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1. Загальні методичні вказівки
Дисципліна «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності»
викладається в циклі професійної та практичної підготовки магістрів. Для
денної форми навчання на дисципліну відводиться 90 годин часу, з яких 10 –
лекційні заняття, 10 – практичні заняття, 70 – самостійна робота.
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в
правозастосовчій діяльності» є формування знань, умінь та навичок,
необхідних для використання сучасних інформаційних технологій в
практичній діяльності ОВС; удосконалення навичок професійної роботи з
комп’ютерними пристроями, комп'ютерними мережами та електронними
документами; напрямами використання інформаційних технологій у практиці
боротьби із злочинністю.
Самостійна робота з дисципліни проводиться з використанням
комп’ютера, операційної системи Windows, пакету прикладних програм MS
Office, глобальної мережі Internet.
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий
контроль.
Поточний контроль
До форм поточного контролю належить оцінювання:
рівня знань під час практичних занять;
якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної
дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Підсумковий контроль – залік.
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2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами.

1.

Тема № 1. Апаратне забезпечення
правозастосовчій діяльності

2.

Тема № 2. Програмне забезпечення
правозастосовчій діяльності

3.

Тема № 3. Мережеві технології в
правозастосовчій діяльності

Вид контролю

Література, сторінки

Самостійна робота

Лабораторні заняття

1-13,
14,22
14

Всього за семестр:

Практичні заняття

Всього

п/п

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:
Семінарські заняття

Номер та назва навчальної теми

лекції

№

2

2

10

50

4

6

40

26

4

2

20

90

10

10

70

14,19,
23,32,
35
1517,20,
25,27,
29,34
Залік

3. Методичні вказівки до самостійної роботи

Тема 1: Апаратне забезпечення правозастосовчій діяльності
Навчальна мета заняття: опанування навичками професійного використання
комп’ютерних пристроїв в правозастосовній діяльності
Час проведення 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу - 10 год.
Навчальні питання:
1. Класифікація комп’ютерних пристроїв.
2. Архітектура сучасних комп’ютерних пристроїв.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми
1. Класифікація комп’ютерних пристроїв.
Номенклатура видів комп'ютерів сьогодні величезна: машини розрізняються за
призначенням, потужністю, розмірам, елементній базі і т. і. Тому класифікують ЕОМ по
різних ознаках. Слід зауважити, що будь-яка класифікація є в деякій мірі умовною,
оскільки розвиток комп'ютерної науки і техніки настільки бурхливий, що, наприклад,
сьогоднішня мікроЕОМ не поступається по потужності мініЕОМ п'ятирічної давнини і
навіть суперкомп'ютерам недавнього минулого.
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Розглянемо класифікацію комп'ютерів по призначенню, яке визначається в більшості
за критерієм потужності та доцільності при рішенні конкретних задач.
За призначенням комп’ютери розділяють на три великих класи:
- макрокомп'ютери (наприклад, мейнфрейми);
- мікрокомп’ютери (наприклад, ПК);
- мінікомп'ютери (наприклад: смартфон, планшет).
Макрокомп'ютери
Комп'ютері, які відносяться до цього класу: суперкомп'ютери та мейнфреймами
(англ. Main Frame). Ці машини знаходяться на вершині доступних сьогодні
обчислювальних потужностей, особливо в області операцій з числами. Суперкомп'ютери
використовуються для наукових і інженерних задач (високопродуктивні обчислення,
наприклад, в області метеорології або моделювання ядерних процесів), де
обмежувальними чинниками є потужність процесора і об'єм оперативної пам'яті, тоді як
мейнфрейми застосовуються для цілочисельних операцій, вимогливих до швидкості
обміну даними, до надійності і до здатності одночасної обробки транзакцій (системи
онлайн-бронювання, автоматизовані банківські системи).
Макрокомп'ютери характеризуються 64-розрядними паралельно працюючими
процесорами (кількість яких досягає до 100), інтегральною швидкодією до десятків
мільярдів операцій в секунду та розраховані на багатокористувацький режим роботи.
Домінуюче положення у випуску комп'ютерів такого класу займає фірма IBM (США).
Найбільш відомими моделями є: IBM 360, IBM 370, IBM Es/9000, Cray 3, Cray 4, Vax-100,
Hitachi, Fujitsu Vp2000.
Портативний варіант - це “наколінний” (лептоп - laptop) або “блокнотний” (ноутбук notebook). Тут системний блок, монітор і клавіатура укладені в один корпус.
Мікрокомп’ютери
Мікрокомп'ютери є самими малопродуктивними в класифікації комп'ютерів. До них
відносяться кишенькові комп'ютери (електронні органайзери, або палмтопи), невеликі
пристрої вагою до 500 грамів і що уміщаються на долоні. Більшість палмтопов не були
IBM PC- сумісними мікрокомп'ютерами.
Лише наприкінці 1990-х років з'явилися кишенькові комп'ютери з операційними
системами, що дозволяють вести обмін інформацією з іншими типами комп'ютерів,
підключати палмтопи до глобальних комп'ютерних мереж. У кишенькових комп'ютерах
немає жодного жорсткого диска, ні дисководів. Деякі з них мають мініатюрну клавіатуру,
але є моделі і без клавіатури - управління їх роботою здійснюється натисканням або
малюванням спеціальним пером прямо з екрану. Найбільш розповсюдженими є
кишенькові комп’ютери фірм Єпл (Apple), Хьюлетт-Паккард (Hewlett-Packard), Соні
(Sony), Псіон (Psion). Кишенькові комп'ютери працюють з документами Word і Excel. З їх
допомогою можна заглянути в Інтернет і обмінюватися повідомленнями по електронній
пошті. Переглянути зображення і відеоролики. Почитати книги, журнали та документи у
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текстових форматах. Якщо КПК оснащений хост-контролером USB, то можна
безпосередньо підключати клавіатуру і мишу, також флеш-накопичувачі.
На основі КПК побудовано багато різноманітних комп’ютерних пристроїв, які
інтегрують в собі різні за призначенням модулі. Наприклад, комунікатор представляє
собою КПК із вбудованим модулем бездротового зв’язку (модулем GSM).
Комунікатор має більш складну операційну систему, ніж мобільний телефон, яка
відкрита для розробки програмного забезпечення сторонніми розробниками.
Смартфон (від англ. Smartphone - розумний телефон») - це мобільний телефон, в
якому встановлена операційна система відкритого типу з можливістю установки
додаткових програм. Багатозадачність - основна фішка смартфона, користувач має
можливість відкривати, і швидко перемикатися між кількома додатками, що працюють у
фоновому режимі. Айфон - різновид смартфона, конкретний представник виду
смартфонів. Смартфон необхідний тоді, коли користувач потребує одночасної роботи з
декількома додатками.
Мобільний навігатор (мобільний GPS) - це мобільний телефон і GPS-комплект, в
який входить портативна телефонна база та карта даних з картографічними матеріалами
швидкого підключення і навігаційним програмним забезпеченням. GPS - це скорочення
від NAVSTAR GPS (англ. Navigation Satellits providing Time And Range Global Positioning
System) - глобальна система позиціонування. Тим не менш, окремий Gps-навігатор має
більш якісний зв'язок, так як в ньому встановлено більш потужний приймає сигнал
супутників пристрій, який банальним чином займає більше місця, ніж портативний
навігатор у вашому мобільному телефоні.

Рис.1. Приклади мікрокомп'ютерів

7

Планшети - сучасні високотехнологічні пристрої, не так давно з'явилися як підвид
комп'ютерів. Головна відмінна риса планшета - великий сенсорний екран, що займає
більшу частину площі пристрою. Цей екран є єдиним пристроєм введення планшета. iPad
(вимовляється «айпед», хоча частіше назва неправильно вимовляють як «айпад») - серія
планшетних комп'ютерів від корпорації Apple Inc.
2. Архітектура сучасних комп’ютерних пристроїв.
Головною частиною ПК є системний блок. Системний блок являє собою основний
вузол, усередині якого встановлені найбільш важливі компоненти (внутрішні
компоненти).
Пристрої, що підключають до системного блоку зовні, називають зовнішніми.
Зовнішні додаткові пристрої, призначені для вводу, виводу й тривалого зберігання даних,
також називають периферійними.
Центральний процесор-це пристрій, який виконує арифметичні і логічні операції і
керує роботою усієї системи.
Обмін інформацією з іншими вузлами ПК відбувається за допомогою портів
введення-виведення, реалізованих у вигляді спеціальних мікросхем. В ПК є спеціалізовані
порти для зв’язку з внутрішніми пристроями та порти загального призначення, до яких
можуть приєднуватись різні зовнішні пристрої.
Порти загального призначення поділяються на паралельні з логічними іменами
LPT1-LPT2, послідовні з логічними іменами COM1-COM3 та порти USB.
Пристрої введення інформації в ПК – це клавіатура, маніпулятор миш, дігітайзер,
який забезпечує введення графічних зображень.
До пристроїв виведення інформації належать: монітор (дисплей), на екрані якого
відображається різноманітна інформація; друкуючі пристрої (принтери), призначені для
виведення на папір текстів, документів тощо; графобудівники, які використовуються для
виконання графіків, рисунків, креслень з високою точністю відображення.
До складу ПК входить гучномовець (динамік) та електронний годинник (таймер).
Електронний годинник має живлення від окремого акумулятора (батареї), він працює
незалежно від того, ввімкнено живлення ПК, чи ні. Це дає можливість відображати на
екрані поточний час, управляти різноманітними програмами тощо.
Сучасні персональні комп’ютери можуть доповнюватись мультимедійними
засобами.
Особливістю сучасних ПК є наявність внутрішніх роз’ємів, призначених для
встановлення додаткових плат. Вони розширюють можливості ПК, тому що дозволяють
підключати додаткове обладнання. Наприклад, їх використовують для збільшення
стандартної оперативної пам’яті, для підключення додаткових процесорів
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(співпроцесорів), різних адаптерів, які дають змогу підключати додаткові зовнішні
пристрої тощо. Частково внутрішні роз’єми зайняті стандартними адаптерами-платами,
які забезпечують роботу гнучких та жорстких дисків, дисплея, тобто пристроїв, які
входять до стандартного комплекту ПК.
Корпус (сase) – це свого роду кожух, у якому розташовані основні функціональні
компоненти комп'ютера. За способом розташування корпуси ділять на два класи:
Tower (вежа) — вертикальне ; Desktop (на столі) — горизонтальне. Корпуси Tower в
cвою чергу бувають наступних типів: MiniTower, MidiTower і BigTower.
Блок живлення (БЖ) — пристрій, що перетворить змінну напругу електричної
мережі (220v) у постійну напругу, необхідної системі (3, 5, 12v). Блок живлення є
частиною корпуса.
Монітор - пристрій візуального подання даних. Його основними характеристиками
є:
розмір екрану (15,17,19,21 дюймів);
роздільна задатність;
максимальна частота регенерації зображення (частота кадрів) - показує, скільки
разів у секунду монітор може повністю змінити зображення;
- клас захисту монітора, який визначається стандартом щодо вимог техніки
безпеки
Клавіатура - клавішний пристрій керування персональним комп'ютером.
-

Склад клавіатури: група алфавітно-цифрових клавіш, група функціональних клавіш,
службові клавіші, група клавіш управління курсором, група клавіш додаткової панелі.

Миша - пристрій управління маніпуляторного типу. Переміщення миші по
плоскій поверхні синхронізовано з переміщенням графічного об'єкта (покажчика миші)
на екрані монітора.
Комбінація монітора й миші забезпечує найбільш сучасний тип
інтерфейсу користувача, що називається графічним.
Стандартна миша має тільки дві кнопки, хоча існують нестандартні миші із трьома
кнопками або із двома кнопками й одним обертовим регулятором. Функції нестандартних
органів управління визначаються тим програмним забезпеченням, що поставляється разом
із пристроєм (програмою-драйвером).
Внутрішні пристрої ПК
Материнська плата - основна плата персонального комп'ютера.
Сама велика плата, до якої підключаються всі інші пристрої, що входять до складу
системного блоку. Ії також називають головною (Mainboard) або системною платою.
Призначення: забезпечити зв'язок між всіма пристроями ПК, за допомогою
передачі сигналу від одного пристрою до іншого.
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На поверхні материнської плати є велика кількість роз’ємів, призначених для
установки інших пристроїв: гнізда для процесорів; роз’єми під оперативну пам'ять і плати
розширення; слоти для контролерів.
Процесор - основна мікросхема, що виконує більшість математичних і логічних
операцій.
Основні характеристики процесора:
частота - кількість елементарних операцій (тактів) за 1 секунду, от 4MHz до 4GHz;
розрядність – кількість одночасно обробляємих двійкових даних. Значення: 16, 32, 64;
внутрішня кеш-пам’ять – внутрішня дуже швидка пам’ять. Від 64KB до 1MB.
Окремі блоки ПК з’єднані між собою шинами. Шина – це сукупність ліній, по яких
передається інформація між різними компонентами (блоками) ПК.
Інформація в ПК розміщується в пам’яті. Розрізняють пам’ять оперативну,
постійну і зовнішню. В постійній пам’яті (ПП), (її назва ROM-Read Only Memori),
зберігається стандартне програмне забезпечення, записане на підприємстві – виробнику,
яке не потребує будь-яких змін. Зокрема, в ПП записані такі програми і дані:
програма системного монітора, яка організує початкову взаємодію вузлів,
періодичне опитування клавіатури і виведення на екран дисплея діалогових
повідомлень;
- програма самотестування ПК;
- програма визначення і встановлення конфігурації ПК;
- базова система введення/виведення BIOS (Basic Input/Output System), яка входить
до складу операційної системи.
Призначення перших двох програм очевидне. Треба лише пояснити, що ПК
періодично (50 разів на секунду) опитує стан клавіатури. Якщо ніяка клавіша не
натиснута, він продовжує роботу. Якщо натиснута – він реагує на це – вводить
код натиснутої клавіші. Подальші дії ПК залежать від цього коду.
-

Програма самотестування (самодіагностики) перевіряє справність головних вузлів
ПК: процесора, пам’яті, дискових накопичувачів і клавіатури. Якщо все гаразд,
запускається короткий звуковий сигнал і починається завантаження операційної системи.
В оперативній пам’яті (ОП) (її назва RAM - Random Access Memory) знаходиться
інформація, яка змінюється в процесі роботи ПК, причому це можуть бути як тексти
програм, так і різні дані.
Одним з революційних технічних рішень для сучасних ПК став винахід кешпам’яті. Вона зберігає набір найбільш важливих команд мікропроцесора або даних і
забезпечує попереджуючий виклик потрібних команд і даних. Кеш-пам’ять має
підвищену швидкодію. З неї дані вилучаються швидше, ніж з оперативної пам’яті чи з
іншого накопичувача.
Великі обсяги інформації зберігаються в спеціальних пристроях, об’єднаних під
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загальною назвою зовнішня пам’ять. Жорсткий диск - основний пристрій для
довгострокового зберігання великих обсягів даних і програм. Обсяг – 20-200GB
Компакт-дискиCD-ROM або DVD-ROM - постійні запам'ятовуючі пристрої на
основі лазерного компакт-диску. Принцип дії цих пристроїв складається в зчитуванні
числових даних за допомогою лазерного променя, що відбивається від поверхні диску.
DVD може мати одну або дві робочі поверхні.
Флэш-пам’ять
особливий
вид
енергонезалежної
перезаписуваної
напівпровідникової пам'яті. Реалізована у вигляді міні-плати в пластиковому корпусі, що
має USB-вихід
Переваги flash-пам'яті:












Здатність витримувати механічного навантаження в 5-10
 разів перевищуючі
гранично припустимі для звичайних жорстких дисків.
Споживає приблизно в 10-20 разів 
менше енергії під час роботи, чим
жорстким дискам і носії CD-ROM.
Компактніше більшості інших механічних носіїв.



Інформація, записана на флэш-пам’ять, може зберігатися від 20 до
100 рокі Карти
пам'яті . Наприклад: флеш-пам'ять SD та MicroSD (карта пам'яті формату

Micro Security Digital). Вираз "memory card"(англ. карта пам'яті) відноситься до всіх видів
карт. Карти SD, MMC (MICRO Memory Card ) розроблені для використання в портативних
пристроях. Класи карт (4,10) – це швидкість чинання/запису. Карти SD мають вмикачь
захисту від запису (write protection switch).
Контролери (плати) зовнішніх пристроїв
Відеокарта (відеоадаптер) виконана у вигляді окремої електронної плати, яка
вставляється в один зі слотів материнської плати і поєднує в собі функції відеоконтролера,
відеопроцесора і відеопам'яті. Сьогодні застосовуються відеоадаптери SVGA, що
забезпечують відтворення до 16,7 мільйонів кольорів та можливість довільного вибору
роздільної здатності монітора зі стандартного ряду значень (640х480, 800х600, 1024х768,
1152х864, 1280х1024 крапок і т.д.).
Звукова карта підключається до одного зі слотів материнської плати у вигляді
дочірньої карти й виконує обчислювальні операції, пов'язані з обробкою звуку, мови,
музики. Звук виробляється через зовнішні звукові колонки, що підключають до виходу
звукової карти. Існують також розні типи мікрофонів, що дозволяють записувати мову або
музику й зберігати їх на жорсткому диску для наступній обробці й використання.
Основним параметром звукової карти є розрядність, мінімальною вимогою
сьогодні є 16 розрядів, а найбільше поширення мають 32-розрядні й 64-розрядні пристрої.
Периферійні пристрої персонального комп'ютера
Принтери (матричні, лазерні, світлодіодні, струменеві, плоттери) відносяться до
пристроїв виведення.
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Модем – пристрій обміну даними. Пристрій, призначений для обміну інформацією
між віддаленими комп'ютерами по каналах зв'язку, при цьому під каналом зв'язку
розуміють фізичні лінії (провідні, оптоволоконні, кабельні, радіочастотні), спосіб їхнього
використання (що комутирують і виділені) і спосіб передачі даних (цифрові або аналогові
сигнали). Залежно від типу каналу зв'язку пристрої прийому-передачі підрозділяють на
радіомодеми, кабельні модеми та інші. Для забезпечення виходу в Інтернет через пристрої
мобільного зв'язку (стільникові радіотелефони) у них можуть вбудовуватися (або
підключатися зовні) модеми спеціального типу.
До основних характеристик модемів відносяться продуктивність (біт/с) і
підтримувані протоколи зв'язку й корекції помилок. Від продуктивності модему залежить
об'єм даних, переданих в одиницю часу. Від підтримуваних протоколів залежить
ефективність взаємодії даного модему з певними модемами.

Література:

1. Конспект лекцій.
2. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.
3. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків:
Тимченко, - 2010.-382 с.

Тема 2: Програмне забезпечення правозастосовчій діяльності
Навчальна мета заняття: опанувати можливості табличного процесора Excel для
створення таблиць та діаграм аналізу злочинності.
Час проведення – 50 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу - 40 год.
Навчальні питання:
1. Теоретичні відомості, прийоми роботи з табличним процесором Excel.
2. Використання Excel для створення звітів (таблиць та діаграм).
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми
Програма Microsoft Excel призначена для роботи з таблицями даних, переважно
числових. При формуванні таблиці виконують запровадження, редагування і
форматування текстових і числових даних, а також формул. Наявність засобів
автоматизації полегшує ці операції. Створена таблиця може бути виведена на пресу.
Документ Excel називається робочою книгою. Робоча книга являє собою набір
робочих листів, кожний із який має табличну структуру і може містити одну або декілька
таблиць. У вікні документа в програмі Excel відображається тільки поточний робочий
лист, із котрим і ведеться робота Кожний робочий лист має назву, що відображається на
ярличку листа, відображуваному в його нижній частині. За допомогою ярличків можна
переключатися до інших робочих листів, що входять у ту ж саму робочу книгу. Щоб
перейменувати робочий лист, треба двічі клацнути на його ярличку.
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Робочий лист складається з рядків і стовпчиків. Стовпчики озаглавлені
прописними латинськими буквами і, далі, двобуквеними комбінаціями. Усього робочий
лист може містити до 256 стовпчиків, пронумерованих від А до IV. Рядки послідовно
нумеруються цифрами, від 1 до 65 536 (максимально припустимий номер рядка).
Комірки і їх адресація. На перетинанні стовпчиків і рядків утворяться комірки
таблиці. Вони є мінімальними елементами для збереження даних. Позначення окремого
комірки сполучить у собі номера стовпчика і рядки (у цьому порядку), на перетинанні
яких вона розташована, наприклад: А1 або DE234. Позначення комірки (її номер) виконує
функції її адреси. Адреси комірок використовуються при записі формул, що визначають
взаємозв'язок між значеннями, розташованими в різних осередках.
Одна з комірок завжди є активною і виділяється рамкою активного комірки. Ця
рамка в програмі Excel відіграє роль курсору. Операції запровадження і редагування
завжди провадяться в активному комірки. Перемістити рамку активного комірки можна за
допомогою курсорних клавіш або покажчика миші.
Діапазон комірок. На дані, розташовані в сусідніх осередках, можна посилатися у
формулах, як на єдине ціле. Таку групу комірок називають діапазоном. Найбільше часто
використовують прямокутні діапазони, що утворяться на перетинанні групи рядків, що
послідовно йдуть, і групи стовпчиків, що послідовно йдуть. Діапазон комірок позначають,
указуючи через двокрапку номера комірок, розташованих у протилежних рогах
прямокутника, наприклад: А1 :С15.
Якщо потрібно виділити прямокутний діапазон комірок, це можна зробити
протяганням покажчика від одного кутового комірки до протилежної по діагоналі. Рамка
поточного комірки при цьому розширюється, охоплюючи весь обраний діапазон. Щоб
вибрати стовпчик або рядок цілком, варто клацнути на заголовку стовпчика (рядки).
Протяганням покажчика по заголовках можна вибрати декілька стовпчиків, що підряд
йдуть, або рядків.
Окрема комірка може містити дані, стосовні до одному з трьох типів: текст, число
або формула, - а також залишатися порожньою. Програма Excel при зберіганні робочої
книги записує у файл тільки прямокутну область робочих листів, що примикає до лівого
верхнього рогу (комірка А1) і містить увесь заповнений комірка.
Тип даних, розміщуваних в комірки, визначається автоматично при запровадженні.
Якщо ці дані можна інтерпретувати як число, програма Excel так і робить. У противному
випадку дані розглядаються як текст. Запровадження формули завжди починається із
символу «=» (знака рівності).
Запровадження тексту і чисел. Запровадження даних здійснюють безпосередньо в
поточний комірка або в рядок формул, що розташовується у верхній частині вікна
програми безпосередньо під панелями інструментів Місце запровадження відзначається
текстовим курсором. Якщо почати запровадження натисканням алфавітно-цифрових
клавіш, дані з поточного комірки заміняються текстом, що вводиться. Якщо клацнути на
рядку формул або двічі на поточному комірки, старий вміст комірки не віддалиться і
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з'являється можливість його редагування. Дані, що вводяться в будь-якому випадку
відображаються як в комірки, так і в рядку формул.
Щоб завершити запровадження, зберігши введені дані, використовують кнопку
Enter у рядку формул або клавішу ENTER. Щоб скасувати внесені зміни і відновити старе
значення комірки, використовують кнопку Скасування в рядку формул або клавішу ESC.
Для очищення поточного комірки або виділеного діапазону простіше усього
використовувати клавішу DELETE.
Форматування вмісту комірок. Текстові дані по умовчанню вирівнюються по
лівому краї комірки, а числа - по правому. Щоб змінити формат відображення даних у
поточному комірки або обраному діапазоні, використовують команду Формат > Комірки.
Вкладки цього діалогового вікна дозволяють вибирати формат запису даних (кількість
знаків після коми, указівка грошової одиниці, засіб запису дати та інше), задавати
напрямок тексту і метод його вирівнювання, визначати шрифт і накреслення символів,
управляти відображенням і видом рамок, задавати фоновий цвіт.
Практичне завдання: створити таблицю та діаграму аналізу злочинності за
статистичними даними сайту mvs.gov.ua: "СТАН ТА СТРУКТУРА ЗЛОЧИННОСТІ В
УКРАЇНІ ( СТАНОМ НА 20 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ)" .
1.
Для оформлення таблиці та форматування даних використати вкладку
"ФОРМАТ ЯЧЕЕК", яка викликається за допомогою контекстного меню. Встановити
параметри даних, які будуть вводитись в комірки таблиці за допомогою розділів
«ЧИСЛО», «ВЫРАВНИВАНИЕ», «ШРИФТ», «ГРАНИЦА», «ЗАЛИВКА».
2.
У порожні комірки ввести формули для відповідних обчислень.
3.
Порядок обчислення показників:
- Динаміка, %: від поточних даних відняти попередні дані і
результат поділити на попередні дані, потім помножити на 100%;
- Питома вага, %: значення поточного показника поділити на
загальне значення цього показника та помножити на 100%;
- Для обчислення підсумкових значень: використайте функцію
- СУММ(діапазон)
Обов’язково для введення однотипних формул використовуйте автоматичне
введення. Для цього один раз наберіть формулу правильно, після чого наведіть курсор
на маркер автозаповнення в правому нижньому куті комірки та «розтягніть» формулу
лівою клавішею миші на потрібну кількість комірок. Зверніть увагу, як змінюються
при цьому адреси комірок!
4.
Побудувати дві діаграми за початковими даними таблиці (тип діаграм гістограма):Перемістити діаграми на Лист2.
5.
Перейменувати Лист1 в «Статистична таблиця», Лист2 - в «Діаграма».
6.
Скопіювати створені листи Статистична таблиця та Діаграма у власний
документ *.doc, в якому зберігається розрахунково-графічне завдання.
7.
Оформити звіт по роботі.
Література:
1. Конспект лекцій.

14
2. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.
3. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків:
Тимченко, - 2010.-382 с.

Тема 3 : Мережеві технології в правозастосовчій діяльності
Навчальна мета заняття: опанувати особливостями використання програмбраузерів в правозастосовній діяльності
Час проведення – 26 год
Час, що відводиться на самостійну роботу – 20 год.

Навчальні питання:
1. Адресація інтернет-ресурсів.
2. Ідентифікація комп’ютерів та користувачів.
Методичні вказівки до самостійного вивчення теми.
URL ( Uniform Resource Locator ) - універсальна адреса ресурсу в Internet.
Наприклад: http://www.yandex.ru/
Приклади URL-адрес для доступу до різних ресурсів Internet наведені в таблиці.
Таблиця1.
Приклади запису адрес в Internet
Ресурс URL
HTTP
FTP

Приклад адреси
http://www.stanford.edu/
kland.edu/pub3/win3/

Gopher

gopher :// gopher.micro.umn.edu : 70/ 1

telnet

telnet :// rs.internic.net

USENET

news :// comp / infosystems.www.announce

Основні поняття WWW.
WWW (World Wide Web ) - «Всесвітнє павутиння », інформаційний простір,
сукупність Web - документів, між якими існують гіпертекстові зв'язки .
WWW - провідна інформаційна служба ( сервіс) Internet, яка керує передачею Web –
документів.
Гіпертекст - текст, в якому містяться посилання на інші документи.
Гіпертекстова посилання - виділена частина документа, що дозволяє переходити
до іншого документу.
HTML ( HyperText Markup Language ) - мова розмітки гіпертексту , за допомогою якого
створюються гіпертекстові документи .
Web - сторінка - документ у WWW , складений на HTML і доступний для перегляду
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користувачем.
Web - вузол ( site ) - група об'єднаних за змістом HTML - документів. Протокол
- набір правил , необхідних для сумісності апаратного та програмного
забезпечення мережі .
HTTP ( HyperText Transfer Protocol ) - протокол передачі гіпертексту, розроблений для
передачі в мережі WWW- документів, входить в сімейство TCP / IP.
TCP / IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol ) - набір протоколів ,
розроблених для зв'язку комп'ютерів, різнорідних за своїм класом і ОС.
Web - сервер - програма - сервер , що дозволяє зберігати і пересилати документи та інші
ресурси по протоколу HTTP.
Web - браузер - програма - клієнт для навігації в WWW і перегляду Web - сторінок. Три
покоління Web - браузерів : командного рядка , повноекранні і мультимедійні.
Домашня (стартова ) сторінка - сторінка , яка автоматично завантажується при кожному
запуску браузера.
Заголовна сторінка - сторінка, яка завантажується першою при встановленні з'єднання
з WWW- сервером.
Для того, щоб зв'язатись з певним комп'ютером у мережі Інтернет, потрібно знати
його унікальну Інтернет - адресу. Існують два рівноцінних формату адрес, які
розрізняються лише за своєю формою: IP – адреса та DNS - адреса. Також для адресації
використовуються URL ідентифікатори, які визначають протокол, якій супроводжує
даний сервіс.
IP - адреса
IP - адреса складається з чотирьох блоків цифр, розділених крапками. Ці блоки цифр
є позначенням номеру мережі та номеру комп’ютера в цій мережі (рис.4.3). Адреса
комп’ютера в мережі представлена в двійковій формі числення, тобто чотирма блоками,
кожен з яких складається з восьми двійкових цифр (0 або 1). Тому ці блоки прийнято
називати октетами. Для кращого сприйняття людиною операційні системи та сервіси
Інтернету подають ІР - адреси в десятковій системі числення. Будемо і ми
використовувати в подальшому представлення октетів ІР - адреси в десятковій формі (рис.
4.3).
Кожен блок може містити число від 0 до 255. Завдяки такій організації можна
отримати понад чотири мільярди можливих адрес. Але так як деякі адреси зарезервовані
для спеціальних цілей, а блоки конфігуруються в залежності від типу мережі, то фактична
кількість можливих адрес трохи менше. І тим не менш, його більш ніж достатньо для
майбутнього розширення Інтернет.

Рис. 1. Приклад ІР- адреси
Приклад ІР - адреси наведений на рис. 1. Октети адреси позначені як w, x, y, z.
Номер мережі може бути записаний одним октетом w, двома октетами w ,х або трьома –
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w, x, y. Відповідно номер комп’ютера в ІР - адресі може складатись із трьох октетів x, y, z,
двох октетів y, z, або одного октету z.
Такий порядок адресації комп’ютерів в мережі дає можливість ідентифікації або
визначення місцезнаходження комп’ютера.
В залежності від довжини адреси мережі визначають класи комп’ютерних мереж.
Мережі класу А, адреса яких складає один октет (w), є великими мережами
загального користування.
Адреси мереж класу В ( записані в октетах w, x) застосовують в корпоративних
мережах середніх розмірів. Адреси мереж класу С ( адреса складає октети w, x, y) - в
локальних мережах невеликих організацій. Адреси мереж класу D,E - для звернення до
груп комп’ютерів. Правило визначення класу мережі за значенням першого октету
наведено на рис.2.

Рис. 2. Відповідність класу мережі та значення першого октету ІР - адреси

З поняттям IP - адреси тісно пов'язане поняття "хосту". Під хостом розуміється
будь-який пристрій, що використовує протокол TCP/IP для спілкування з іншим
обладнанням. Це може бути не тільки комп'ютер, але і маршрутизатор, концентратор і т.
п. Всі ці пристрої, підключені в мережу, зобов'язані мати свою унікальну IP - адресу.
IP-адреса - це унікальний ідентифікатор вашого комп'ютера серед всіх інших
комп'ютерів в мережі. Є внутрішні і зовнішні ІР - адреси. Внутрішню адресу
використовують тільки всередині локальної мережі, а зовнішню ІР - адресу
використовують для ідентифікації комп’ютера в глобальній мережі Інтернет.
Кожному комп'ютеру, підключеному до Інтернет, присвоюється унікальна
зовнішня ІР - адреса, яка несе інформацію про країну та регіон абонента, номер його
провайдера та номер комп'ютера в мережі самого провайдера.
Як дізнатися адресу комп'ютера, підключеного до локальної мережі або адресу
комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет? Як дізнатися внутрішню IP - адресу
комп'ютера?
Дізнатися внутрішню IP - адресу можна кількома способами:
1. Переходимо в “Панель управления”. Переходимо в розділ “Сетевые подключения”.
Тут буде безліч налаштувань і інформації про наявні мережні підключення. Переходимо
до “Подключения по локальной сети”.
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Зазначимо, якщо на комп'ютері дві мережні карти і ще й WiFi - карта, то у кожній з
них буде своя унікальна IP - адреса і в списку вони будуть присутні всі. Наприклад буде
ще "Подключение по локальной сети 2".
У вікні, також, можна побачити скільки підключення активно, скільки інформації
відправлено та прийнято, але, для того щоб дізнатися IP - адресу натискаємо
“Сведения...”.
У вікні “Дополнительные сведения о сети” потрібно знайти строку, де вказана
внутрішня IP – адреса. На рис. 4.5 підкреслена стрічка із адресою 200.200.200.249. Це і є
адреса, яку потрібно було знайти.
2. За допомогою головного меню Пуск: Пуск\ Все программы\ Командная строка. У
вікні на чорному фоні з'явиться командна стрічка, в якій потрібно набрати команду
ipconfig.
На рис.3 показано вікно програмі "Командная строка", в якому виділено місце, де
записана внутрішня ІР - адреса комп’ютера.

Рис. 3. Стрічка з ІР - адресою у вкладці "Сведения о сетевом подключении"
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Рис.4. Вікно "Командная строка" після виконання команди ipconfig
Дізнатись про зовнішню ІР - адресу комп’ютера можна за допомогою сервісів
Інтернету. Існує багато сайтів (наприклад, http://internet.yandex.ru, http://2ip.ru), при
виклику яких на екрані з'являється інформація про Вашу ІР – адресу (рис. 5).

Рис. 5. Інформація про ІР - адресу комп’ютера, надану сервісом Яндекс
Для того щоб подивитися зовнішню IP-адресу, можна зайти в на сайті, який
обслуговує модем (або роутер). Зайти на цей сайт можна за допомогою сервісної
програми, яка встановлюється на комп’ютер при першому підключенні модему до
комп’ютера. Звичайно на першій сторінці входу повинні бути дані про IP- адресу.
Для встановлення місцезнаходження комп’ютера по його ІР – адресі існують
спеціальні програмні засоби, якими можна скористатися в разі необхідності.
Наведемо ще декілька понять, які стосуються адрес комп’ютера.
Проксі - сервер (від англ. proxy - право користуватися від чужого імені) - віддалений
комп'ютер, який, при підключенні до нього вашої машини, стає посередником для виходу
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абонента в Інтернет. Проксі - сервер передає всі запити програм абонента до мережі, і,
отримавши відповідь, відправляє його назад абоненту.
Фізична адреса комп’ютера (MAC-адреса) – унікальний 48-бітовий код мережної
карти (в 16-річній системі числення). Наприклад, на рис. 4.5. можна знайти стрічку з
фізичною адресою 30-85-A9-B2-C0-EA
Маска підмережі визначає, які комп’ютери знаходяться в тій же мережі, що і Ваш
комп’ютер, а які потребують шлюз для з'єднання. Маска – певний шаблон, який
накладається на ІР – адресу комп’ютера для визначення мережі, в якій він працює.
Наприклад, 255.255.255.0 - маска підмережі, яка вказує на те, що при співпадінні перших
трьох цифр ІР – адреси комп’ютери в безпосередньому доступі, тобто в одній підмережі.
Шлюз або шлюзова адреса – адреса комп’ютера, через який йдуть пакети в інші
мережі (в Інтернеті).
DNS-сервер – адреса комп'ютера, куди йдуть запити на перетворення доменної
адреси в IP-адресу.
WINS-сервер – адреса комп'ютера, куди йдуть запити на перетворення мережного
імені комп'ютера в IP-адресу.
DNS - адреса
IP - адреса має числовий вигляд, що надає можливість безпосередньо
використовувати його у роботі комп'ютерних програм. Але він дуже складний для
запам'ятовування, тому була розроблена доменна система імен-DNS.
DNS (англ. Domain Name Service) – служба доменних імен, які перетворюють
доменне ім’я в IP-адресу.
DNS - адреса включає більш зручні для користувача літерні скорочення, які також
розділяються крапками на окремі інформаційні блоки (домени).
Наприклад:
www.klyaksa.net
Домен - це певний логічний рівень Інтернету, тобто група мережних ресурсів, яка
має власне ім'я і свою мережну станцію.
Якщо Ви вводите DNS - адресу, то спочатку вона буде направлена в так званий
сервер імен (DNS – сервер), який перетворить його в 32 - бітну IP - адресу для машинного
застосування.
Доменні імена
DNS - адреса зазвичай має три складові (хоча їх може бути скільки завгодно).
Доменна система імен має ієрархічну структуру: домени верхнього рівня - домени
другого рівня і так далі. Домени верхнього рівня бувають двох типів: географічні
(двохлітерні - кожній країні привласнюється свій код) і адміністративні (трьохлітерні).
Наприклад, портал klyaksa.net із попереднього прикладу зареєстрував домен другого
рівня klyaksa в адміністративному домені верхнього рівня net.
Імена комп'ютерів, які є серверами Інтернету, включають в себе повне доменне ім'я і
власне ім'я комп'ютера. Так повний адресу порталу klyaksa.net має вигляд www.klyaksa.net
Контрольні питання.
1 . Поняття технології « гіпертекст » , WWW , URL .
2 . Поняття браузера. Види браузерів . Основні можливості браузера
Microsoft Internet Explorer.
3 . Елементи користувальницького інтерфейсу і налаштування вікна Microsoft
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Internet Explorer.
4 . Поняття головної сторінка , домашня (стартова ) сторінка. Зміна
адреси домашньої ( стартової) сторінки.
5 . Як у Microsoft Internet Explorer обмежити перегляд небажаної інформації
(насильство, ненормативна лексика ) ? Дозволити / заборонити
завантаження конкретних вузлів ?
6 . Як виконати налаштування та очищення журналу відвідувань ?
7 . Призначення і налаштування дискового кешу (розташування , розмір ,
параметри оновлення , перегляд і видалення файлів). Робота із збереженими
сторінками.
8 . Як виконати автоматичне очищення папки тимчасових файлів Інтернету при
закритті браузера ?
9 . Як заборонити підстановку раніше введених імен користувачів і паролів в поля
форм ?
10 . Оптимізація завантаження і перегляду інформації в Microsoft Internet Explorer.
Література:
1. Конспект лекцій.
2. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.
3. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків:
Тимченко, - 2010.-382 с.

4. Інформаційне та методичне забезпечення
Нормативно-правові акти
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Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг”
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