програма Everest
1. Отримання інформації про температурний режим компонентів системи.
Для визначення температури компонентів системи потрібно завантажити програму
Everest (everest.exe) перейти на вкладку Комп'ютер - Датчик. Там Ви побачите всі
температури компонентів Вашого комп'ютера. (рис.3.2)

Рис.3.2 Температури компонентів Вашого комп'ютера
Тепер ми можемо спостерігати температури: ЦП – Процесора Ядро 1 2 3 4 - Ядер
процессора. ГП - Графічного процесора (відеокарта) Пам'ять ГП - пам'яті графічного

процесора (пам'ять відеокарти) Системна плата - температура материнської (основної і
найбільшої) плати на комп'ютері, а саме температура її чіпсета .
Отримання інформації щодо оверклокінгу ПК.
Overclocking – збільшення швидкодії ПК за рахунок підвищення робочих частот,
збільшення напруги тощо. На вкладці «Разгон» Everest порівнює номінальні параметри
компонентів ПК із тими, що є насправді.
2.Спеціалізовані діагностичні програми для діагностики процесора (CPU-Z,
PerformanceTest V6.1)
Програма CPU-Z необхідна для перевірки процесора.
Процесор - головна мікросхема комп'ютера, його "мозок". Він дозволяє виконувати
програмний код, що знаходиться у пам'яті і керує роботою всіх пристроїв комп'ютера.
Швидкість його роботи визначає швидкодію комп'ютера. Конструктивно, процесор - це
кристал кремнію дуже маленьких розмірів. Процесор має спеціальні комірки, які
називаються регістрами. Саме в цих регістрах містяться команди, які виконуються
процесором, а також дані, якими оперують ці команди. Робота процесора полягає у
вибиранні з пам'яті у певній послідовності команд та даних і виконанні їх. На цьому і
базується виконання програм. У ПК обов'язково має бути присутній центральний процесор
(Central Rpocessing Unit - CPU), який виконує всі основні операції. Часто ПК оснащений
додатковими сопроцесорами, орієнтованими на ефективне виконання специфічних функцій,
такими як, математичний сопроцесор для обробки числових даних у форматі з плаваючою
точкою, графічний сопроцесор для обробки графічних зображень, сопроцесор
введення/виведення для виконання операції взаємодії з периферійними пристроями.
Основними параметрами процесорів є:
тактова частота,
розрядність,
робоча напруга,
коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти,
розмір кеш пам'яті.
Тактова частота визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються
процесором за одиницю часу. Тактова частота сучасних процесорів вимірюється у МГц (1 Гц
відповідає виконанню однієї операції за одну секунду, 1 МГц=106 Гц). Чим більша тактова
частота, тим більше команд може виконати процесор, і тим більша його продуктивність.
Перші процесори, що використовувалися в ПК працювали на частоті 4,77 МГц, а сьогодні
робочі частоти найсучасніших процесорів досягли позначки в 2 ГГц (1 ГГц = 103 МГц).
Які існують типи тактової частоти?
Внутрішня тактова частота - це тактова частота, на якій функціонують електричні
схеми усередині процесора.
Зовнішня тактова частота (частота - системної шини) - це тактова частота, з якою
відбувається обмін даними між процесором і оперативною пам'яттю комп'ютера.
Розрядність процесора показує, скільки біт даних він може прийняти і обробити в свої
регістрах за один такт. Розрядність процесора визначається розрядністю командної шини,
тобто кількістю провідників у шині, по якій передаються команди. Сучасні процесори є 32 і
64 розрядними.
Робоча напруга процесора забезпечується материнською платою, тому різним маркам
процесорів відповідають різні материнські плати. Зараз робоча напруга процесорів не
перевищує 3В. Пониження робочої напруги дозволяє зменшити розміри процесорів, а також
зменшити тепловиділення в процесорі, що дозволяє збільшити його продуктивність без
загрози перегріву.
Коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти - це коефіцієнт, на який слід
помножити тактову частоту материнської плати, для досягнення частоти процесора. Тактові

сигнали процесор отримує з материнської плати, яка з чисто фізичних причин не може
працювати на таких високих частотах, як процесор. На сьогодні тактова частота
материнських плат складає 100-133 МГц. Для отримання більш високих частот у процесорі
відбувається внутрішнє домноження на коефіцієнт 10 і більше.
Кеш-пам'ять. Обмін даними всередині процесора відбувається набагато швидше ніж
обмін даними між процесором і оперативною пам'яттю. Тому, для того щоб зменшити
кількість звертань до оперативної пам'яті, всередині процесора створюють так звану
надоперативну або кеш-пам'ять. Коли процесору потрібні дані, він спочатку звертається до
кеш-пам'яті, і тільки якщо там потрібні дані відсутні, відбувається звертання до оперативної
пам'яті. Чим більший розмір кеш-пам'яті, тим більша ймовірність, що необхідні дані
знаходяться там. Тому високопродуктивні процесори оснащуються підвищеними обсягами
кеш-пам'яті. Розрізняють кеш-пам'ять першого рівня (виконується на одному кристалі з
процесором і має об'єм порядку декілька десятків Кбайт), другого рівня (виконується на
окремому кристалі, але в межах процесора, з об'ємом в сто і більше Кбайт) та третього рівня
(виконується на окремих швидкодійних мікросхемах із розташуванням на материнській платі
і має обсяг один і більше Мбайт).
У процесі роботи процесор обробляє дані, що знаходяться в його регістрах,
оперативній пам'яті та зовнішніх портах процесора. Частина даних інтерпретується як власне
дані, частина даних - як адресні дані, а частина - як команди. Сукупність різноманітних
команд, які може виконати процесор над даними, утворює так звану систему команд
процесора. Чим більший набір команд процесора, тим складніша його архітектура, тим
довший запис команд у байтах і тим довша середня тривалість виконання команд.
Так, процесори Intel, які використовуються в IBM-сумісних ПК, нараховують більше
тисячі команд і відносяться до так званих процесорів із розширеною системою команд CISC-процесорів (CISC - Complex Instruction Set Computing). На противагу CISC-процесорам
розроблено процесори архітектури RISC із скороченою системою команд (RISC - Reduced
Instruction Set Computing). При такій архітектурі кількість команд набагато менша, і кожна
команда виконується швидше. Таким чином, програми, що складаються з простих команд
виконуються набагато швидше на RISC-процесорах.
Зворотна сторона скороченої системи команд полягає в тому, що складні операції
доводиться емулювати далеко не завжди ефективною послідовністю простіших команд.
Тому CISC-процесори використовуються в універсальних комп'ютерних системах, а RISCпроцесори - у спеціалізованих. Для ПК платформи IBM PC домінуючими є CISC-процесори
фірми Intel, хоча останнім часом компанія AMD виготовляє процесори сімейства AMD-K6,
які мають гібридну архітектуру (внутрішнє ядро цих процесорів виконане по RISCархітектурі, а зовнішня структура - по архітектурі CISC).
В комп'ютерах IBM PC використовують процесори, розроблені фірмою Intel, або
сумісні з ними процесори інших фірм, що відносяться до так званого сімейства x86.
Родоначальником цього сімейства був 16-розрядний процесор Intel 8086. В подальшому
випускалися процесори Intel 80286, Intel 80386, Intel 80486 із модифікаціями, різні моделі
Intel Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium III. Найновішою
моделлю фірми Intel є процесор Pentium IV. Серед інших фірм-виробників процесорів слід
відзначити AMD із моделями AMD-K6, Athlon, Duron та Cyrix.
Програма CPU-Z абсолютно безплатна. Скачати її можна з сайту.
Інтерфейс програми виконаний на англійській або російській мові, вона є досить
простою для користувача..

Рис. 1. Інтерфейс програми CPU-Z
В меню, яке знаходиться у розділі ЦП, можна дізнатися ім'я, кодове ім'я, пакет,
технологія, специфікація, інструкції, частота ядра, множник, швидкість шини.
В меню Кеш
Дані про кеш (розмір, дескриптор).
В меню Плата
Дані про материнську плату (модель, набір мікросхем, BIOS, графічний інтерфейс).
Є ще меню, в яких можна дізнатись інформацію про пам’ять та ін..
PerformanceTest V6.1. Вікно цієї програми зображено нижче:

Рис. 2 Інтерфейс програми PerformanceTest V6.1
За допомогою цієї програми ви зможете протестувати процесор, 2D графіку, 3D
графіку, оперативну пам’ять, жорсткий диск, CD-диски. Загалом ця програма має приємний і
не важкий інтерфейс. Відразу після запуску програми перед користувачем з’явиться панель,
на якій він зможе вибрати потрібну йому ділянку, яку він хоче протестувати.
Коли тестування буде завершене, тоді перед вами з’явиться вікно наступного типу:

Рис 3. Завершення програми PerformanceTest V6.1
У цьому вікні вам буде подано всю інформацію про поточний стан вашого процесора
(або іншого пристрою).У цьому вікні не тільки відображається інформація про поточний
стан вашого процесора, а й про його швидкість, неполадки, температуру з якою він зараз
працює. Також ви побачите з якою швидкістю ваш процесор опрацьовує інформацію.
І якщо ви забажаєте зберегти інформацію про результат тестування, вам буде
достатньо один раз клацнути мишею на віконці «зберегти» (SAVE).
В якому вам доведеться вибрати каталог в якому ви хочете зберегти результат
перевірки. Коли ви вибрали місце натисніть мишею на кнопку SAVE

Рис.4.4 Збереження даних процесора PerformanceTest V6.1

ХІД РОБОТИ
1 . Вивчити теоретичний матеріал.
2. Вивчити способи діагностики персонального комп’ютеру за допомогою програми
Everest:
• Завантажити програму Everest (AIDA). Вивчити особливості представлення
інформації
• Вивчити меню програми
• Ознайомитися з інформаційними панелями
3. Зробити діагностику компонентів системного блоку.
4. Як перевірити температуру комп'ютера? Визначити температури компонентів
комп’ютера.
5. Протестуйте CPU-Z Ваш комп’ютер.
6. Протестуйте PerformanceTest V6.1 Ваш комп’ютер.
7. Визначити основні параметрами процесора:
-тактову частоту,
-розрядність,
-робочу напругу,
-коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти,
-розмір кеш пам'яті.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
Що таке Everest?
Що таке тротлінг?
Які головні пункти програми Everest?
Що таке «Тест стабільності системи» та його використання?
Назвіть критичні температури компонентів ПК.
Що входить до можливостей програми Everest?
Що таке оверклокінг ПК?
Що таке DMI
Що таке IPMI
Чи потрібен розгін процесор?
Як взнати на скільки відсотків Ви розігнали свій процесор ?
Що є апаратною частиною при тестуванні Everest?
Що є програмною частиною при тестуванні Everest?
Що таке - CPU-Z ?
Які головні пункти програми CPU-Z ?
Які є ще тестуючі програми для процесора?

Тема№1 Архітектура ІВМ РС-сумісного комп'ютера
Практичне заняття 3: Вивчення й застосування спеціалізованих діагностичних
програм для тестування оперативної пам’яті(Memtest86+)
Навчальна мета заняття: Ознайомитися з інтерфейсом спеціалізованої програми,
вивчити основні можливості по тестуванню оперативної пам’яті на прикладі програми
Memtest86+, Checkit, OCCTPT 4.2.0 та ін.
Час проведення : 2 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Загальні відомості про ОП
2. Засіб тестування пам'яті Memtest86 +
1.Загальні відомості
Оперативна пам'ять
Оперативна пам'ять сучасного комп'ютера виконана
– на мікросхемах динамічного типу з довільною вибіркою (DRAM — Dynamic
Random Access Memory),
– на мікросхемах статичного типу (SRAM — Static RAM).
Розходження між динамічною і статичною пам'яттю — у способі збереження
інформації. У статичній пам'яті дані зберігаються аж до заміни їхнім новим блоком
інформації. Як елементарний осередок статичної пам'яті використовується статичний тригер.
Статична пам'ять має високу швидкодію й використовується для організації кеш-пам'яті.
Динамічна пам'ять постійно обпитується, і її зміст обновляється з частотою циклів
регенерації. Вона має меншу швидкість роботи, але за критерієм, що враховує інформаційну
ємність, вартість й енергоспоживання, вона пере важлива.
Модулі оперативної пам'яті
Елементи динамічної пам'яті виконані у виді модулів SIMM (Single-In-line Memory
Module) і DIMM (Dual-In-line Memory Module). На відміну від SIMM, у модулів DIMM
контакти на протилежних сторонах плати електрично не зв'язані між собою, практично
вдвічі збільшена кількість контактів. DIMM - це двосторонній модуль.
Види модулів пам'яті:
30-контактні (30-pin) SIMM 8-розрядні ємністю 256 КБ, 1, 4, 16 Мб. Для 32-розрядних
процесорів в кількості, кратній 4.
72-контактні (72-pin) SIMM 32-розрядні ємністю 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Мбайт. В 486
комп'ютері можуть встановлюватися по одному, в Pentium — кратно 2.
168-контактні (168-pin) DIMM 64-розрядні ємністю 8, 16, 32, 64, 128, 256 Мбайт. В
Pentium встановлюються по одному.
Розміщення пам'яті
Оперативну пам'ять персонального комп'ютера поділяють на банки. Банк визначає
найменшу кількість пам'яті, що може бути адресоване процесором за один раз і відповідає
розрядності шини даних цього процесора. Для і486 (32-розрядний процесор) банк
складається з 4 рознімань для 30-контактних SIMM чи з одного рознімання для 72контактного SIMM. Для процесора Pentium (64-розрядний) банк складається з 2 рознімань
для 72-контактних SIMM чи з одного рознімання для DIMM. Заповнення банків завжди
починаться з банку 0. Кожен банк повинний бути або цілком заповненим, або порожнім. У
кожнім банку використовуються елементи однієї ємності і швидкодії.
На материнській платі сучасного комп'ютера для установки модулів пам'яті
передбачені спеціальні рознімання. Кількість рознімань того чи іншого чи іншого типу
залежить від типу материнської плати, її виробника.

Усі можливі конфігурації пам'яті, тобто тип, ємність, швидкодія і кількість елементів,
установлюваних на материнській платі, приводяться в документації на материнську плату.
Розмір встановленої оперативної пам'яті BIOS визначає автоматично.
2. Засіб тестування пам'яті Memtest86 +.
Цю утиліту можна запускати з завантажувальної дискети або компакт-диска.
MemTest86 +, крім своїх прямих обов'язків, визначає основні характеристики комп'ютера,
такі як чіпсет, процесор і швидкість роботи пам'яті. У програми є два режими роботи: basic і
advanced (основний і розширений). Вони відрізняються часом тестування. У основному
режимі можна визначити якісь глобальні проблеми з пам'яттю, а в розширеному режимі
проводиться більш ретельне тестування.
Memtest86+ - ефективний засіб для тестування модулів оперативної пам'яті
комп'ютера, який дозволяє практично в 100% випадків визначити наявність проблем в їх
роботі.
Якщо комп'ютер або ноутбук працює нестабільно, часто вилітає в так званий «синій
екран смерті», модулі оперативної пам'яті слід перевірити в першу чергу, оскільки саме вони
найчастіше стають причиною різноманітних проблем.
Оперативну пам'ять рекомендується тестувати не лише при виникненні збоїв, але й
відразу після придбання комп'ютера. Це дозволить виявити наявність проблеми на ранніх
етапах і відразу ж поміняти пристрій з дефектом на інший по гарантії.
Тому великим плюсом Memtest86+ є тестування комп'ютера без завантаження
операційної системи, що виключає вплив на її роботу іншого програмного забезпечення.
Як сканувати:
Memtest86+ стартує одразу після запуску комп'ютера і тестує модулі ОЗУ до зупинки
її роботи користувачем (тобто, перевірка може тривати скільки завгодно). Для якісної
перевірки Memtest86+ повинен сканувати пам'ять протягом декількох годин (в залежності від
її обсягу). Рекомендується провести не менше 3-4 проходів (у вікні програми кількість
проходів відображається в графі "pass"). Знайдені помилки відображаються червоним
кольором, тому факт їхнього виявлення зможе визначити будь-який користувач, навіть не
володіючи англійською (іншої мови в програмі немає).
Memtest86 може запускатися на комп'ютері з будь-якою операційною системою,
оскільки, як уже було сказано, робота програми від неї не залежить. Але якщо на машині
встановлена Windows Vista або Windows 7, тестування оперативної пам'яті можна здійснити
штатними засобами операційної системи. Для цього:
1. У меню Пуск поле пошуку ввести mdsched і натиснути Enter
2. У вікні, що відкриється, вибрати пункт «Виконати перезавантаження і перевірку».
3. Комп'ютер перезавантажиться. При старті системи тестування розпочнеться
автоматично.

Рис.5.1 Програма Memtest86+
Docmem - Тест оперативної пам'яті.
Docmem - це зручна програма для тестування пам'яті, яка користується заслуженою
популярністю. Її можна переписати з сайту виробників безкоштовно, тільки потрібно
зареєструватися. Програму Docmem потрібно записати на дискету, за допомогою якої потім
треба завантажити комп'ютер. Програма теж пропонує два режими тестування: швидкий
(quick) і основний (burn in), який виконується, поки не буде зупинений користувачем.
Windows memory diagnostic - Тест оперативної пам'яті.
Компанія Microsoft пропонує власну діагностичну програму, схожу на дві попередні.
Вона пропонується у вигляді стандартного інсталяційного файлу з образом
завантажувального компакт-диска і програмою для створення завантажувальної дискети.
Windows memory diagnostic - це більш проста програма, ніж попередні. Крім того, вона має
додатковий набір тестів для перевірки комп'ютера. Вона дозволяє визначити, який саме
модуль є джерелом проблем, якщо в системі встановлено кілька модулів пам'яті. Щоб
запустити Memory Diagnostic, запустіть файл програми і виберіть, що вам зручніше створити завантажувальний компакт-диск або дискету. При виборі компакт-диска у вас
запитають, куди зберегти його образ. Запам'ятайте, куди ви його зберегли, і скористайтеся
якоюсь програмою для запису CD дисків, наприклад, Nero.
Якщо ви виберете створення завантажувальної дискети (create startup disk), то
залишиться просто вставити в дисковод дискету і почекати, поки на неї буде записана вся
потрібна інформація. Після цього перезавантажте свій комп'ютер, завантаживши його за
допомогою створеної дискети або компакт-диска.

Рис.5.2 Програма Сhecklt Diagnostics

Рис.5.3 Програма RightMark Multi

ХІД РОБОТИ
Скласти звіт про роботу за планом:
Призначення оперативної пам’яті.
Види модулів оперативної пам’яті.
Мікросхеми, на яких виконана оперативна пам’ять.
Перерахуйте відомі Вам тестуючі програми для оперативної пам’яті.
Інтерфейс та можливості тестуючої програми Сhecklt Diagnostics, RightMark Multi,
Memtest86+ та ін.
Протестуйте Ваш комп’ютер Сhecklt Diagnostics, RightMark Multi, Memtest86+ .
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
Що таке оперативна пам'ять?
Які мікросхеми викорисовують для оперативної пам’яті?
Які види модулі оперативної пам’яті?
Які програми використовують для тестування оперативної пам’яті?
Тема№1 Архітектура ІВМ РС-сумісного комп'ютера
Практичне заняття 3: Вивчення й застосування спеціалізованих діагностичних
програм для тестування жорстких дисків (HDD Scan, Victoria)
Навчальна мета заняття: Ознайомитися з інтерфейсом спеціалізованої програми,
вивчити основні можливості по тестуванню жорстких дисків на прикладі програми
HDD Scan
Час проведення : 2 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Загальні відомості про HDD Scan
2. S.M.A.R.T.
1.Загальні відомості про HDD Scan
Програма HDD Scan необхідна для перевірки вінчестера під Windows.
Основні можливості програми:
Перегляд інформації S.M.A.R.T.
Перевірка поверхні диску в трьох режимах: Verify, Read, Erase.
Керування шумовими характеристиками вінчестера.
Програма HDD Scan не потребує інсталяції і займає не більше 350 Кб на диску.
Дана програма абсолютно безплатна. Скачати її можна з сайту HDDGURU.COM.
Інтерфейс програми виконаний повністю на англійській мові, але вона є досить
простою для користувача..

Рис. 1 Інтерфейс HDDScan.
Вибір вінчестера
В меню, яке знаходиться у розділі Source Disk, можна вибрати вінчестер, з яким буде
працювати дана програма. Знизу вказується основна інформація про вибраний вінчестер:
модель (Model), версія мікропрограми (Firmware), серійний номер (Serial) і кількість
доступних фізичних секторів (LBA).
2.S.M.A.R.T.
При перегляді параметрів S.M.A.R.T. необхідно натиснути кнопку S.M.A.R.T., яка
знаходиться у верхній частині вікна програми.

Рис. 6. 2 Перегляд параметрів S.M.A.R.T.

Опис стовбців таблиці:
Attribute - номер атрибуту.
Description - найменування атрибуту.
Value - значення атрибуту. Може знаходитися в діапазоні від 1 до 255 (якщо число
вище - тим краще).
Worst – саме низьке значення атрибуту за весь час.
RAW - значення атрибуту в шістнадцятковій системі числення (за винятком
температури (Temperature), значення якої програма вказує у градусах Цельсія).
Treshold - порогове значення атрибуту. Використовується для порівняння зі значенням
параметра (Value).
Колір індикатора означає стан атрибуту:
Зелений - атрибут в нормі.
Жовтий – відхилення атрибута від норми.
Червоний – сильне відхилення атрибута від норми.
При цьому отримана інформація автоматично в файл SMART.txt, який знаходитьсяся
в каталозі з програмою.
Перевірка поверхні диска
Параметри перевірки поверхні знаходятся в розділі Process.
Start LBA и End LBA - сектор, з якого починається перевірка і сектор, на якому
зупиняється перевірка якщо потрібно перевірити весь диск, даний параметр змінювати не
потрібно.
Command - вибір типу перевірки (Verify - веріфікація, Read - повноцінне читання
секторів, Erase - запис у всі сектори нулів). Вибір параметра Erase приведе до повної втрати
усіх даних на диску!!!!
Start и Stop - запуск і зупинка перевірки.
Block size - кількість секторів в одному блоці. За замовчуванням - 256 секторів (не
рекомендуеться змінювати).
За час перевірки диска вказується минулий час (Process time), поточний сектор
(Current LBA) і швидкість читання (Kbytes/s).

Рис. 3 Результат перевірки поверхні диска.

На вкладці Map є карта диска. Зліва знаходиться вказівник, в якому позначені кольори
прямокутників на карті, в залежності від часу доступу.. Синій прямокутник (Bads) показує
bad-блоки (пошкоджені сектора). Справа від кольорових прямокутників вказано кількість
секторів з таким часом доступу, знайдених при перевірці диска.

Рис. 4 Текстовий звіт про перевірку поверхні.
На вкладці Report є текстовий звіт про перевірку. В ньому інформація про сектори з
часом доступу більше 50 мс (зелені, оранжеві і червоні прямокутники), а також про badблоки.

Рис. 5 Графік швидкості читання.

На вкладці Graph є графік швидкості читання диска. По осі X номери секторів, по осі
Y – швидкість читання.
Керування шумовими характеристиками.
На вкладці IDE Features, в лівому верхньому розділі, можна змінювати рівень шуму,
вінчестером. Робити це можна в тому випадку, якщо є така дозволена виробником (зелений
індикатор і надпис Enabled зліва від нього). Але зменшення шуму веде за собою зменшення
швидкості роботи вінчестера.

Рис. 6.6 Керування шумовими характеристиками вінчестера і запуск/зупинка
шпиндельного двигуна.
Запуск і зупинка шпиндельного двигуна.
На вкладці IDE Features, в разділі Spindle Start/Stop можна запускати і зупиняти
шпиндельний двигун вінчестера. Не рекомендуеться зупиняти шпиндельний двигун на
системному диску.
ХІД РОБОТИ
Скласти звіт про роботу за планом:
Призначення жорстких дисків.
Інтерфейси тестуючої програми HDDScan.
Які відомі тестуючі програми для вінчестерів Ви знаєте. Опишіть.
Протестуйте HDDScan Ваш комп’ютер.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
Що таке вінчестер?
Призначення вінчестера?
Характерисики вінчестерів?
Які основні причини виходу з ладу вінчестера?
Які програми використовують для тестування вінчестерів?

Тема№3 Технології обробки текстової та табличної інформації
Практичне заняття 4: Основні прийоми роботи з текстовим редактором MS Word
Навчальна мета заняття: Вивчити методи налаштування середовища MS Word та основні
прийоми роботи з текстовим редактором MS Word
Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Структура вікна MS Word
2. Завантаження та збереження тексту
3. Форматування документу
4. Редагування документу
Структура вікна MS Word
Новий інтерфейс MSWord є динамічним, і панелі інструментів, які існували в
попередніх версіях, замінені на набори тематичних команд, які з'являються на екрані у
відповідь на ті чи інші дії користувача.
Типове вікно MS Word наведено на рис. 1.

Стрічк
а

Смуги
прокрутки

Статус
рядок

-

Робоча область (Вікно редагування)

Рис. 1 - Вікно MSWord
Вікно MSWord складається з таких елементів: кнопка Office; Панель швидкого
запуску; Заголовок; Робоча область; Вкладки; Стрічки і Рядок стану
Кнопка Office
Кнопка Office - це новий елемент інтерфейсу Word.

Використовуючи команди меню Office (рис.2), можна створювати, відкривати,
зберігати і роздруковувати документи, відправляти їх по електронній пошті, проглядати
властивості й виконувати інші дії. Список недавно відкритих документів перемістився з
нижньої частини меню у верхню, а крім цього, з'явилися нові підміню - Подготовить та
Опубликовать. Перше містить кілька важливих інструментів, якими зручно користуватися,
коли ви завершуєте роботу над документом: додавання цифрового підпису, перевірка
документа на наявність сумісності з попередніми версіями Word, обмеження доступу до
файлу і захист від внесення змін, перегляд властивостей документа (рис.3).
Одна з новинок, доступна в цьому підменю - команда Інспектор документів . C її
допомогою можна упевнитися в тому, що документ не містить жодної прихованої
інформації, яка може представляти загрозу для безпеки користувача. Після її запуску буде
запущений майстер, який перевірить файл на наявність коментарів, прихованого тексту,
заголовків, інформації про автора і т.д., після чого запропонує автоматично видалити
знайдену інформацію.

Рис.2 – Кнопка Офис

Рис.3 - Підменю Подготовить
У нижній частині меню кнопки Office є кнопка Параметри Word, в якій можна
знайти безліч параметрів налаштування програми (рис.4).

Рис.4 –Вікно Основные параметры
Панель швидкого доступу
Панель швидкого доступу міститься у верхній частині вікна Word, праворуч від
кнопки Office (рис.5). На цю панель винесені найголовніші команди, які можуть стати в
нагоді під час роботи в будь-якому режимі, - збереження документа та кнопки для виконання
відміни і повернення дій.
Панель швидкого доступу можна легко змінювати і доповнювати новими командами.
Для цього передбачено кілька способів.
Щоб додати на панель швидкого доступу інші команди, що часто використовуються,
натисніть кнопку Настройка панели быстрого доступа, яка знаходиться в її правій частині і
представлена у вигляді стрілки, спрямованої вниз.
Використовуючи меню (рис.5), яке з'являється при натисканні цієї кнопки, можна
додавати до панелі швидкого доступу такі команди, як створення, відкриття документа,
попередній перегляд перед друком, швидкий друк, перевірка орфографії, створення таблиці,
доступ до електронної пошти.

Рис.5 – Настройка Панелі швидкого доступу
Крім цього, за допомогою цього меню можна перемістити панель швидкого доступу
під стрічку, згорнути стрічку або ж відкрити список інших команд, які можна додати на цю
панель.
Швидке додавання команд зі стрічки
Додати команди до панелі швидкого доступу можна безпосередньо зі стрічки. Для

цього клацніть по будь-якій команді правою кнопкою миші і виберіть пункт Додати до
панелі швидкого доступу в контекстному меню (рис. 6).

Рис.6 -Швидке додавання команд на Панель быстрого доступа
В цьому ж меню доступні команди для перенесення панелі швидкого доступу під
стрічку, для згортання стрічки і виклику вікна зі списком команд, які можна помістити на
панель швидкого доступу.
Вікно Настроювання панелі швидкого доступу і сполучень клавіш
Найбільш гнучким засобом для поповнення панелі швидкого доступу є спеціальне
вікно Настроювання панелі швидкого доступу і сполучень клавіш. Для його виклику
виконайте одну з таких дій:
 Натисніть кнопку Настройка панелі швидкого доступу та виберіть пункт Інші
команди в меню;
 Клацніть по стрічці правою кнопкою миші і виберіть команду Настройка панелі
швидкого доступу в контекстному меню
 Натисніть кнопку Office, потім натисніть кнопку Параметри Word і виберіть розділ
Настроювання.
Вікно Настройка панели быстрого доступа и сочетаний клавиш (рис.7) має дві
основні області. У лівій розміщені команди, доступні в Word, а в правій - команди, додані до
панелі швидкого доступу. Для того щоб додати команду на панель, виберіть її в області зліва
і натисніть кнопку Додати. Щоб видалити команду з панелі швидкого доступу, виберіть її в
області справа і натисніть кнопку Видалити.

Рис.7 -Вікно Настройка панели быстрого доступа и сочетаний клавиш

Для зручності вибору в області ліворуч можуть відображатися не всі команди,
доступні в Word, а лише деякі. За замовчуванням відображаються найбільш часто
використовувані команди. Якщо розкрити список Вибрати команди з, можна відобразити
команди меню Office, команди, розміщені на кожній із вкладок, які доступні на стрічці,
команди, яких немає на стрічці, макроси. Крім цього, можна вибрати відображення всіх
команд, які є в Word.
Налаштувати панель швидкого доступу можна як для всіх документів, так і для
поточного. За замовчуванням панель налаштовується для всіх документів. Щоб зміни
застосовувалися тільки до поточного документа, виберіть у списку Настроювання панелі
швидкого доступу пункт Для вашого документа (у ньому відобразиться назва файлу).
Стрічка
Стрічка, це головний елемент інтерфейсу MS Word 2007. Вона йде уздовж верхньої
частини вікна кожного додатку, замість традиційних меню і панелей інструментів.
За допомогою стрічки можна швидко знаходити необхідні команди (елементи
управління: кнопки, списки, що розкриваються, лічильники, прапорці і т.п.). Команди
впорядковані в логічні групи, зібрані на вкладках.
Видалити стрічку не можна. Однак, щоб збільшити робочу область, стрічку можна
приховати (згорнути). Це можна зробити трьома способами.
Перший (рис.8а.):
 Натисніть кнопку Настройка панели быстрого доступа(1).
 У меню виберіть команду Свернуть ленту(2).
 Стрічка буде прихована, назви вкладок залишаться (рис. 8б).
Другий:
Щоб швидко згорнути стрічку, двічі клацніть ім'я активної вкладки. Для
відновлення стрічки двічі клацніть вкладку.
Третій:
Щоб згорнути або відновити стрічку, можна також натиснути комбінацію клавіш
Ctrl + F1.
Для використання стрічки в згорнутому стані клацніть по назві потрібної вкладки, а
потім виберіть параметр або команду, яку слід використовувати.
Наприклад, при згорнутій вкладці можна виділити текст у документі Word, клацнути
вкладку Главная і в групі Шрифт вибрати потрібний розмір шрифту. Після вибору розміру
шрифту стрічка знову згорнеться.
Зміст стрічки для кожної вкладки постійний і незмінний. Не можна ні додати якийнебудь елемент на вкладку, ні видалити його звідти.
Зовнішній вигляд стрічки залежить від ширини вікна: чим більше ширина, тим
докладніше відображаються елементи вкладки. На малюнках наведено відображення стрічки
вкладки Главная.
Незважаючи на приховування окремих елементів стрічки, всі вони залишаються
доступні. Досить клацнути по значку або стрілці кнопки назви групи, і будуть відображені
всі елементи групи.
При істотному зменшені ширини вікна (менше 300 крапок) стрічка і імена вкладок
перестають відображатися.
Вкладки
За замовчуванням у вікні відображається сім постійних вкладок: Главная, Вставка,
Разметкастраницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид.

Рис.8а - Приховування стрічки

Рис. 8б.
Для переходу до потрібної вкладки досить клацнути по її назві (імені).
Кожна вкладка пов'язана з видом дії, що виконується. Наприклад, вкладка Главная,
яка відкривається за умовчанням після запуску, містить елементи, які можуть знадобитися на
початковому етапі роботи, коли необхідно набрати, відредагувати і відформатувати текст.
Вкладка Разметкастраницыпризначена для установки параметрів сторінок документів.
Вкладка Вставка призначена для вставки в документи різних об'єктів. І так далі.
Крім того, можна відобразити ще одну вкладку: Разработчик.
 Клацніть по кнопці Microsoft Office.
 Виберіть команду Параметри Word.
 У вкладці діалогового вікна Параметри Word установіть відповідний
прапорець

Рис.9.
На вкладці Разработчик зібрані засоби створення макросів і форм, а також функції
для роботи з XML.
Файли і шаблони, створені в попередніх версіях Word могли містити панелі
інструментів, що були створені користувачами. У цьому випадку при відкритті таких файлів

в Word 2007 з'являється ще одна постійна вкладка – Надстройка.
Рис.10.
Ця вкладка містить елементи панелей інструментів, створених у попередніх версіях
Word. Кожна панель інструментів займає окремий рядок стрічки вкладки. Однак деякі
елементи, що були на панелях інструментів, у Word 2007 можуть бути відсутні.
Стандартний набір вкладок замінюється при переході з режиму створення документа
в інший режим, наприклад, Предварительный просмотр

Рис.11.
Крім постійних, є цілий ряд контекстних вкладок, наприклад, для роботи з таблицями,
малюнками, діаграмами і т.п., що з'являються автоматично при переході у відповідний
режим або при виділенні об'єкта або установці на нього курсору.
Наприклад, при створенні колонтитулів з'являється відповідна вкладка
У деяких випадках з'являється відразу декілька вкладок, наприклад, при роботі з
таблицями з'являються вкладки Конструктор і Макет
При знятті виділення або переміщення курсору контекстна вкладка автоматично
ховається.
Не існує способів примусового відображення контекстних вкладок.

Рис.12.

Рис.13.
Рядок стану
У нижній частині вікна знаходиться рядок стану, на якому відображаються різні дані
про документ.
У лівій частині рядку стану (рис.14.) можна побачити:

Рис.14 - Ліва частина рядку стану
Варто зауважити, що всі ці інформаційні блоки є кнопками, призначеними для
швидкого виклику команд. Так, при клацанні по кнопці з кількістю сторінок відкривається
вікно Знайти і замінити, що дозволяє швидко перейти до іншої сторінки документа.
Клацання по кнопці з кількістю слів відкриває вікно статистики документа, де
показується число рядків, абзаців, знаків без пробілів і з пробілами (рис.15.).

Рис.15 - ВікноСтатистика
Якщо клацнути по кнопці, на якій показується мову, відкривається вікно вибору мови
в поточному документі, для якого буде перевірятися орфографія. Нарешті, клік по кнопці, що
вказує на наявність орфографічних помилок, призведе до того, що в тексті буде виділено
найближчим слово, в якому є помилка. Також відкриється контекстне меню, в якому можна
буде вибрати варіант заміни слова або виключити його з перевірки орфографії (рис. 16).

Рис. 16.
Після клацання по кнопці, що вказує на наявність орфографічних помилок, буде
виділено найближчим слово з помилкою
У правій частині горизонтальної смуги прокрутки знаходяться кнопки швидкого
перемикання між режимами відображення документа (рис.17): Разметкастраницы, Режим
чтения, Веб-документ, Структура иЧерновик.
Рис.17. Кнопки режимів перегляду документа
Крім цього, тут розташований повзунок для зміни масштабу в документі (рис.18).
Рис.18 - Повзунок для зміни масштабу
Клацання по кнопках - і + зменшує чи збільшує масштаб на 10 відсотків. Пересуваючи
повзунок, можна швидко зменшувати або збільшувати масштаб від 10 до 500 відсотків.
Клацання по цифрі, що показує поточне значення масштабу, призведе до відкриття вікна
Масштаб.

Варто зауважити, що всі описані команди доступні на рядку стану за замовчуванням.
У Word 2007 можна настроювати команди, винесені на рядок стану. Для цього клацніть по
ній правою кнопкою миші. Ви зможете включити відображення натискання клавіші
CapsLock, номера рядка, розділу, стовпця та інших відомостей. Також можна відключити
відображення команд, які вам не потрібні.
Робоча область вікна MS Word зазвичай містить вікно редагування документа.
Вікно редагування, окрім стандартних віконних компонентів, може бути обмежене
лінійками розмітки (зверху і зліва) в режимі розмітки сторінки. За допомогою лінійок
зручно орієнтуватися в розміщенні елементів на сторінці.
Щоб підключити лінійки треба: на вкладці Вид у групі Показатьилискрыть
відзначити пункт Линейка.
Для зменшення або збільшення масштабу відображення документа на екрані на
вкладці Вид слід вибрати пункт Масштаб, після чого в діалоговому вікні встановити
потрібний масштаб відображення.
Смуги прокрутки призначені для перегляду документу, якщо весь його вміст не
вміщується на екрані.
У MS Word є можливість працювати з декількома вікнами одночасно, що дозволяє
обробляти паралельно декілька документів. Для переходу між вікнами використовують
комбінацію клавіш <Ctrl>+<F6>. Перенесення і копіювання фрагментів тексту або
малюнком з одного вікна в інше виконується за допомогою буфера. Для створення нового
чистого вікна використовують команду Создать з меню Кнопки Офіс.
2. Завантаження і збереження тексту в MS Word
Завантаження тексту з файлу виконується через меню Офіс. На екрані з'являється
діалогове вікно Открыть. Із списку Папка оберіть потрібний диск і далі послідовно
відкривайте папки подвійним клацанням до тих пір, поки не буде відкрита папка, що
містить шуканий документ. Його завантаження у вікно редактора виконується клацанням на
піктограмі файлу і подальшим клацанням на кнопці Відкрити.
Для збереження документа на диску потрібно обрати в меню ОфісСохранить (або
Сохранитькак- якщо документу привласнюється нове ім'я) .
3. Форматування документа
Форматуванням документаназивають процес встановлення параметрів документа.
Параметриформатування – це властивості документа, що визначають його
зовнішній вигляд. Всі параметри умовно розділені на групи: параметри сторінки, параметри
абзацу, параметри шрифту і т.д.
3.1. Встановлення параметрів сторінки
Встановлення полів сторінки:
 перейдіть в режимі розмітки сторінки (вкладка Разметка страницы) або
попереднього перегляду (меню ОфісПечать);
 Виберіть запропоновані варіанти або пункт Настраиваемые поля

 Встановіть необхідні розміри полів (рис.19).

Рис. 19.
Вставка номерів сторінок:
- оберіть команду Номер страницына вкладціВставка;
- оберіть із списку, де слід друкувати номери сторінок;

-

- у діалоговому вікні Формат номера страницывстановіть решту параметрів.
Рис.20.

3.2. Встановлення параметрів шрифту
Встановити параметри шрифту можна трьома способами:
1) за допомогою інструментів, що розташовані на вкладці Главная розділ Шрифт.
2),3)
за допомогою діалогового вікна Шрифт, яке можна викликати через
контекстне меню або натиснувши стрілку в правому нижньому кутку групи Шрифт

вкладки Главная.

Рис.21.
Другий і третій способи після входу в діалогове вікно не вимагають подальших
пояснень. За допомогою інструментів для установки параметрів тексту користуються
наступними інструментами:
- гарнітура шрифту;
- кегль (розмір символів);
- курсив;

- підкреслення;

- жирний.

Зауваження 1.Якщо нові параметри шрифту встановлюються після виділення
фрагмента тексту, вони застосовуються до виділеного фрагмента. Якщо ж перед установкою
параметрів виділення тексту не проводилося, то нові параметри застосовуються до
подальшого введення тексту. (Це ж правило стосується абзаців.)
Зауваження 2.При встановленні параметрів "жирний", "курсив" і "підкреслення" (а також
інших "неспискових" інструментів форматування) відповідний інструмент виділяється
підсвічуванням:
. Для відміни установки потрібно клацнути мишею на цьому
інструменті. При цьому його колір повернеться в початковий стан і дію інструменту
припиниться.
3.3. Встановлення параметрів абзацу
Абзац – це блок тексту, який починається з червоного рядка і закінчується символом
абзацу, -

. Саме цей символ зберігає інформацію про параметри абзацу.

Щоб почати новий абзац, натисніть клавішу Enter. Новий абзац зазвичай успадковує
параметри попереднього.
Увага! Символ

- це службовий символ MS Word.

Усі службові символи є недрукованими і невидимими у звичайному режимі роботи. Для
відображення недрукованих символів на вкладці Главная оберіть інструмент
.
Установка лівих і правих відступів за допомогою лінійки:
 виділіть абзаци, в яких необхідно зробити відступ або які слід перемістити щодо
правого або лівого поля;

Рис.22. Лінійка
 для зміни лівого відступу першого (червоною) рядка абзацу перетягніть маркер відступу
червоного рядка (1) (мал.22)
 для зміни відступу всіх подальших рядків абзацу перетягніть маркер (2);
 для зміни лівого відступу всіх рядків абзацу перетягніть маркер (3);
 для зміни правого відступу всіх рядків абзацу перетягніть маркер правого відступу (4).
Горизонтальне вирівнювання тексту абзацу:
1) встановіть курсор в будь-яке місце абзацу, текст якого слід вирівняти, або виділіть
абзац;
2) клацніть один з наступних інструментів, що розташовані в групі Абзац:
- вирівняти по лівому краю;
- вирівняти по правому краю;
- вирівняти по центру;
- вирівняти по всій ширині рядки.
Можна також використовувати команду Абзацв контекстному меню.
Зміна міжрядкових інтервалів:
 виділіть абзаци, в яких необхідно змінити міжрядкові інтервали;
 клацніть стрілку в правому нижньому куті групи Абзац, відкриється діалогове
вікно Абзац;
 оберіть вкладку Отступы и интервалы;
 у групі Интервал оберіть необхідні параметри.
Зауваження. Для встановлення точних значень параметрів абзацу використовується
діалогове вікно Абзац.
4. Редагування документа
Редагування документа – це процес правки документа, тобто внесення змін і доповнень до
його змісту.
4.1. «Гарячі» клавіші та комбінації для редагування
Дія
Видалення символу праворуч від курсору
Видалення символу ліворуч від курсору
Вставка розриву абзацу (початок нового абзацу)
Вставка розриву рядка (початок нового рядка)
Вставка розриву сторінки (початок нової сторінки)

Клавіші
<Del>
<Backspace>
<Enter>
<Shift>+<Enter>
<Ctrl>+<Enter>

Увага! Символи
(розрив рядка) і
(розрив сторінки)
також є службовими символами, які можна відобразити за допомогою інструмента
.

4.2. Способи виділення тексту
Виділення тексту і малюнків мишею.
Виділення слова - двічі клацніть мишею в будь-якому місці потрібного слова.
Виділення рядка - помістіть курсор зліва від рядка так, щоб він перетворився на стрілку,
направлену праворуч: , та клацніть лівою кнопкою миші.
Декілька рядків тексту - перемістіть курсор до лівого краю одного з рядків так, щоб він
перетворився на стрілку, направлену праворуч: , а потім, утримуючи ліву кнопку
миші натиснутою, перетягніть курсор угору або вниз.
Речення- утримуючи натиснутою клавішу <CTRL>, клацніть в будь-якому місці речення.
Абзац - помістіть курсор зліва від абзацу так, щоб він перетворився на стрілку, направлену
управо:
, після чого двічі клацніть лівою кнопкою миші. Інший спосіб: тричі
клацніть в будь-якому місці абзацу.
Виділення довільного фрагмента тексту - протягніть покажчик миші від початку
фрагмента, що виділяється, до його кінця, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші.
Великий блок тексту - клацніть початок фрагмента, прокрутіть документ так, щоб на
екрані з'явився кінець фрагмента, а потім клацніть його, утримуючи натиснутою
клавішу <SHIFT>.
Весь документ - помістите покажчик зліва від тексту документа так, щоб він перетворився
на стрілку, направлену управо, після чого тричі клацніть лівою кнопкою миші.
Малюнок - клацнути мишею в будь-якому місці малюнка, що виділяється.
Виділення тексту клавіатурою(«гарячі» клавіші та комбінації ).
До кінця слова - CTRL+SHIFT+<>.
До початку слова - CTRL+SHIFT+<>.
До кінця рядка - SHIFT+END.
До початку рядка - SHIFT+HOME.
На один рядок вниз - SHIFT+<>.
На один рядок вгору - SHIFT+<>.
До кінця абзацу - CTRL+SHIFT+<>.
До початку абзацу - CTRL+SHIFT+<>.
На один екран вниз - SHIFT+PAGEDOWN.
На один екран вгору - SHIFT+PAGEUP.
До кінця документа - ALT+CTRL+PAGEDOWN.
До початку документа - CTRL+SHIFT+HOME.
Виділити весь документ - CTRL+A.
Виділити вертикальний блок тексту - CTRL+SHIFT+F8, а потім використовуйте
клавіші переміщення курсора; для виходу з режиму виділення натисніть клавішу ESC.
Виділити довільний фрагмент документа - F8, а потім використовуйте клавіші
переміщення курсора; для виходу з режиму виділення натисніть клавішу ESC
4.3. Способи навігації (переміщення) в межах документа
Переміщення може здійснюватися:
1) за допомогою миші (для цього бігунок на вертикальній або горизонтальній
смузі прокрутки перетягують мишкою);
2) за допомогою «гарячих» клавіш та комбінацій:
Переміщення «через слово»

<Ctrl>+<←>,<→>

Переміщення«через абзац»
Перехід на початок рядка
Перехід в кінець рядка
Перехід на початок документа
Перехід в кінець документа
Переглядтекста «поекранно»

<Ctrl>+<↓>,<↑>
<Home>
<End>
<Ctrl>+<Home>
<Ctrl>+<End>
<PageUp>, <PageDown>

5. Корисні«гарячі» клавіші та комбінації
Esc - відмінити попередню дію;
F1 - виклик контекстної довідки;
F5 - перехід в зазначене місце документа;
F10 - перехід в головне меню;
Alt - F4 - закрити поточне вікно;
Ctrl - Alt - Del- завершити задачу;
Ctrl - F6 - перехід до іншого документа (вікна);
Ctrl - N - створити новий документ;
Ctrl - O - завантажити документ з файлу;
Ctrl - P - друк документа;
Shift - F10 - відкриття контекстного меню;
Shift - F12 - зберегти документ надиску з тим же ім'ям;
Ctrl - Ins- скопіювати виділений об'єкт (фрагмент тексту або малюнок) у буфер;
Shift - Del- вирізати виділений об'єкт (фрагмент тексту або малюнок) у буфер;
Del- видалити виділений об'єкт (фрагмент тексту або малюнок);
Shift - Ins- вставити вміст буфера в поточне місце документа.
Завдання 1
Вправа 1
1. Запустите Microsoft Word 2007.
2. Згорніть стрічку з використанням Панели быстрого доступа.
3. Розгорніть стрічку подвійним клацанням на назві вкладки Главная.
4. Згорніть і розгорніть стрічку з використанням комбінації клавіш Ctrl + F1.
5. Зменшите розмір вікна так, щоб стрічка і вкладки перестали відображатися.
6. Розгорніть вікно на весь екран.
7. Закрийте Microsoft Word 2007.
Вправа 2
1. Запустите Microsoft Word 2007.
2. В вкладці Главная в групіАбзацклацніть по стрілці кнопки Заливкаі виберіть червоний
колір. Переконайтеся, що для першого рядка документа встановлене заливання червоним
кольором.
3. В вкладці Главная в групіСтиликлацніть кнопку Дополнительные параметры списку
Стилиі виберіть стильНазвание. Переконайтеся, що для першого рядка документа
вилучене заливання червоним кольором і змінені параметри шрифту.
4. В вкладці Главная в групіШрифт у списку Размер шрифтавиберіть розмір10.
Переконаєтеся, що в першому рядку документа змінений розмір шрифту.
5. В вкладці Разметкастраницы в групіАбзацу верхньому лічильнику
Интервалустановите значення 42. Переконаєтеся, що курсор у першому рядку
документа перемістився вниз.
6. В вкладці Разметкастраницы в групіПараметры страницыклацніть кнопку Номера
строкі виберіть команду Непрерывная. Переконаєтеся, що ліворуч від першого рядка
документа з'явився номер 1.

7. В вкладціГлавнаявідобразите спливаючу підказку для кнопкиОчиститьформат.
Відобразите вікно довідкової системи для цієї кнопки.
8. Закрийте Microsoft Word 2007. Зміни в документі не зберігайте.
Вправа 3
1. ЗапуститеMicrosoft Word 2007.
2. За допомогою вікна ПараметрыWordдодайте в Панель быстрогодоступа кнопку
Проверка правописания звкладки Рецензирование.
4. З вкладки Вставка (групаКолонтитулы) додайте в Панель быстрого доступа кнопку
Номер страницы за допомогою контекстного меню цієї кнопки.
5. Видалити кнопки Проверка правописания та Номер страницы з
Панелибыстрогодоступа за допомогою контекстного меню цих кнопок.
6. ЗакрийтеMicrosoft Word 2007.
Завдання 2.
1. Установка перевірки правопису
Щоб під час введення тексту відбувалася автоматична перевірка орфографії і
граматики, потрібно здійснити такі дії

кнопка Office

кнопка Параметры Word

увікніПараметры Wordвибратипункт Правописание
 ввімкнути перемикачі у групі При исправлении правописания вWord:
Автоматически проверять орфографию
Автоматически проверять грамматику.
Для включення режиму підкреслення помилок правопису та граматики потрібно у
розділі Исключения для файлазняти перемикачіСкрыть.
Після клацання правою клавішею миші на позначеному фрагменті з'являється список,
у якому пропонуються
 варіанти виправлення помилки,
 командаПропуститьвсе- відмова від виправлення(рекомендацій експертної системи),
 командаПропуститьЯзык - зміна язика перевірки.
Для зміни язика перевірки можна також активізувати вкладку Рецензирование та
скористатися кнопкою Выбрать языкгрупи Правописание.
Завдання. ЗапуститеMicrosoftWord 2007 та установити режим перевірки правопису.
2. Введення тексту та збереження документа
Наберіть запропонований текст дотримуючись при цьому правил набору. Шрифт –
TimesNewRoman, кегль – 14, вирівнювання – по ширині.

3.

Збережіть створений документ на диску D: у своїй папці з іменем УВС.
Вставка до тексту довільних та спеціальних символів

Символи, яких на клавіатурі комп'ютера немає, вставляються за допомогою кнопки
Символ вкладки Вставка. Відкривається підменю з набором деяких символів та командою
Другие символы. Команда активізує вікно з двома вкладишами
«Символы» та
«Специальные знаки». На першій вкладці в робочій області відображені різні довільні
символи одного з шрифтів, змінити який можна за допомогою списку «Шрифт». Наприклад,
елементи шрифту Wingdings складаються тільки із символів. На другій вкладці відображені
спеціальні символи: три крапки, довге тире, поліграфічні знаки тощо.
Будь-який символ виділяється, а потімвставляється в текст, починаючи з позиції курсору,
подвійнимклацаннямабонатисканням на клавішу<Enter>абоклацанням на кнопці «Вставить».
Завдання. Додайте з нового абзацу у документУВС наступний текст:

4.

Швидке виділення елементів тексту

Відпрацюйте прийоми виділення елементів тексту: одного слова, абзацу, речення,
усього тексту. Виділення:
слова здійснюється подвійним клацанням усередині нього;
рядку - курсор встановлюють ліворуч від нього і клацають мишею;
абзаца - потрійне клацання усередині нього або подвійне ліворуч;
речення – натиснути <Ctrl> і здійснити подвійне клацання усередині нього;
всього тексту - вкладка Главная – Выделить - Выделитьвсе.
5. Переміщення, копіювання та видалення фрагментів тексту
1) Перемістіть будь-яке виділене речення в кінець тексту за допомогою: буфера обміну,
кнопок панелі інструментів, команд контекстного меню або за допомогою миші.
2) Скопіюйте будь-який виділений абзац у кінець тексту за допомогою буфера обміну,
кнопок панелі інструментів, команд контекстного меню або за допомогою миші.
3) Видаліть всі зайві фрагменти після їх виділення за допомогою клавіші <Delete> або
клацанням на кнопці «Вырезать» вкладки Главная.
Збережіть створений документ з іменем УВС1 на диску D: у своїй папці.

6. Установка параметрів форматування сторінки
6.1.
6.2.
-

Виконати зміну розмірів полів (верхнього, нижнього, правого, лівого) за
допомогою лінійок форматування.
Встановити параметри форматування сторінки за допомогою групи
кнопокПараметры страницывкладкиРазметка страницы:

верхнє поле - 2, нижнє - 1,7, ліве - 2,5, праве 1,5;
від краю до колонтитулу нижнього - 1,7 і верхнього - 0.

7. Установка параметрів форматування абзацу
7.1. Встановити параметри форматування абзаців, попередньо установив курсор
усередині абзацу, за допомогою групи кнопок Абзац вкладкиГлавная:
 заголовки розташувати «по центру» – списокВыравнивание;
 параметри абзаців основного тексту повинні бути такими:
-

вирівнювання – «по ширине» (списокВыравнивание);
відступи від лівої і правої межобласті тексту – 0 (спискиСлева та Справа в групі
Отступ),
інтервали між абзацами – 3 (спискиПеред таПосле в групі Интервал),
перший рядок абзацу – відступ 1,25 (список первая строката лічильник нав групі
Отступ),
міжрядковий інтервал – полуторний (список междустрочный в групі Интервал).

7.2. Знайти кнопки установки вирівнювання абзацу
, а на горизонтальній
лінійці форматування – маркери встановлення відступів абзацу (перший рядок, ліворуч,
праворуч).
8. Установка параметрів шрифту
Встановити параметри шрифту для окремих фрагментів тексту, відповідно зразку
тексту.
Перед установкою треба виділити відповідний фрагмент і скористатися кнопками
групи ШрифтвкладкиГлавная .

Зразок тексту:

9.

Перегляд символів, що не друкуються
Символи, що не друкуються, з’являються в текстіпісляклацання на кнопці

«Отобразить все знаки» -

.

Завдання. Перегляньтесимволипробілів і абзаців у введеномутексті.
10.

Вставка розривусторінки

Посторінкове представлення документа на екрані автоматично забезпечує
«Режимразметки». Текст розбивається на стандартні сторінки з однаковим числом рядків.
Ручна розбивка застосовується, якщо потрібно перейти до нової сторінки в будьякому місці документа. Операція починається з установки курсору в місце, де маэ бути
розташований розрив. Далі виконують дії: вкладкаВставка – кнопка Разрывстраницы (або
вкладка Разметка страницы – кнопка Разрывы).
Установити розрив можна і за допомогою комбінації клавіш <Ctrl+Enter>.
Щоб побачити місце розриву, треба скористатися кнопкою “Отобразить все знаки”.
Для видалення розриву достатньо його виділити і натиснути клавішу <Delete>.
Завдання. Вставтерозривсторінкипісляпершого абзацу тексту документа.
11. Вставка нумераціїсторінок
Нумерація сторінок виконується за допомогою кнопки Номер страницы вкладки
Вставка. Вона відкриває підменю, команди якого дають змогу задати положення номера на
сторінці.
За допомогою команди «Формат номеровстраниц» можна активізувати вікно, у
якому вибирають формат номерів (арабські або римські цифри, латинські букви), а також
встановлюють початок нумерації (із указаного числа або продовжити нумерацію).
Завдання. Вставте нумерацію сторінок документа.Номери сторінок мають бути

розташовані внизу сторінок по центру.
Завдання 3
1. Завантажити редакторMSWord.
2. Створити титульний аркуш курсової роботи .

Титульний аркуш курсової роботи (зразок)
Примітка: червоним кольором на зразку позначені вимоги щодо оформлення
документу; цей текст набирати не треба.
Зверніть увагу:
1) У текстових блоках з позначкою «Один абзац» службовий символ абзацу повинен стояти
лишев кінці тексту (всередині блоку розривати абзац не дозволяється).
2) У тексті не повинно бути подвійних символів пробіл.
Змістзвіту
Звіт з лабораторної роботи повинен містити відповіді на наступні запитання.
1. Структура вікна текстового редактора Word.
2. Яка корисна інформація відображається у рядку стану MSWord?

Налаштування панелі швидкого доступу.
Зміна масштабу відображення тексту у вікні редактора.
Як перейти в інше вікно (інший відкритий документ)?
Як відкрити вже існуючий документ у MSWord?
Як зберегти документ на диску?
Як створити новий документ?
Установка перевірки орфографії і граматики під час введення тексту. Вибір язика
перевірки правопису.
10. Вставка в текст Word-документа символів, що відсутні на клавіатурі.
11. Порядок швидкого виділення фрагментів тексту документа: одного слова, абзацу,
речення, усього тексту.
12. Методи переміщення і копіювання фрагментів тексту документа в Word.
13. Завдання параметрів форматування сторінок у середовищі текстового редактора Word:
установка розмірів полів, розміру папера й орієнтації сторінки.
14. Форматування символів тексту в середовищі текстового редактора Word: вибір типу,
розміру, накреслення, кольору шрифту і т.п.
15. Форматування абзаців тексту в середовищі текстового редактора Word : вибір типу
вирівнювання, розмірів відступів, інтервалів, розташування першого рядка.
16. Автоматична розбивка Word-тексту на сторінки, виконання їх нумерації, вставка та
видалення примусового розриву сторінки.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема№3 Технології обробки текстової та табличної інформації
Практичне заняття 5 : Графічні можливості MS Word
Мета заняття: вивчення сучасних засобів створення текстових документів; способів
створення графічних зображень у редакторі MS Word; використання
стандартних фігур та редагування зображень.
Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Робота з зображеннями
2. Робота з фігурами
3. Об’єкти WordArt
4. Вставка формул
Основні способи включення графіки в документ – імпорт графіки з інших додатків або
створення графічних об'єктів безпосередньо в документі. Основні інструменти для роботи
з графікою знаходяться у групі Иллюстрации стрічки Вставка.
1. Робота з зображеннями
Вставка зображень з інших додатків
Графічні об'єкти з інших додатків у документ Word можна вставити, використовуючи
буфер обміну. Для цього потрібно скопіювати картинку з будь-якого джерела – веб-сторінки,
іншого документа, іншого додатка, а потім уставити з буфера обміну в потрібне місце
поточного документа.
Вставка малюнків з файлу
Для вставки малюнка з наявного графічного файлу, необхідно скористатися кнопкою
Рисунок групи Иллюстрации на вкладці Вставка.
У вікні, що з'явилося, знайдіть і виберіть потрібний графічний файл. Зображення
вставиться в документ. Вставка малюнків за допомогою кнопки Клип
У
Word
існують
можливості
збереження і відкриття різних графічних
файлів безпосередньо у програмі з колекції,
що містить добірку набору картинок
MicrosoftOffice.
Для вставки картинки необхідно
натиснути
кнопку
Клип
у
групі
Иллюстрации вкладки Вставка. У правій
частині вікна редактора з'явиться панель
Клип(рис. 1). Розкривши список Искать
объекты, можна вибрати необхідний об'єкт:
Иллюстрации, Фотографии, Видео або
Звук. Після клацання на кнопці Начать на
панелі з'являться відповідні картинки.
Вставка
картинки
здійснюється
за
допомогою клацання на ній.
Можна також скористатися кнопкою
Упорядочить клипы. Після клацання на неї
з’явиться вікно Организатор клипов. У
цьому вікні ліворуч знаходиться каталог
кліпів, а праворуч – область перегляду
обраного розділу каталогу. Вставка картинки
здійснюється за допомогою буферу обміну.
Рис. 1 – ПанельКлип

Редагування зображень
Для зміни деяких параметрів зображень (малюнків), потрібно виділити вставлене
зображення, при цьому з'явиться новий контекстний інструмент Работа с рисунками, що
містить вкладку Формат (рис. 2) с інструментами для обробки зображення.

Рис. 2 – ВкладкаФормат
З їхньою допомогою можна робити нескладні операції редагування малюнка –
змінювати яскравість, контрастність, розмір, обертати, вибирати стиль для малюнка (можна
задати його форму, колір границі, а також ефекти), указувати положення щодо тексту.
Щоб змінити яскравість, контрастність, перефарбувати малюнок у визначений
колір (наприклад, зробити його менш яскравим, щоб використовувати як фон), у групі
Изменить вкладки Формат (Работа с рисунками) виберіть відповідні пункти.
Щоб задати стиль оформлення, змінити форму малюнка, задати ефекти вид його
границь (тінь, відображення, світіння, згладжування, рельєф, поворот), використовуйте
інструменти з групи Стили рисунков вкладки Формат. Також для оформлення малюнків
по натисканню правої кнопки миші можна викликати контекстне меню і вибрати команду
Формат рисунка.
Щоб скасувати усі виправлені параметри у групі Изменить виберіть кнопку Сброс
параметров рисунка.
Щоб задати потрібний розмір малюнка, можна, виділивши його, змінити розмір
вручну, або задати точні значення розміру кнопками групи Размер.
У цій же групі доступна кнопка Обрезка
, яка дозволяє обрізати малюнок з
кожної сторони. Важливо враховувати, що Word не видаляє обрізану частину малюнка, а
просто перестає її відображати. Якщо знову натиснути кнопку Обрезка іпотягнути
покажчик у протилежну сторону, картинка відновиться.
Щоб повернути/отразити малюнок, використовуйте кнопку Повернуть
групи Упорядочить.
Щоб згрупувати кілька малюнків в один (для більш зручної роботи з безліччю
зображень), використовуйте кнопку Группировать
групи Упорядочить.
Щоб розподілити графічні об'єкти відносно один одного і сторінки, використовуйте
кнопку Выровнять
і кнопки На задний план, На передний план групи
Упорядочить. Кнопка Выровнять відкриває меню, у якому можна вибрати щодо чого
робити вирівнювання (сторінки аб ооб'єктів) і задати вид вирівнювання. Кнопки На задний
план, На передний план дозволяють пересунути графічні об'єкти з одного шару в інший
відносно один одного або помістити об'єкти перед текстом.
Для настроювання розташування графічного об'єкта щодо тексту (обтікання),
використовуйте кнопку Обтекание текстом групи Упорядочить (рис.3). За замовчуванням
програма встановлює режим обтікання «В тексте», при якому малюнок «розриває» текст.
Можна вибрати будь-який інший варіант обтікання:
- Вокруг рамки – малюнок уписаний у прямокутник, текст обтікає його по рамці
цього прямокутника;
- По контуру – текст обтікає малюнок по його границі;
- За текстом – малюнок буде відігравати роль фонового зображення;
- Перед текстом – малюнок буде поміщений над текстом і закриє собою його частину;
- Сверху и снизу – текст буде розташовуватися вище і нижче малюнка.

Рис. 3 –Кнопка Обтекание текстом
2. Робота з фігурами
Фігурами є прості готові зображення (графічні примітиви), які можна вставляти в
документ. Вони є об'єктами векторної графіки, до них можна застосувати безліч візуальних
ефектів.
Створення графічного примітива
Кнопка Фигуры групи Иллюстрации вкладки Вставка служить для швидкого
створення графічних примітивів. Для створення потрібного примітива виберіть його зі
списку, що випадає, (рис. 4) і «намалюйте» у документі протяганням миші з натиснутою
лівою кнопкою.

Рис. 4 - Список фігур
Форматування фігур
Коли фігура намальована і виділена, з'являється контекстний інструмент Средства
рисования с стрічкою Формат (рис. 5).

Рис. 5 – Засоби малювання
Щоб задати для фігури потрібний колір, що обрамля єконтур, змінити форму вже
відформатованої фігури або вибрати оформлення фігури з наявних зразків, використовуйте
відповідні кнопки групи Стили фигур.
Щоб настроїти параметри тіні, застосовуйте кнопку Эффекты тени групи Эффекты
тени (рис. 6). Для інтерактивного настроювання положення тіні служать кнопки,
розташовані в правій частині даної групи.

Рис. 6 – Групи кнопок Эффекты тени та Объем
Кнопка Объем дозволяє застосувати тривимірні ефекти до фігури. При цьому можна
настроїти такі параметри як: Цвет объёмной фигуры, Глубина, Направление, Освещение,
Поверхность. Для інтерактивного настроювання обсягу служать кнопки, розташовані в
правій частині групи Объем (рис. 6).
3. Об'єкти WordArt
WordArt – це красиво оформлений текст на основі готових шаблонів, які можна
редагувати. Для вставки об'єкта WordArt призначена кнопка WordArt групи Текст вкладки
Вставка, яка дозволяє вибрати зразок з колекції і внести свій текст.
Після вставки об'єкта WordArt у вікні програми з'являється контекстний інструмент
Работа с объектами WordArt, що містить вкладку Формат. На стрічці цієї вкладки
представлені інструменти для роботи з об'єктами WordArt, що дозволяють змінювати форму,
параметри і напрямок тексту, змінювати стилі об'єкта, виконувати настроювання обтікання,
розташування іт.д.

Рис. 7 – Колекціяоб'єктівWordArt

4. Вставка формул
Для вставки формули в Word- документ треба скористатися вкладкою Вставка та
кнопкою Объект (група Символы). При цьому у вікні Microsoft Word з'являється вкладка
Конструктор, а на сторінці документа – поле для уведення формули.
Для введення формули користуються групами кнопок «Символы» та «Структуры».
Клацання на кожній із кнопок групи «Структуры» приводить до розкриття списку
шаблонів, що містять поля для введення символів. Наприклад, шаблон дробу має два поля:
чисельник і знаменник - . Для вставки у формулу будь-якого шаблона досить клацнути на
ньому мишею. Заповнення полів здійснюється з клавіатури та за допомогою кнопок групи
«Символы», що містять різноманітні зразки символів: математичних знаків, стрілок, букв
грецького алфавіту і т.п. Перехід між полями здійснюється за допомогою клавіш керування
курсором.
Формульні об'єкти редагуються безпосередньо в тексті після подвійного клацання
мишею на формулі.
5. Вставка вікон ОС Windows і їх елементів
При створенні текстів, зв'язаних з вивченням і застосуванням різних додатків
Windows, часто приходиться вставляти в текст зображення вікон й їх елементів.
Для цього необхідно:
 викликати на екран потрібне вікно і запам'ятати його в буфері обміну натисненням на
клавіші <Alt>+<PrintScreen>;
Зауваження. Якщо потрібно вставити об'єкт, що займає весь екрана (наприклад,
робочий стіл Windows), то натискають на одну клавішу <PrintScreen>;
 закрити вікно та скористатися кнопкою Вставить;
 виділити границю - кадр вставленного вікна, установити його розміри і місце
розташування відносно вертикальних границь тексту (наприклад, “по центру”);
 якщо потрібно вставити тільки певний елемент вікна (наприклад, кнопку панелі
інструментів), то весь кадр вікна виділяють і далі використовують кнопку «Обрезка» (
Кнопка знаходиться на вкладці Формат (група Размер).

).

Завдання для виконання на занятті:
Завдання 1. Використовуючи графічні можливості MSWord і файл із малюнком у папці з
завданням створити схему, відповідно до зразка.
ЗРАЗОК СХЕМИ

Рекомендації до виконання
1. За допомогою клавіші Enterвиділити на сторінці місце для розташування фігури.
2. Вставте на сторінку дві фігури Блок-схема: карточка. Для вставки фігури виконати
дії: вкладка Вставка – кнопка Фигуры – фігура Блок-схема: карточка – намалювати
фігуру.
3. Для правильного розташування другої фігури потрібно скористатися кнопкою
Повернуть. Наприклад, спочатку повернути її на 1800, а потім отразити зверху униз.
4. За допомогою кнопки Контур фигуры видалити контури фігур, а за допомогою
кнопки Заливка фигуры оберіть потрібного кольору.
5. Вставте рисунок з папки з завданням: вкладка Вставка – кнопка Рисунок. Стиль
рисунку – Двойная рамка: черная.
6. Додайте картинку: вкладка Вставка – кнопка Клип – кнопка Упорядочить клипы.
У вікні Организатор клипов виберіть необхідну картинку (рис. 8).

Рис. 8 – Вікно Организатор клипов
7. За допомогою кнопок групиУпорядочитьрозташуйте картинку відповідно до
зразка.
8. Для створення елементів схеми скористуйтеся відповідними фігурами
(Вертикальный свиток, Горизонтальный свиток, Процесс) та фігурними стрілками.
Відформатуйте фігури відповідно до зразка.
9. Для введення написів скористуйтеся кнопкою Надпись вкладки Вставка. За
допомогою кнопки WordArt текст «Інформаційні процеси» оформіть як об’єкт
WordArt.
10. Додайте дві зірки та виконайте їх форматування за допомогою кнопок групи
Стили фигур.
11. Згрупуйте усі об’єкти в єдине зображення. Для цього на вкладці Главная клацнути
на кнопці Выделить та обрати команду Выбор объектов.Тепер за допомогою
курсору виділіть всі об’єкти. Для цього натисніть ліву кнопку миші і не
відпускаючи ії протягніть через увесь малюнок згори до низу. Далі на вкладці
Формат скористуйтеся кнопкою Группировать.
Завдання 2. Вставити в текст формули такого виду:

.
Завдання 3. Створити об'єкт WordArt наступного виду:

Завдання 4.
1) Вставити в документ вікно «Изменение текста WordArt» (рис. 9).
2) Вставити в документ групу кнопок «Шрифт» з вікна текстового редактора MS Word
(рис. 10).

Зміст звіту

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Звіт з лабораторної роботи повинен містити відповіді на наступні запитання.
Як вставити у текстовий документ малюнок ізфайлу?
Як вставити зображення з колекції, що містить добірку набору картинок
MicrosoftOffice?
Яким чином можна відредагувати вставлене у текст зображення?
Як створити графічний примітив (фігуру)?
Як задати для фігури потрібного кольору?
Який елемент називають об’єктом WordArt та як його створити?
Як вставити у текстовий документ математичну формулу?
Як вставити у текст зображення вікна?

Тема№3 Технології обробки текстової та табличної інформації
Практичне заняття 6 : Створення форм та шаблонів службових документів засобами
MS Word
Мета заняття: вивчення сучасних засобів створення текстових документів; способів
створення шаблонів у редакторі MS Word; створення форм; способів захисту
полів форм шаблону від редагування; способів завантаження та особливостей
використання шаблонів в юридичній діяльності.
Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Шаблони. Теоретичні відомості.
2. Створення шаблону
3. Створення та форматування форм
1.
Шаблони. Теоретичні відомості
Кожен документ Microsoft Word заснований на шаблоні. Шаблон визначає основну
структуру документа і містить налаштування документа, такі як елементи автотексту,
шрифти, призначення поєднань клавіш, макроси, меню, параметри сторінки, форматування і
стилі. Існує два основні види шаблонів - спільні шаблони і шаблони документів. Спільні
шаблони, у тому числі шаблон Normal.dot, містять налаштування, доступні для всіх
документів. Шаблони документа, наприклад, шаблони записок або факсів, в діалоговому
вікні Создание документа, містять налаштування, доступні тільки для документів,
заснованих на цьому шаблоні. Наприклад, при створенні записки на основі шаблону записок
можуть використовуватися як налаштування шаблону записок, так і налаштування спільних
шаблонів. У Word є набір шаблонів документів, і, крім того, можна створювати шаблони
самостійно.
Створення шаблону документа
Щоб створити новий шаблон на основі шаблону, що існує виберіть команду Создать
в меню кнопки Office.
В діалоговому вікні Создание документа виберіть Мои шаблоны.
У вікні Создать вибираємо Мои шаблоны - Новый документ, Создать – Шаблон і
натискаємо ОК.

З'являється новий шаблон (у заголовку вікна назва - Шаблон 1), в якому створюємо
текст, що буде використовуватися як шаблон.
Після того як зразок тексту набраний, шаблон необхідно зберегти. Для цього
вибираємо кнопка Office / Сохранить как. Зразу відкриється системна папка Шаблоны.

У полі Имя файла заносимо оригінальне ім'я шаблону і натискаємо кнопку
Сохранить. Створений шаблон буде зберігатися в папці Шаблоны.
Для створення нового документа на основі створеного шаблону виконаємо команду
Office / Создать / Мои шаблоны. У вікні Мои шаблоны знаходимо створений шаблон і
вибираємо Создать / Документ / ОК. В результаті на екрані монітора з'явиться документ ,
який береться за основу новостворюваного документа.
Створені шаблоні можна зберігати в інших папках. Тоді для їх використання можна
виконати наступні дії:
 Вибрати Кнопка Office / Создать / Из существующего документа…
 Знайти та вибрати шаблон, що збираєтесь використовувати.
 Створити документ і зберегти або роздрукувати його.
Хід роботи
1. Організуйте робоче місце для ведення електронного документообігу.
Для цього створить наступну структуру каталогів
2. Завантажте редактор MS Word. Створить документ «Довіреність на отримання
КДВ

<Прізвище>

ДОКУМЕНТИ

ШАБЛОНИ
цінностей». Зразок документу розташований в файлі Доверенность.docx у папці
Лабораторная работа_2.
Для цього треба:
а) установити поля сторінки.

б) Для першого рядка установити границі тексту та інтервали між абзацами, що
вказані на малюнку.

в) Для третього абзацу Інтервал ДО змінити на 12пт.

г) Далі, змінюючи параметри абзацу, достигнути найближчої схожості з оригіналом
фрагменту.

д) Фрагмент наступний виконати у вигляді напису.

е) Для дев’ятого та десятого абзаців встановити наступні параметри.

Додати напис.

ж) Для наступного тексту достигнути найближчої схожості з оригіналом.
з) Для виконання другої сторінки довіреності створюємо дві таблиці за зразком:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Збережіть цей документ як шаблон у папці Шаблони та закрийте його.
Створить документ на основі цього шаблону та збережіть його у папці Документи.
Покажіть викладачу зроблену роботу.
Зафіксуйте ваші дії у звіті.

3. Створення і форматування форми
Форма - це структурований документ з незаповненими областями - полями, в які
вводяться дані. У Word можна створити наступні види форм:
1. Форми, поширювані через Web. Користувачі переглядають і заповнюють форму в
оглядачі (браузері). Після заповнення форми користувачі відправляють дані в базу даних
на сервері HTTP. У формах Web і HTML використовуються об'єкти ACTIVEX;
2. Форми, що переглядаються і заповняються користувачами в Word. Цей вид форм
поширюється через електронну пошту або по мережі. При створенні таких форм можна
використовувати наступні поля:
a. текстовые поля,
b. флажки
c. поле со списком
Щоб забезпечити велику гнучкість і використовувати потужніші елементи
управління, використовуйте об'єкти ACTIVEX з панелі інструментів Элементы
управления. Дані з цієї форми можна зібрати і потім проаналізувати їх в Microsoft Access
або Excel;
3. Форми, які друкуються, а потім заповнюються на папері. У такі форми можна
вставляти порожні бланки, що заповнюються користувачами, а також прапорці для
позначки варіанту вибору, наприклад: «Так» або «Ні».
Задачі, що виконуються при роботі з формою, залежать від того, чи створюється
форма, чи заповнюється вона, або ж обробляється інформація, яка зібрана в різних формах.
 Створення форми, що переглядаються і заповняються користувачами в Word
Для вставки полів форми у форму, що переглядається і заповнюється користувачами
в Word, використовують вкладку Разработчик група Элементы управления інструмент
(мал.1.).

Мал.1.
Після натискання цього інструменту з’явиться вікно (мал.2.)

Мал.2. Панель Формы
Далі необхідно встановите курсор на місце в документі, куди слід вставити поле
форми і натиснути необхідну кнопку на панелі Формы:
1. Текстовое поле
2. Флажок

3.

Поле зі списком

Мал.3. Приклад вставки текстового поля, прапорця та поля зі списком.

/п

У таблиці 1 наведена інформація, для чого використовуються означені поля форм.
Таблиця 1
№
Натисніть
з
Результат
кнопку
1

Текстовое
поле

2

Флажок

3

Поле
списком

Додавання текстового поля. Для нього може бути задане
значення за умовчанням, так що користувачам не доведеться
вводити найбільш вірогідну відповідь, крім випадку, коли їх
відповідь відрізняється.
Додавання прапорця (флажка) поряд з незалежним
параметром, який або встановлюється, або скидається. Прапорці
можуть бути також додані до групи параметрів, які не є
взаємовиключними (тобто можна вибрати більш за один
параметр).
Додавання поля із списком можливих відповідей. Якщо
со
список досить великий, користувач зможе перегортати його для
проглядання останніх відповідей.


 Встановлення параметрів полів форм
Для кожного поля потрібно встановлювати параметри. Щоб викликати вікно для
встановлення параметрів будь якого поля, потрібно виділити це поле та клацнути інструмент
Свойства (мал.4.)

Мал.4.
Так, для текстового поля параметр Тип (мал.5.) в діалоговому вікні Параметры
текстового поля містить шість типів полів, кожен з яких має своє призначення (таблиця 2).

Мал.5. Вікно «Параметры текстового поля»
Таблиця 2
Параметр
Обычный текст
Число
Дата
Текущая дата
Текущее время
Вычисление

Призначення
Введення тексту, чисел, символів або пропусків.
Введення чисел.
Введення дати.
Відображує поточну дату і поточний час.
Ці поля не можуть бути змінені.
Использует поле = (Формула) для вычислений,
например, НДС от итоговой суммы. Это поле не
может быть изменено.

У полі Текст по умолчанию ви можете ввести зразок тексту, щоб користувач зміг
відразу ж зрозуміти, що саме йому слід вводити в це поле.

Поле Максимальная длина дозволяє обмежити кількість символів, що вводяться
користувачем.
Поле Формат текста пропонує встановити певне форматування тексту, що вводиться.
Зверніть увагу: назва цього списку змінюється відповідно до виду поля форми, обраним вами
в полі Тип.
Якщо ви плануєте дане поле використовувати в обчисленнях, то в полі Закладка
вкажіть назву поля та встановить прапорець вычислить при выходе.
Дуже важливо не забути встановити прапорець в опції дозволити зміни, якщо
передбачається вводити або змінювати дані в цьому полі.
 Додавання Поля зі списком
Поле список дає можливість вибрати потрібний варіант зі списку, а не вводити його
вручну. Перший варіант в списку є варіантом, запропонованим за умовчанням.
Для створення поля зі списком виконайте наступну послідовність дій:
1. Встановіть курсор в місце положення поля.
2. Натисніть кнопку Поле со списком (панель Форми).
3. Визвіть діалогове вікно Параметри поля со списком і у вікні задайте
елементи списку (мал.6.):
a. У полі Элемент списка внесіть варіант, який ви хочете додати до
списку. Натисніть кнопку Добавить, щоб включити варіант у полі
Список. Щоб ввести ще одне значення повторіть дані дії. Можна
створити список максимум з 25 варіантів
b. Для видалення елемента зі Списку елементів виділіть елемент і
натисніть кнопку Удалить.
c. Формуючи список, елементи можна додавати в будь-якому порядку,
оскільки допускається їх перестановка. Для зміни порядку, виділіть
елемент в полі Список і скористайтеся стрілками в розділі Порядок.
d. Для використання поля перемикач разрешить изменения повинен бути
активний.
e. Натисніть кнопку ОК.

Мал.6. Параметры поля со списком
 Додавання Поля флажок
Елемент Флажок додається у форму для вибору або відмови наведеного варіанта
відповіді з використанням поля
Флажок. Використовується в основному для всякого
роду анкет, бланків, де потрібна відзначати галочкою відповідні опції.
Для цього поля також доступні різні параметри.
1. Встановіть курсор в місце розташування поля.
2. Натисніть кнопку Флажок (панель інструментів Форми).
3. Визвіть діалогове вікно Параметри флажка і у вікні задайте потрібні параметри
(мал.7.):

Мал.7. Параметри поля фляжок
a. У розділі Размер флажка можна встановити точний розмір поля прапорець
або включити автоматичне регулювання розміру прапорця по висоті
навколишнього тексту.
b. Для вставки порожнього перемикача в розділі Состояние по умолчанию
активізуйте значення снят, значення установить - робить перемикач
включеним при створенні форми.
c. Для того, щоб користувач управляв перемикачем, залиште прапорець
разрешить изменения в активному стані.
d. Натисніть кнопку ОК.
 Додавання до форми довідкової системи.
Для полегшення правильного заповнення форми кожне її полі доповнюється
довідковим текстом. Довідку можна організувати в двох варіантах :
1. автоматичне відображення в рядку стану при вході в поле форми;
2. тільки при натисканні клавіші F1.
В останньому випадку довідковий текст зазвичай поміщається в інформаційне вікно. Щоб
створити довідковий текст для поля форми:
1. У вікні Параметры …, натисніть кнопку Текст справки.
2. Натисніть кнопку Текст справки … в вікні параметрів поля форми.
3. В результаті на екрані розкриється діалогове вікно (мал.8.)
4. Виберіть вкладку Строка состояния (1) для виводу підказки в рядок і наберіть текст (2), який відображуватиметься в рядку стану при виділенні цього поля у вашому
документі. Виберіть вкладку Клавиша F1 (3) для виведення підказки у вікно
повідомлень при натисненні клавіші F1 і введіть необхідний текст (2).
1
3
2

Мал. 8. Вікно для введення тексту довідки.
 Затінювання полів форми.
1. Відкрийте шаблон, що містить форму, в яку слід внести зміни.
2. Натисніть кнопку Затенение полей формы
на панелі інструментів Формы.
Примітка. Затінювання полів форми за допомогою кнопки Затенение
полей формы дозволяє легко знаходити на екрані поля, які потрібно

заповнити, проте це затінювання не виводиться при друці форми. Щоб
затінити поле в друкарській формі, виділите це поле і виберіть команду
Границы и заливка в меню Формат, а потім - потрібні параметри на вкладці
Заливка.
 Захист полів електронної форми від змін.
Перед поширенням форми, розробленої для перегляду і заповнення в Microsoft Word,
її слід захистити так, щоб користувачі могли вводити дані тільки в призначені для цього
області. Захист дозволяє користувачам заповнювати форму, але запобігає випадковим змінам
елементів форми і їх розміщення.
Щоб захистити форми від зміни користувачами:
1. На вкладці Разработчик виберіть інструмент Защитить Документ.
2. У списку, що розкрився вибрати пункт Ограничить форматирование и
редактирование.
3. На панелі Ограничить форматирование (мал.9.) встановите прапорець Разрешить
только указанный способ редактирования документа, а потім виберіть в списку
обмежень пункт Ввод данных в поля форм.
4. Натискуйте кнопку Да, включить защиту..
5. Введіть пароль для захисту форми в полі Новый пароль (мал.10.), а потім
підтвердите його. Тільки користувачі, що знають пароль, зможуть зняти захист і змінити
форму. Користувачі, що не знають пароля, як і раніше зможуть вводити дані в поля
форми.

Мал.9.
Мал.10
Хід роботи
1. Створіть пустий документ і збережіть його як шаблон в папці Шаблони.
2. На основі створеного шаблону розробіть форму договору на продаж за зразком,
наведеним у файлі Договор.docx в папці Лабораторная_2.
3. Поля _Т * _ відповідають елементам управління «Текстовое поле », _С_ - полям зі
списком.
4. Для дати договору задайте формат «Текущая дата» в діалозі властивостей
текстового поля. Задайте формат дати за таким зразком
«D MMMM yyyy 'р.'».
5. Заповніть поля зі списками для найменування товару і одиниць виміру товару
відповідними значеннями з таблиці.
Таблиця
Товары
Ед. Измерения

Тракторы
штука
Апельсины
ящики
Бензопила
штук
Молоко
литр
6. Поля Т8, Т9 зробіть типу «Число», Т10, Т11, Т12, Т13, Т15, Т16 - типу
«Вычисление».
7. НДС обчислюйте в розмірі 20% (_Т10_=_Т9_*0,2).
8. Итого цена с НДС _Т11_= _Т9_+ Т10_ (цена + цена*0,2)
9. Суму договору обчислюйте як _Т12_=_Т8_*_Т11_,
а в тому числі НДС як _Т13_=_Т8_*_Т10_.
10. Штраф покупця розраховуйте в розмірі 50% від суми договору (_Т12_*0,5),
штраф продавця - 100% від суми договору (_Т12_).
11. Формат всіх полів для відображення грошових сум встановіть за таким зразком «#
# # 0».
12. У властивостях всіх полів, що беруть участь в обчисленнях, встановіть прапорець
«Вычислить при выходе».
13. Значення за замовчуванням для всіх полів форми залиште порожніми.
14. Захистіть форму і перевірте її функціонування ( заповніть тестовими значеннями )
. Для переходу між полями форми використовуйте клавішу Tab.
15. Збережіть файл як шаблон документа .
16. На основі створеного шаблону створіть документ « ДоговорФам » , де Фам - це
Ваше прізвище .
17. Введіть дані в поля форми нового документа . Номер договору встановіть рівним
номеру Вашого студентського квитка , прізвище директора фірми-продавця Ваше прізвище , інші поля форми заповніть довільно.
18. До захисту лабораторної роботи представляються файли готового шаблону і
документа , створеного на основі цього шаблону.
Заключна частина заняття.
1. Оформити звіт по роботі.
2. Для відпрацювання роботи представити 2 створених шаблони і 2 документи Word.
3. Захистити роботу
Контрольні питання:
1. Що таке шаблон документу? Для чого він використовується?
2. У чому полягає відмінність шаблону документа від документа Word?
3. Як зберегти документ у вигляді шаблона?
4. Як створити документ на основі шаблона?
5. Що таке форми Word
6. Які види полів використовуються при роботі з формами?
7. Як задаються властивості і формат полів форм?
8. Які бувають типи текстових полів?
9. Що таке обчислюване поле?
10. Для чого призначений прапорець «Разрешить изменения»?
11. Для чого призначений прапорець «Вычислить при выходе»?
12. Для чого призначено властивість полів «Закладка»?
13. Як захистити поля шаблону?
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