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Текст лекції
Файлова система.

Уся
інформація (програми, документи, таблиці, малюнки тощо) зберігається на
ПК у вигляді іменованих файлів.
Файл – це організована логічна одиниця зберігання інформації на зовнішньому носієві (жорсткому
диску, дискеті, компакт-диску).
Одиницею виміру розміру файлів (та кількості інформації взагалі) є байт. Можна вважати, що байт
еквівалентний одному символу текстової інформації без урахування особливостей його оформлення. Для
виміру більш великих обсягів інформації використовуються такі позасистемні одиниці:


1 кілобайт (1Кб) = 210 байт = 1024 байт;

1 мегабайт (1Мб) = 210 Кб = 1024 Кб;

1 гігабайт (1Гб) = 210 Мб = 1024 Мб.
Повне ім’я файлу складається з трьох компонентів:

шляху доступу до файлу;

імені файлу;

розширення.
Шлях доступу до файлу починається з логічного імені диску та включає послідовно імена всіх
папок, через які він проходить, розділених символом «\» (зворотна коса риска).
Логічні імена дисків і дисководів позначаються латинськими літерами з двокрапкою. Імена a: і b:
зарезервовано за накопичувачами на гнучких магнітних дисках. Літерами c:, d: і т.д. позначаються розділи
(логічні диски) вінчестеру. Останньою літерою іменується CD-ROM або DVD-ROM- дисководи (за
наявності)
Папка Windows відіграє таку ж роль, що і звичайна папка для зберігання документів в діловодстві:
вона дозволяє упорядкувати документи, що зберігаються.
Ім’я файлу або папки – це довільна комбінація букв, цифр, пробілів і розділових знаків, довжина
якої не перевищує 256 символів.
В імені можна використовувати як заголовні так і малі літери. Але ім’я не може містити таких
символів:

*?\/|:<>"

У деяких випадках (залежно від версії програмного забезпечення, що використовується) цей перелік
слід доповнити ще й символами українського алфавіту є та ї.
Додаткове обмеження накладено на повне ім’я файлу, яке не може мати довжину понад 260
символів. Крім того повне ім’я файлу або папки повинно бути унікальним, тобто не може існувати двох
об’єктів з однаковим повним ім’ям (це правило не забороняє існування файлів з однаковим ім’ям, якщо
вони вкладені у різні папки або містяться на різних дисках).
Розширення вказує на тип файлу, тобто дозволяє користувачеві та операційній системі визначати
адекватний метод отримання інформації з файлу. Розширення відокремлюється від імені крапкою. При
використанні операційної системи Windows перед ім’ям файлу зазвичай зображується значок, який
відповідає типу файлу (наведений нижче перелік не є повним):
файли з розширенням com, exe – містять програми, безпосередньо придатні до виконання;
файли з розширенням bat – пакетні файли (створені користувачем текстові файли, які містять набір
інструкцій для виконання операційною системою певних дій);
файли з розширенням doc – документи, створені у текстовому редакторі Microsoft Word;
файли з розширенням xls – електронні таблиці, створені у табличному процесорі Microsoft Excel;
файли з розширенням bmp – малюнки, створені у графічному редакторі Paint;
папки (будь-яке розширення) – містять перелік укладених файлів та папок.
Призначення та функції операційної системи Windows XP
У перекладі з англійської мови слово Windows означає “вікна”. Ця назва зумовлена тим, що всі
додатки до системи Windows оформлено на екрані ПК у вигляді вікон. Таким чином, робота з окремими
видами програмного забезпечення Windows означає роботу в тому чи іншому вікні системи.
Операційна система Microsoft Windows XP - швидкодійна 32-розрядна мережна операційна система
з графічним інтерфейсом, вбудованими мережними засобами і орієнтована на роботу в мережі.
В Windows XP реалізовані наступні архітектурні рішення: переміщуваність, багатозадачність,
багатопроцесорність, масштабованість, архітектура клієнт-сервер, об'єктна архітектура, розширюваність,
надійність і відмовостійкість, сумісність, доменна архітектура мереж, багаторівнева система безпеки тощо.
Під переміщуваністю розуміється здатність Windows XP працювати як на CISC-, так і на RISCпроцесорах.
Багатозадачність - використовування одного процесора для роботи безлічі додатків або потоків
(ниток, якщо додатки розбиваються на окремі виконувані компоненти).
Багатопроцесорна обробка припускає наявність декількох процесорів, які можуть одночасно
виконувати безліч ниток, по одній на кожний процесор, який є в комп'ютері .
Масштабованість - можливість автоматичного використовування переваг доданих процесорів. Так,
для прискорення роботи додатку операційна система може автоматично підключати додаткові однакові
процесори.
У Windows XP підтримується розподілена модель об'єктних компонентів (Distributed Component
Object Model - DCOM). DCOM є системою програмних об'єктів, розроблених для неодноразового
використовування і заміни. Вона дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати складові
додатки. DCOM базується на технології виклику видалених програм, що забезпечує використовування
механізмів інтеграції розподілених додатків в мережі.
Розширюваність Windows XP забезпечена відкритою модульною архітектурою, що дозволяє
додавати нові модулі на всі рівні операційної системи. Модульна архітектура забезпечує можливість
з'єднання з іншими мережними продуктами. Комп'ютери, що працюють під управлінням Windows NT,
можуть взаємодіяти з серверами і клієнтами інших операційних систем.

Характеристики - надійність і відмовостійкість - указують на те, що архітектура захищає
операційну систему і додатки від руйнування.
Сумісність означає, що Windows XP продовжує підтримувати додатки MS-DOS, Windows 3.x, OS/2,
POSIX, а також широкий набір пристроїв і мереж.
Для захисту інформації, що передається по мережі, використовуються різні методи кодування і є
вбудований інтерфейс криптографування - Microsoft Cryptographic Application Program Interface
(CryptoAPI).

Користувацький інтерфейс Windows XP
Користувацький інтерфейс Windows XP включає наступні основні елементи:

-

засоби управління;
вікна;
робочий стіл;
панель задач;
головне меню;
контекстні меню;
довідкову систему Windows.
Засоби управління

Основними засобами управління в операційній системі Windows XP є графічний маніпулятор (миша)
і клавіатура .Основні дії з використанням миші:

натискання мишею – короткочасне натискання на ліву клавішу миші;
подвійне натискання – подвійне короткочасне натискання лівої клавіші миші з малим
інтервалом між натисканнями;
переміщення – пересування миші при натиснутій лівій кнопці.
зависання – наведення покажчика миші на значок об’єкта або на елемент управління
та затримка його на деякий час (при цьому на екрані з’являється спливаюча підказка, яка коротко
характеризує властивості об’єкта).
Покажчик миші – це позначка, що переміщується на екрані монітора при русі миші і
має форму направленої ліворуч широкої стрілки, але залежно від конкретної ситуації може
приймати й іншу форму.
Через
зміну
вигляду покажчика
зрозуміти, до виконання якого завдання воно готове.

миші

графічне середовище дає

Вікна
Основним
поняттям
користувацького
інтерфейсу
Windows XP
являється вікно. Вікно – це прямокутна ділянка екрану в якій відображаються папки і файли,
виконувані програми і документи.

Основні типи вікон – вікно додатку, діалогове вікно, вікно документу.
Вікно додатку відображає програму або папку. Ці вікна мають приблизно однакову структуру:

1
– рядок заголовку – верхній рядок вікна, в якому вказано ім’я прог- рами або вікна і
на якому розташовані: кнопка згортання вікна, кнопка розгортання/відновлення вікна
(позначка на ній залежить від стану вікна), кнопка закриття вікна, кнопка системного меню
викликає системне меню вікна;
2
- рядок меню містить команди для керування програмою, яка подана у вікні;
3
- панель інструментів містить кнопки для полегшення виклику найчастіше
вживаних команд;
4
- робоче поле – простір для розміщення вмісту вікна – тексту, малюнків, значків
тощо і роботи з ними;
5
- смуги прокручування з’являються, якщо розмір робочого поля замалий для
представлення всього вмісту вікна;
6
- рядок стану – смуга, на якій розташовані індикатори стану програми;
Вікно документу завжди залишається в межах вікна свого додатку. У центральній частині вікна
відображається зміст документа, якщо вікно документа знаходиться в розгорненому стані, заголовки вікна
додатку і вікна документа об'єднуються через дефіс.
Діалогові вікна з’являються в тому випадку, коли прикладна програма або Windows XP потребує від
користувача додаткової інформації для виконання будь-яких дій.

Робочий стіл
Основну частину екрану Windows XP займає Робочий стіл. На ньому розташовуються значки
об’єктів – папок, дисків, програм тощо. Якщо значок має в лівому нижньому куті додаткову , то це
значок ярлика. Один об’єкт може мати декілька ярликів, розташованих у різних місцях. При подвійному
натисканні мишею на значку об’єкта відкривається вікно цього об’єкта. При подвійному натисканні на
ярлику відкривається вікно того об’єкта, на який посилається ярлик. Зазвичай на робочому столі
представлені наступні папки:
Мой компьютер - представляє відповідну універсальну програму, що забезпечує швидкий доступ
до ресурсів локального комп'ютера, до мережного диска, до різних пристроїв - принтерам, дискам тощо і
до їх настройки. Активізація значка викликає відкриття вікна із значками, які відповідають локальним
мережним ресурсам комп'ютера.
Сетевое окружение - значок з'являється лише у випадку, якщо комп'ютер підключений до мережі і
викликає програму, що забезпечує доступ до всіх доступних мережних ресурсів - серверам, комп'ютерам,
до всієї мережі. Активізація значка відкриває вікна папки із списком доступних мережних ресурсів.
Входящие - використовується для виклику програми електронної пошти, що дозволяє приймати і
відправляти повідомлення і/або факси через комп'ютерні мережі.
Портфель
- область пам'яті для зберігання документів, з якими здійснюється робота
в різних місцях: удома, на роботі тощо. В портфелі зберігається база даних, що містить декілька варіантів
одного документа одночасно.

Internet - викликає програму Провідник Internet (Internet Explorer), що призначена для
перегляду даних, розміщених в мережі Internet або на даному комп'ютері.
Корзина служить місцем зберігання видалених з жорсткого диска файлів. Корзина запам'ятовує
ім'я, початкове місцеположення, дату видалення, тип і розмір всіх видалених файлів. Видалені файли
можуть бути відновлені. Остаточно файл зникає при очищенні Корзины. При переповнюванні Корзины
файли, що зберігаються довше за всі, видаляються безповоротно. Активізація Корзины відкриває вікно
папки із списком останніх видалених файлів.
Користувач може оформити свій Робочий стіл і розташовані на ньому елементи відповідно до свого
художнього смаку: змінити розташування, кількість і зовнішній вигляд значків, форму і кольори окремих
елементів, оформлення екрану (вибрати заставку при гасінні екрану, колір і малюнок фону).
Користувач може розташувати на екрані одночасно вікна, що містять фрагменти декількох додатків,
необхідних в даний момент в роботі, аналогічно розкладеним папкам з документами на робочому столі.

Панель задач
Панель задач призначена для запуску додатків і переходу між ними. За замовченням вона
міститься в нижній частині екрану. Панель задач містить кнопку Пуск, кнопки з ярликами активних
додатків та індикатори. Активним додатком вважається програма, яку запущено на виконання.

Головне меню
При натисканні на кнопку Пуск з’являється Головне меню. Якщо пункт меню позначений стрілкою
, то при наведенні на нього покажчика миші відкриється підменю.
Головне меню забезпечує доступ майже до всіх функцій Windows XP і дозволяє виконати роботи,
пов'язані із запуском програм, отриманням довідок, пошуком і відкриттям документів, настройкою
системи.

Призначення пунктів Головного меню:
Программы - виведення переліку наявних програм, запуск включених в цей пункт програм, список
яких відкривається при установці курсору на цю позицію.
Документы - виклик списку 15-ти останніх документів, з якими працював користувач. Щоб відкрити
потрібний документ, слід клацнути на його назві.

Настройка - виклик списку компонентів операційної системи, настройку яких можна
змінити (Панель управления, Принтеры, Панель задач).
Найти - пошук і виклик конкретного файлу або папки, а також пошук файлів за допомогою Microsoft
Outlook або In Corel Media Folder.

Справка и поддержка - виклик довідкової системи для отримання відомостей про роботу і
настройку операційної системи Windows XP.
Выполнить - запуск будь-якої програми, виклик папки або документа, розташованого на дисках
користувача. Використовується також для виконання команд MS-DOS.

Завершение сеанса – завершення сеансу роботи окремого користувача.
Завершение
работы - завершення роботи з Windows XP,
перезавантаження комп'ютера.Контекстні меню
Контекстне меню об’єкту містить основні команди з керування цим об’єктом. Для виклику
контекстного меню потрібно натиснути на об’єк- ті правою клавішею миші. Наприклад, якщо натиснути
правою клавішею миші на панелі задач, з’явиться контекстне меню панелі задач (рис. 14), яке дозволяє
відображати на ній панелі інструментів і містить команди для упорядкування вікон активних додатків,
дозволяє
викликати
діалогове
вікно
для настроювання властивостей панелі задач, зокрема
добавляти нові елементи в меню Пуск.
Настройка операційної системи Windows XP

Панель управління
Папка Панель управления є командним центром Windows XP. Вона містить програми, за
допомогою яких встановлюються параметри Windows. Наприклад, за допомогою програми Дата/время
змінюється час і дата на системному годиннику комп’ютера. Для виклику панелі управління необхідно
виконати наступну команду: Пуск/Настойка/Панель управления.

Настроювання екрану
Для зміни параметрів екрану слід у панелі управління двічі натиснути значок, який зображено на
рис.4

.
Вкладка Фон слугує для встановлення вигляду Робочого столу. У переліку Рисунок рабочего стола
можна вибрати стандартний малюнок. Для вибору інших малюнків використовується кнопка Обзор.
Вкладка Заставка використовується для вибору параметрів заставки – програми, яка слугує для
збільшення терміну експлуатації монітору. Вона починає працювати, якщо користувач певний час не
торкається клавіатури і миші. У прихованому переліку Заставка містяться назви програм-заставок, а у
полі Интервал зазначається термін від останнього натискання клавіші до початку роботи програми.
Встановити додаткові параметри роботи програми можна, натиснувши кнопку Настройка.
Вкладка Оформление містить поля, в яких вибираються колір, розмір і шрифт елементів вікон. У
прихованому переліку Элемент або натисканням на зразку у вікні слід вибрати елемент вікна, а у
полях праворуч – його параметри. У прихованому переліку Схема можна вибрати стандартні сполучення
кольорів.
У вкладці Настройка у рамці Область экрана вибираються характеристики зображення –
кількість кольорових крапок на екрані монітору (рекомендується встановити розмір екрану 800 на 600
крапок) та кількість кольорів, що використовуються при формуванні зображення (оптимальним
значенням цього параметру є High Color, що означає використання 216 кольорів). Додаткові параметри
екрану встановлюються після натискання кнопки Дополнительно. У прихованому переліку Размер
шрифта можна вибрати розмір шрифту елементів екрану. Особливу увагу слід звернути на частоту
оновлення зображення. Цей параметр повинен становити щонайменше 75 Гц, в іншому випадку робота за
комп’ютером буде призводити до зайвого напруження зорового апарату. Якщо встановити прапорець
Вывести значок настройки на панель задач, то на панелі задач з’явиться значок вікна настроювання
екрану. Подвійне натискання на цьому значку викликає вікно настроювання екрану, а натискання
правої клавіші
миші викликає меню, в якому можна вибрати графічну спроможність монітору.

Встановлення шрифтів
Разом з Windows встановлюються всього декілька десятків шрифтів, які розміщуються у папці
Шрифты (Fonts), ярлик якої міститься в системній папці Панель управления. Для встановлення шрифту
необхідно відкрити цю папку та в меню Файл вибрати команду Установить шрифт. У прихованому

переліку Диск діалогового вікна Добавление шрифтов вибирається диск, на якому знаходяться файли
додаткових шрифтів, у переліку Папки – папка. Після цього у переліку Список шрифтов з’являються
назви шрифтів, які можуть бути додані в систему. Необхідно виділити потрібні шрифти і натиснути
ОК. Якщо прапорець Копировать шрифты в папку Fonts встановлений, то файли шрифтів

скопіюються у папку Шрифты (c:\Windows\Fonts).
Настроювання клавіатури
Для зміни параметрів клавіатури слід у панелі управління двічі натиснути

значок миші.

На
вкладці
Скорость визначаються параметри автоповтору символів, а також частота
миготіння курсору. Вкладка Язык надає можливість додавати національні розкладки клавіатури та
задавати спосіб переключення між ними.

Настроювання принтерів
Є можливість встановити програмне забезпечення для використання нового принтеру, а також
визначити параметри вже встановлених у системі друкуючих пристроїв. Сучасні операційні системи
забезпечують підтримку тисяч моделей принтерів різних виробників.

Встановлення та видалення програм
Ця програма зі складу Панели управления надає можливість встановлювати та видаляти в
автоматичному режимі прикладне програмне забезпечення та службові програми – компоненти Windows.
Вкладка Создать загрузочный диск надає можливість підготувати дискету з найнеобхіднішими файлами
операційної системи, з якої в разі потреби можна провести завантаження комп’ютера та його діагностику.
Програмні засоби Windows XP

Диспетчери файлів
Навігація файловою структурою, копіювання, переміщення та видалення файлів і папок – це функції
операційної системи, які використовується найчастіше. Зручність цих операцій часто сприймається як
зручність самої операційної системи, хоча насправді ці функції виконують спеціалізовані службові
програми – диспетчери файлів (або файлові оболонки).
Розглянемо роботу двох таких програм.

Провідник Windows
Ярлик програми Проводник (Explorer), яка входить до стандартної поставки Windows, частіше за
все має такий вигляд:
.
Вікно програми має стандартний набір елементів: рядок заголовка, системне меню, панелі
інструментів, адресний рядок, робоче поле, рядок стану. Робоче поле поділене на дві основні частини:
ліворуч відображається дерево папок, праворуч – вміст відкритої (поточної) папки. Поруч з ім’ям кожного
об’єкту (диску, папки, файлу) стоїть позначка, що вказує на тип об’єкту.
Натискуючи мишею значки
та , можна виводити й приховувати структуру папок. Для
відкриття папки слід один раз натиснути на позначці папки в лівій частині або двічі – в правій. Подвійне
натискання позначки папки в лівій частині відкриває папку й показує її структуру.
Для переходу на один рівень угору (у папку, яка містить поточну папку) використовується
кнопка
на панелі інструментів або клавіша Backspace. Щоб перейти на один і більше рівнів угору
або на інший диск, можна використати прихований перелік Адрес на панелі інструментів. Перейти до
попередньої папки, яка була відкрита, можна

за допомогою кнопки

, а повернутися

.

Приховані переліки
містять
імена папок, які були відкриті у поточному сеансі роботи.
Для переходу до будь-якої з них слід вибрати у переліку її ім’я. Для виведення панелі інструментів і рядку
стану слід увімкнути відповідні режими в меню Вид.

Вміст відкритої папки можна подати в 5-х станах: Крупные значки, Мелкие значки,
Список, Таблица, Эскиз страницы. Для переходу поміж станами використовуються
прихований перелік

на панелі інструментів або пункти меню Вид. Для сортування файлів

по имени, по типу, по размеру, по дате необхідно в контекстному меню або в меню Вид
вибрати пункт Упорядочить значки, а після цього тип сортування.
Для запуску програми слід виконати подвійне натискання на імені файлу, що містить програму.
Якщо двічі натиснути ім’я будь-якого іншого файлу, то буде завантажена програма, за якою закріплена
обробка файлів цього типу, а в її вікні буде відкрито цей файл.

Для скасування останньої операції необхідно натиснути на кнопці
відповідний пункт у меню Правка, або контекстному меню.

або вибрати

З кожним об’єктом (фалами і папками) можна виконувати наступні операції: переміщувати,
копіювати, перейменовувати, видаляти тощо.
Кожний об’єкт (файл, папка, диск та ін.) має набір параметрів. Для їх перегляду та зміни слід
виділити цей об’єкт і натиснути кнопку
Свойства.

або у контекстному меню об’єкта вибрати пункт

Windows Commander
Цей диспетчер файлів є самостійною програмою, яку потрібно встановити в системі, як було
вказано раніше.
Характерною ознакою цієї програми є наявність двох панелей, між якими можна виконувати
операції копіювання або переміщення файлів та папок Для цього слід на однієї з панелей відкрити папку,
в якій розташовано потрібні об’єкти, а в іншій – місце призначення. Виділивши (так само, як і в програмі
Проводник, або використовуючи клавішу Insert) файли, які необхідно скопіювати або перемістити, слід
нажати мишею кнопку Копия на нижній панелі інструментів або натиснути відповідну їй функціональну
клавішу F5.
Решта операцій, що були описані в попередньому розділі (видалення файлів і папок, запуск файлів на
виконання, створення папок тощо), також можуть бути здійснені в програмі Windows Commander – з
використанням кнопок на панелі інструментів, рядку меню або контекстного меню об’єктів.

Стандартні програми прикладного призначення
У комплект постачання операційної системи Windows входять стандартні програми прикладного
призначення: графічний редактор Paint, текстові редактори WordPad і Блокнот, калькулятор, програма
роботи з зображеннями Imaging, комплекс програм Связь для зв'язку по телефонній мережі, комплекс
програм мультимедія Развлечения.
Доступ до стандартних додатків здійснюється через Головне меню. Після натискання кнопки Пуск
варто вибрати пункт Программы, а потім у підменю – пункт Стандартные. У запропонованому списку
стандартних програм вибрати необхідну.

Стандартні програми службового призначення
Орієнтовний склад групи службових програм: дефрагментация диска, мастер обслуживания,
назначенные задания, очистка диска, индикатор ресурсов, преобразование диска в FAT 32, проверка диска,
сведения о системе, системный монитор.
Перелік цих програм може відрізнятися, оскільки залежить від вибору компонентів при установці
операційної системи.
Доступ до стандартних програм службового призначення здійснюється через Главное меню. Після
натискання кнопки Пуск в з’явившомуся Главном меню варто вибрати пункт Программы, а потім у
підменю – пункт Стандартные. У запропонованому списку стандартних програм варто перейти до групи
Служебные, потім указати конкретну програму.
Один з найважливіших напрямків підвищення надійності й ефективності роботи системи –
оптимізація дискового простору, що складається з декількох процедур: видалення старих файлів,
перевірки жорсткого диска і файлової структури на цілісність і наявність помилок, дефрагментації диска.
Процедури оптимізації диска бажано проводити в зазначеній вище послідовності. Вони виконуються
декількома службовими програмами: Очистка диска, Проверка диска, Дефрагментация диска, Мастер
обслуживания. З огляду на їхнє масове використання і велике значення в організації роботи користувача

на комп'ютері, розглянемо їх докладно. Інші ж службові програми дуже прості і мають другорядне
значення.

Очистка диску
Програма Очистка диска призначена для видалення непотрібних файлів і папок. Вона може
виконувати свої функції без участі людини. Такі програми називають програмами-агентами. Використання
програми Очистка диска особливо актуально, коли комп'ютер працює в автономному режимі, наприклад
уночі, коли поруч немає людини, а для продовження роботи не вистачає місця на диску.
Перевірка диску
Ця програма міститься в меню Пуск: Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Проверка
диска. Вона дозволяє виявляти логічні помилки в файловій структурі (Стандартная проверка), а також
фізичні помилки, що пов’язані з дефектами поверхні диска (Полная проверка)
Програма дозволяє здійснювати перевірку як жорстких дисків, так і дискет. Стандартну перевірку
жорсткого диска рекомендується проводити раз на тиждень, а також після кожного некоректного
завершення роботи з операційною системою (як правило, в такому випадку перевірка здійснюється
автоматично). Повну перевірку слід проводити два рази на рік або у разі сумнівів у якості жорсткого
диску.

Дефрагментація диску
Програма Дефрагментация диска призначена для оптимізації структури диска шляхом
розташування файлів на диску, що можуть бути розкидані по всій поверхні диска. Пояснимо це.
Поняття дефрагментації зв'язане з процесом запису файлів на диск. Файли на чистий диск пишуться
підряд, займаючи кластери, що йдуть друг за другом. Однак уже після декількох операцій видалення
файлів з'являються короткі ланцюжки кластерів, оточені зайнятими кластерами. При записі чергового
файлу використовуються саме ці кластери, а файл буде розташовуватися в кластерах, розкиданих по
поверхні диска.
В міру використання жорсткого диска розподіл дискового простору між файлами стає усе більш
хаотичним, і в таких випадках говорять, що диск фрагментований.
Дані з фрагментованого диска читаються більш повільно, тому що для послідовного читання файлу
приходиться часто змінювати положення магнітних голівок. Зміна фрагментованої структури диска
дозволяє скоротити час, затрачуваний на пересування магнітних голівок, і тим самим прискорити роботу
комп'ютера в цілому.
Дефрагментація (тобто поліпшення структури фрагментованого диска) виробляється переміщенням
фрагментів файлів у нове місце, де вони можуть йти друг за другом підряд, займаючи наступні друг за
другом кластери. У процесі переміщення фрагментів файлів використовуються вільні кластери.

Майстер обслуговування дисків
Програма Мастер обслуживания дисков призначена для складання розкладу обслуговування диска
за допомогою трьох розглянутих вище службових програм по очищенню, перевірці, дефрагментації диска,
а також їхнього автоматичного виконання. Програма має два режими роботи, що встановлюються
кнопкою вибору у вікні:

-

безпосереднє обслуговування за розкладом;
складання розкладу обслуговування.

У першому режимі Мастер негайно приступає до обслуговування комп'ютера, викликаючи для цього
стандартні програми очищення, перевірки і дефрагментації диска.
В другому режимі здійснюється підготовка розкладу обслуговування по етапах: установлюється
час початку обслуговування, для прискорення завантаження Windows знімаються деякі програми, що
автоматично запускаються, виконується настроювання програм дефрагментації, перевірки й очищення
диска. Створений розклад надалі використовується операційною системою для автоматичного
обслуговування дисків.

Диспетчери архівів
Нагальна необхідність зменшити обсяг даних постійно виникає під час зберігання великих обсягів
інформації та при пересилці її засобами електронного зв’язку. Можливість такої процедури обумовлена
надлишковим характером інформації, яка призначена для сприйняття людиною. Так, найбільший ефект

дає архівація відеоданих та графічних зображень. На другому місці в цьому ряду перебувають документи,
підготовлені засобами Microsoft Office. Нарешті, архівація готових до виконання програм не дає
помітного ефекту.
Слід розуміти, що файл, який міститься в архіві, непридатний до негайного використання, доки не
буде вилучений з нього.
Найбільш поширеними стандартами архівації даних є файли-архіви з розширенням .zip, .rar, та .arj.
Програмні засоби для створення та обслуговування архівів відрізняються швидкістю та ефективністю
роботи, обсягом функціональних можливостей та рівнем інтеграції з операційною системою та
диспетчерами файлів.
На мінімальному рівні функції диспетчера архівів може виконувати файлова оболонка Windows
Commander.
Для створення нового архіву слід виділити на однієї з панелей файли або папки, які будуть поміщені
в архів, а на другій – місце призначення, де буде розташований створений файл. Потім слід вибрати
команду Упаковать… з меню Файл. У діалоговому вікні можна вибрати тип архіву, формат організації
даних в архіві, вказати на створення багатотомного архіву для розміщення на кількох дискетах або файлу
з розширенням .ехе, який для розпаковки не потребує наявності диспетчера архівів, встановити деякі
додаткові параметри.
З архівами, які вже існують, Windows Commander дозволяє оперувати як з папками файлової
системи – відкривати, копіювати в них або з них файли, видаляти, перейменовувати файли в архіві тощо.

Засоби антивірусного захисту
Комп’ютерний вірус – це програма, яка вбудована в іншу програму чи документ (якщо формат
документу дозволяє зберігати і використовувати у ньому програми чи макрокоманди), або в системну
ділянку диска, з якої здійснюється завантаження операційної системи.
Таким чином, є лише три можливості активізувати вірус, який потрапив у систему: запустити
заражену програму, відкрити заражений документ, завантажити операційну систему із зараженого диску.
Вірус не буде активізовано, якщо здійснювати такі дії: проглядати файлову структуру, копіювати та
зберігати файли, в тому числі й заражені.
Існують три рубежі захисту від комп’ютерних вірусів:
попередження надходження вірусів;
попередження вірусної атаки, якщо вірус надійшов на комп’ютер;
попередження руйнівних наслідків та втрати інформації, якщо атака відбулася.
Головним засобом захисту інформації є резервне копіювання найбільш цінних даних на зовнішньому
носії інформації та регулярне оновлення цього архіву. Допоміжним засобом захисту інформації є
використання антивірусних програм.
Найчастіше робота таких програмних засобів здійснюється за одним з двох принципів:
програми-сканери використовуються для періодичного пошуку вірусу шляхом порівняння
вмісту файлів з текстами відомих вірусів. Для надійного захисту за допомогою таких програм слід
регулярно оновлювати їх, бажано – кожного місяця.
програми-сторожа постійно перебувають в оперативній пам’яті та контролюють діяльність
інших програм на предмет вірусної активності.

