МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 4
Кафедра інформаційних технологій

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з дисципліни «Інформаційні технології в
професійній діяльності»
за темою: «Програмне забезпечення правозастосовчій діяльності»
Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»
Рівень вищої освіти другий (магістерський)

м. Харків
2018 рік

2
ПЕРЕДМОВА
Текст лекції з навчальної дисципліни «Інформаційні технології в професійній
діяльності» для слухачів за спеціальністю 081 262 Правоохоронна діяльність на 14
арк.
СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_____________ Протокол № _________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4______
_____________

Протокол № _______

(дата, місяць, рік)

______________

____________ _____

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з ___технічних__ дисциплін

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри інформаційних
технологій________________

(назва ННІ, факультету)
(дата, місяць, рік)
(підпис)

(назва секції)

_____________

(назва кафедри)

Протокол № ________

(дата, місяць, рік)

______________
(підпис)

(П.І.Б.)

_____________

Протокол № _______

(дата, місяць, рік)

___________________
(П.І.Б.)

______________

______ ___________

(підпис)

(П.І.Б.)

Рецензенти:

Єрохін А.Л., декан факультету комп’ютерних наук ХНУРЕ, д.т.н., професор
Гнусов Ю.В., завідувач кафедри кібербезпеки ХНУВС, к.т.н., доцент

Розробники: Сезонова І.К., Колісник Т.П. – Харків:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2018.

© Сезонова І.К., Колісник Т.П., 2018

© Харківський національний університет внутрішніх справ

3
План лекції
1. Класифікація програмного забезпечення
2. Системне програмне забезпечення
3. Прикладне програмне забезпечення
Література
Основна:

1.
Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.
2.
Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків: Тимченкоб 2010.-382с.
3.
Саницький В.А. Система інформаційного забезпечення ОВС України:
Навчально-практичний посібник / Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. За ред.
Л.В. Бородича // К.: РВВ МВС України. – 144 с.
4.
Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення
розслідування злочинів: Монографія / В.В. Бірюков // Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.
Є.О.Дідоренка, 2009. – 664 с.
5.
Бутузов В. М. Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у
сфері високих інформаційних технологій: [навч. посіб.] / В. М. Бутузов, В. Д. Павловський,
Л. П. Скалозуб та ін. за ред. Б. В. Романюка; Є. Д. Скулиша // К.: 2011. – 404 с.
6.
Информатика. Базовый курс, 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.:
Питер, 2005. – 640 с.
7. Кобзев, І.В., Магдаліна, І.В., Петров, К.Е., Танянський, С.С. Основи Internetтехнологій і WEB-програмування [Текст]: Навчально-методичний посібник/ І.В. Кобзев,
І.В. Магдаліна, К.Е. Петров, С.С. Танянський. – Харків: СПДФО Мосякін В. М., 2012. – 308
с.
Додаткова:
1.
Сезонова І. К. Основи комп'ютерного дизайну / І.К. Сезонова, І.І. Ключник,
Ю.Є.Хорошайло// Харків, Компанія СМИТ, 2011. - 135с.
2.
Сезонова І. К. Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи / І.К.Сезонова,
Ю.Є. Хорошайло, Т.П. Колісник // Харків,Оберіг,2011. – 260 с.
3.
Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посіб - К.: Центр учбової літератури, 2011.
- 576 с.
4.
Одокієнко, С.М., Моргун, О.М., Тарандушка Л.А., Інформатика та комп'ютерна
техніка (ІІ частина). Методичний посібник до виконання практичних робіт та організації
самостійної роботи [Текст]/ М.С. Одокієнко, О.М. Моргун, Л.А. Тарандуша. – Черкаси:
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2010. – 65 с.
5. Лагутенко О. И. Модемы. Справочник пользователя / О. И. Лагутенко. – Спб. :
Лань. – 1997.
6. Мельников Д. А. Информационные процессы в компьютерных сетях. Протоколы,
стандарты, интерфейсы, модели / Д. А. Мельников. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ.
7. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров. – Львів, 1999.

4

Текст лекції

1. Класифікація програмного забезпечення
Сукупність програм, призначена для розв'язання задач на ПК, називається
програмним забезпеченням. Склад програмного забезпечення ПК називають програмною
конфігурацією
Програмне забезпечення (ПЗ) ПК можна розділити на три основні частини: системне
ПЗ, прикладне ПЗ та інструментальні засоби (засоби програмування).
Системне ПЗ призначено для управління роботою комп'ютера, розподілу його
ресурсів, підтримки діалогу з користувачами, надання їм допомоги в обслуговуванні
комп'ютера, а також для часткової автоматизації розробки нових програм. Системне ПЗ —
це комплекс програм, багато з яких пост чаються разом з комп'ютерта документацією
до неї.
Ієрархія програмного

забезпечення ПК

Користувач

Прикладне ПЗ
Службове ПЗ
Системне ПЗ
Базове ПЗ

Користувач
завантажує за
потребами
Операційна система
обов′язково
завантажена в ПК

Вбудоване в ПК
(пам’ять BIOS)

Апаратне забезпечення

Рис. 1. Ієрархія програмного забезпечення ПК
Системне ПЗ можна розділити на три основні частини: операційні системи
(ОС), службове ПЗ (системні програми, утиліти) та базове ПЗ, яке записане в ПЗП при
виготовлені материнської плати.
Інструментальне ПЗ (системи програмування)забезпечує розробку нових програм
для комп'ютера на мові програмування.
Системні програми виконують допоміжні функції.
Прикладні програми (забезпечують виконання необхідних користувачеві робіт на
ЕОМ, текстові ред., граф. редактори й т.д.)
2. Системне програмне забезпечення
Це програми загального користування не пов'язані з конкретним застосуванням ПК
і виконують традиційні функції: планування і керування завданнями, управління
введенням-виведенням і т. д.
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Іншими словами, системні програми, що виконують різні допоміжні функції,
наприклад, створення копій використовуваної інформації, видачу довідкової інформації
про комп'ютер, перевірку працездатності пристроїв комп'ютера і т. п.
До системного ПЗ належать:
операційні системи (ця програма завантажується в ОЗУ при включенні комп'ютера)
програми - оболонки-забезпечують більш зручний та наочний спосіб спілкування з
комп'ютером, ніж за допомогою командного рядка DOS, наприклад, Norton Commander)
операційні оболонки - інтерфейсні системи, які використовуються для створення
графічних інтерфейсів, мультипрограмування і т.п.
Драйвери (програми, призначені для керування портами периферійних пристроїв,
зазвичай завантажуються в оперативну пам'ять при запуску комп'ютера)
утиліти (допоміжні або службові програми, які представляють користувачеві ряд
додаткових послуг)
До утиліт відносять:
диспетчери файлів або файлові менеджери
засоби динамічного стиснення даних дозволяють збільшити кількість інформації на
диску за рахунок її динамічного стиснення)
засоби перегляду та відтворення
засоби діагностики; засоби контролю дозволяють перевірити конфігурацію
комп'ютера і перевірити працездатність пристроїв комп'ютера, насамперед жорстких
дисків
засоби комунікацій (комунікаційні програми) призначені для організації обміну
інформацією між комп'ютерами
засоби забезпечення комп'ютерної безпеки (резервне копіювання, антивірусне ПЗ).
Необхідно відзначити, що частина утиліт входить до складу операційної системи, а
інша частина функціонує автономно. Більша частина загального (системного) входить в
склад ОС. Частина загального входить до складу самого комп'ютера (частина програм ОС
і контролюючих тестів записана в ПЗП або ППЗУ, встановлених на системній платі).
Частина загального ПО відноситься до автономними програмами і поставляється окремо.
Операційні системи Операційна система — це комплекс програм, які
призначені для керування
роботою машини і організації взаємодії користувача з ПК.
Операційні системи - здійснюють діалог з користувачем, керування комп'ютером,
його ресурсами, запускає інші програми на виконання. На ІBM PC MS DOS, або PC DOS,
DR DOS фірми Dіgіtal Research або OS/2 й UNІХ.
Сучасні операційні системи
Операційна система MS-DOS належить до однозадачних операційних систем, під
керуванням яких може одночасно виконуватися лише одна програма. Це означає, що
користувач одночасно може запускати на виконання лише одне завдання (формування
тексту, виконання обчислень тощо).
На відміну від цього, багатозадачні системи (Windows 95 та 98, Windows NT,
Windows 2000, UNIX та ін.) забезпечують одночасне виконання кількох програм.
Існують операційні системи, які дають змогу одночасно працювати на одному
комп’ютері багатьом користувачам. Такі системи називаються багатокористувацькими.
Такими операційними системами є UNIX, Windows NT, Windows 2000.
До основних функцій операційних систем можна віднести такі:
1. Запуск програм, контроль за їх виконанням та завершенням. Для запуску
програми потрібно розмістити її в оперативній пам’яті та настроїти процесор на першу
команду цієї програми, після чого потрібно контролювати процес її виконання. Після
закінчення програми необхідно звільнити пам’ять та інші ресурси, які вона
використовувала.
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2. Планування процесів. На одній машині може виконуватися декілька програм. У
такому разі вони повинні розподіляти між собою процесорний час, тобто процесор
повинен постійно переходити від виконання однієї програми до іншої. Виділення
процесорного часу здійснюється відповідно до рівня пріоритету (першочерговості)
програми.
3. Контроль за доступом до ресурсів комп’ютера. Програми не повинні заважати
одна одній; зокрема дві програми не можуть мати одночасний доступ до певних апаратних
ресурсів комп’ютера, файлів тощо.
4. Підтримка файлової системи, тобто забезпечення певної організації зберігання
файлів на дисках та виконання базових операції з файлами (створення, копіювання,
переміщення, вилучення і т.п.)
5. Керування зовнішніми пристроями. Операційна система повинна забезпечувати
взаємодію із зовнішніми пристроями.
6. Забезпечення взаємодії з користувачем. Операційна система повинна
підтримувати діалог із користувачем: сприймати від нього певні команди і відповідати на
них. Сукупність засобів, які забезпечують таку взаємодію, називається інтерфейсом
користувача..
Інтерфейси користувача можна розділити на два типи: інтерфейс командного рядка і
графічний інтерфейс. Характерною рисою інтерфейсу командного рядка є наявність
визначених команд, які користувач повинен вводити з клавіатури. Сприймання і обробка
цих команд забезпечуються складовою частиною операційної системи, яка називається
командним процесором.
Інтерфейс командного рядка є не дуже зручним, оскільки важко запам’ятовувати
велику кількість потрібних для роботи команд та вводити їх до комп’ютера за допомогою
клавіатури. Графічні інтерфейси є більш зручними і наочними.
Однією з найвідоміших операційних систем є UNIX. Саме з цією системою
пов’язується розвиток Інтернету, програмне забезпечення якого донедавна базувалося
головним чином на UNIX. Існує декілька версій UNIX, між якими можуть бути досить
значні відмінності. Різновидом UNIX є популярна операційна система LINUX.
UNIX з самого початку створювалася як багатозадачна багатокористувацька
операційна система, в якій завжди приділялася значна увага питанням безпеки інформації,
надійності роботи користувачів на багатьох робочих місцях. UNIX забезпечує ефективну
роботу комп’ютерів, об’єднаних у мережу. Лише останнім часом серйозну конкуренцію
UNIX у цій галузі створює інша операційна система – Windows NT та її нова версія
Windows 2000.
На більшості сучасних персональних комп’ютерів використовуються операційні
системи Windows 95 та 98 (їх об’єднують назвою Windows 9х). Зручний графічний
інтерфейс цих систем знайшов подальший розвиток у системі Windows 2000, яка має
декілька версій. Так, Windows 2000 Professional являє собою операційну систему для
настільних і переносних комп’ютерів. Windows 2000 Server – багатоцільова мережна
операційна система. Windows 2000 Advanced Server включає всі компоненти Windows
2000 Server та забезпечує підтримку великої кількості користувачів.
Всі ОС кишенькових ПК можна розділити на три типи: операційна система Palm; ОС
Windows Mobile; менш поширена BlackBerry.
Часто вживаються слова типу - «перепрошивка». Цей термін означає заміну або
модернізацію ОС пристрою. Останнім часом перепрошити мобільний телефон або
смартфон можна навіть «по повітрю». Пристрій підключається через Інтернет до
спеціального сервера і завантажує звідти необхідні оновлення, після цього відбувається
перезавантаження і у вас в руках вже найсвіжіша версія ОС. Подібною функцією
оснащуються майже всі останні моделі телефонів і смартфонів Nokia, Sony Ericsson та
інших вендорів.
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Заміну програмного забезпечення здійснюють із-за того, що розробники
припускають якісь помилки, і вони виправляються вже після виходу продукту на ринок.
Також це може бути розширення функціональності або поліпшення роботи певних
елементів. Оновити програмне забезпечення деяких мобільних пристроїв можна навіть у
домашніх умовах. Так, наприклад, для апаратів Nokia скачати найсвіжіше можна з
офіційного сайту компанії.
3. Класифікація прикладного програмного забезпечення
Розглянемо основні класи прикладного програмного
забезпечення Текстові редактори та текстові процесори
Основні функції цього класу прикладних програм - це введення і редагування
текстових даних. Додаткові функції передбачають автоматизацію процесів введення і
редагування. Для операцій введення, виведення і збереження даних текстові редактори
використовують системне програмне забезпечення. Утім, це характерно і для всіх інших
видів прикладних програм, і надалі ми не будемо спеціально вказувати на цей факт.
Основна відмінність текстових процесорів від текстових редакторів полягає у тому,
що вони дозволяють не тільки вводити і редагувати текст, але і форматувати його, тобто
оформляти. Відповідно, до основних інструментів текстових процесорів відносяться
засоби забезпечення взаємодії тексту, графіки, таблиць і інших об'єктів, що складають
підсумковий документ, а до додаткових - засоби автоматизації процесу форматування.
Сучасний стиль роботи з документами має два альтернативних підходи — роботу з
паперовими документами і роботу з електронними документами (за безпаперовою
технологією). Тому, говорячи про форматування документів засобами текстових
процесорів, треба мати на увазі два принципово різних напрямки — форматування
документів, призначених для друку, і форматування електронних документів,
призначених для відображення на екрані. Прийоми і методи в цих випадках істотно
розрізняються. Відповідно, розрізняються і текстові процесори, хоча багато хто з них
успішно сполучать обидва підходи.
Наприклад,
текстові редактори
Блокнот – файли *.txt, (тільки текст, без оформлення)
WordPad – файли *. txt (текст + малюнки)
дозволяють створювати, редагувати та зберігати текстові документи.
текстові процесори
Word – файли *.doc, *.docx (текст + малюнки + таблиці + автофігури + …)
дозволяють створювати, редагувати, форматувати, створювати інтегровані
документи, налаштовані на роботу в системі електронного документообігу.
Електронний документообіг
Електронний документообіг – це сукупність процесів створення, обробки,
відправлення, передачі, отримання, зберігання, використання та знищення електронних
документів, які відбуваються з використанням перевірки цілісності та, в разі необхідності,
з підтвердженням факту одержання таких документів.
Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і переведений
електронними засобами у візуальну форму (тобто його можна вивести на екрані
комп'ютера в звичному вигляді, а також роздрукувати).
Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”,
прийнятий Верховною Радою України у 2003p., дає визначення та підстави щодо
використання електронного документа як документа, який має такуж юридичну силу, як
паперовий.
Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний підпис є
обов'язковим
реквізитом електронного документа,
який використовується для
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ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами
електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується
створення електронного документа.
Закон України “Про електронний цифровий підпис” (2003p.) дає законодавчі підтави
щодо використання електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Рис. 2. Файл, підписаний ЕЦП
Електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних
даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.
Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його
цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за
допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.
Електронний цифровий підпис використовується юридичними та фізичними
особами як аналог власноручного підпису, що надає електронному документу юридичної
сили. З 1 січня 2004 року, коли в набрав чинності прийнятий Верховною Радою України
Закон «Про електронний цифровий підпис», електронні документи, підписані
електронним цифровим підписом набули юридичної чинності.

Рис. 3. Інформація про підписаний ЕЦП файл, яку надає програма Користувача ЕЦП
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ЕЦП володіє всіма основними властивостями власноручного підпису: засвідчує те,
що отриманий документ надійшов від особи, яка його підписала; гарантує цілісність
і захист від спотворення і внесення виправлень у підписаний
документ;
не дає можливості особі, що підписала документ, відмовитися від зобов'язань, які
вона взяла на себе, підписуючи цей документ.
відображає дату і час підписання документа
Графічні редактори
Це великий клас програм, призначених для створення і (чи) обробки графічних
зображень. У даному класі розрізняють наступні категорії: растрові редактори, векторні
редактори і програмні засоби для створення й обробки тривимірної графіки (Зоредакторы).
Растрові редактори:
Paint – файли *.bmp (також *.gif, *.jpg)
Adobe Photoshop – файли *.psd
Векторні редактори:
CorelDraw – файли *.cdr
Adobe Illustrator – файли *.ai
Редактори тримірної графіки (3D- редактори):
3D Studio – файли *.3ds
3D Studio Max – файли *.max
Растрові редактори застосовують у тих випадках, коли графічний об'єкт
представлений у виді комбінації крапок, що утворюють растр і володіють властивості
яскравості і кольору. Такий підхід ефективний у тих випадках, коли графічне зображення
має багато півтонів і інформація про колір елементів, з яких складається об'єкт,
важливіша, ніж інформація про їхню форму. Це характерно для фотографічних і
поліграфічних зображень. Растрові редактори широко застосовуються для обробки
зображень, їхньої ретуші, створення фотоефектів і художніх композицій (колажів).
Можливості створення нових зображень засобами растрових редакторів обмежені і не
завжди зручні. У більшості випадків художники воліють користатися традиційними
інструментами, після чого вводити малюнок у комп'ютер за допомогою спеціальних
апаратних засобів (сканерів) і завершувати роботу за допомогою растрового редактора
шляхом застосування спецефектів.
Векторні редактори відрізняються від растрових способом представлення даних про
зображення. Елементарним об'єктом векторного зображення є не крапка, а лінія. Такий
підхід характерний для креслярсько-графічних робіт, у яких форма ліній має більше
значення, ніж інформація про колір окремих крапок, з яких вона складається. У векторних
редакторах кожна лінії розглядається як математична крива третього порядку і,
відповідно, представляється не комбінацією крапок, а математичною формулою (у
комп'ютері зберігаються числові коефіцієнти цієї формули). Таке представлення набагато
компактніше, ніж растрове, відповідно дані займають набагато менше місця, однак
побудова будь-якого об'єкта виконується не простим відображенням крапок на екрані, а
супроводжується безупинним перерахуванням параметрів кривої в координати екранного
чи друкованого зображення. Відповідно, робота з векторною графікою вимагає більш
продуктивних обчислювальних систем. З елементарних об'єктів (ліній) створюються
найпростіші геометричні об'єкти (примітиви) з який, у свою чергу, складаються закінчені
композиції. Художня ілюстрація, виконана засобами векторної графіки, може містити
десятки тисяч найпростіших об'єктів, взаємодіючих один з одним.
Векторні редактори зручні для створення зображень, але практично не
використовуються для обробки готових малюнків. Вони знайшли широке застосування в
рекламному бізнесі, їх застосовують для оформлення обкладинок поліграфічних видань і
усюди, де стиль художньої роботи близький до креслярського.

10
Редактори тривимірної графіки використовують для створення тримірних
композицій. Вони мають дві характерні риси. По-перше, вони дозволяють гнучко керувати
взаємодією властивостей поверхні зображуваних об'єктів із властивостями джерел
висвітлення і, по-друге, дозволяють створювати тривимірну анімацію. Тому редактори
тривимірної графіки нерідко називають також Зd-аніматорами.
Графічні системи багаточисельні, а їх функції — різноманітні. Серед них можна
виділити системи ділової графіки (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics),
художньої графіки, які ще називають просто графічними редакторами (Раіntbrush),
інженерної графіки та автоматизованого проектування (Autodesk, AutoCad), системи
обробки фотографічних зображень (Adobe Photoshop), а також універсальні графічні
системи (CorelDRAW).
Системи керування базами даних
Базами даних називають величезні масиви даних, організованих у табличні
структури. Основними функціями систем керування базами даних є: створення порожньої
(незаповненої) структури бази даних; надання засобів її заповнення чи імпорту даних з
таблиць іншої бази; забезпечення можливості доступу до даних, а також надання засобів
пошуку і фільтрації. Багато систем керування базами даних додатково надають
можливості проведення найпростішого аналізу даних і їхньої обробки. У результаті
можливе створення нових таблиць баз даних на основі наявних. У зв'язку із широким
поширенням мережних технологій до сучасних систем керування базами даних
пред'являється також вимога можливості роботи з вилученими і розподіленими
ресурсами, що знаходяться на серверах всесвітньої комп'ютерної мережі.
Системи керування базами даних (СКБД) – це сукупність лінгвістичних та
програмних засобів для створення, ведення та використання бази даних багатьма
користувачами.
База даних (БД) – це інтегрована сукупність структурованих та взаємопов'язаних
даних, організованих по визначеним правилам, загальним принципам опису, зберігання та
обробки даних.
БД створюється для предметної області.
БД – це СКБД, яка заповнена відповідною інформацією та керується її засобами.
Системи керування базами даних (СКБД) призначені для об'єднання наборів даних з
метою створення єдиної інформаційної моделі об'єкта. Ці програми дозволяють
накопичувати, обновляти, коригувати, вилучати, сортувати інформацію, організовану
спеціальним засобом у вигляді банку даних. Найпоширеніші СУБД: dВаsе III Рlus,
FохBase+, Сlірреr, Оrасlе, Ассеs, FохРrо, Раrаdох.
Електронні таблиці
Електронні таблиці надають комплексні можливості для збереження різних типів
даних і їхньої обробки. До деякої міри вони аналогічні системам керування базами даних,
але основний акцент зміщений на збереження масивів даних і забезпечення до них
доступу, а на перетворення даних, причому відповідно до їхнього внутрішнього змісту.
На відміну від баз даних, що звичайно містять широкий спектр типів даних (від
числових і текстових до мультимедійних), для електронних таблиць характерна підвищена
зосередженість на числових даних. Зате електронні таблиці надають більш широкий
спектр методів для роботи з даними числового типу. Основна властивість електронних
таблиць полягає в тому, що при зміні змісту будь-яких осередків таблиці може
відбуватися автоматична зміна змісту у всіх інших осередках, зв'язаних зі зміненими
співвідношенням, заданим математичними чи логічними вираженнями (формулами).
Простота і зручність роботи з електронними таблицями здобули їм широке застосування в
сфері бухгалтерського обліку, як універсальні інструменти аналізу фінансових,
сировинних і товарних ринків, доступних засобів обробки результатів технічних іспиті,
тобто усюди, де необхідно автоматизувати регулярно повторювані обчислення досить
великих обсягів числових даних.
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Програми роботи з електронними таблицями дозволяють розв'язувати широке коло
задач, зв'язаних з числовими розрахунками. Найширше використовують серед програм
такого класу Supercalk, Місrosoft Excel та Lotus 1-2-3.
Системи автоматизованого проектування ( CAD-системи)
Призначені для автоматизації проектно-конструкторських робіт. Застосовуються в
машинобудуванні, приладобудуванні, архітектурі. Крім креслярсько-графічних робіт ці
системи дозволяють проводити найпростіші розрахунки (наприклад, розрахунки міцності
деталей) і вибір готових конструктивних елементів з великих баз даних. Відмінна риса
Саd-систем складається в автоматичному забезпеченні на всіх етапах проектування
технічних умов, норм і правил, що звільняє конструктора (чи архітектора) від робіт
нетворчого характеру. Наприклад, у машинобудуванні CAD-системи здатні на базі
складального креслення виробу автоматично виконати робочі креслення деталей,
підготувати необхідну технологічну документацію з указівкою послідовності переходів
механічної обробки, призначити необхідні інструменти, верстатні і контрольні
пристосування, а також підготувати керуючі програми для верстатів з числовим
програмним керуванням (ЧПУ), промислових роботів і гнучких автоматизованих ліній.
Сьогодні системи автоматизованого проектування є необхідним компонентом, без якого
губиться ефективність реалізації гнучких виробничих систем (ГПС) і автоматизованих
систем керування технологічними процесами (АСУТП).
Настільні видавничі системи
Призначення програм цього класу складається в автоматизації процесу верстки
поліграфічних видань. Цей клас програмного забезпечення займає проміжне положення
між текстовими процесорами і системами автоматизованого проектування. Теоретично
текстові процесори надають кошти для впровадження в текстовий документ об'єктів іншої
природи, наприклад об'єктів векторної і растрової графіки, а також дозволяють керувати
взаємодією між параметрами тексту і параметрами впроваджених об'єктів. Однак на
практиці для виготовлення поліграфічної продукції ці засоби або функціонально
недостатні з погляду вимог поліграфії, або недостатньо зручні для продуктивної роботи.
Від текстових процесорів настільні видавничі системи відрізняються розширеними
засобами керування взаємодією тексту з параметрами сторінки і з графічними об'єктами. З
іншого боку, вони відрізняються зниженими функціональними можливостями по
автоматизації введення і редагування тексту. Типовий прийом використання настільних
видавничих систем полягає в тому, що їх застосовують до документів, що прошли
попередню обробку в текстових процесорах і графічних редакторах.
Експертні системи
Призначені для аналізу даних, що містяться в базах знань, і видачі рекомендацій із
запиту користувача. Такі системи застосовують у тих випадках, коли вихідні дані добре
формалізуються, але для ухвалення рішення вимагаються великі спеціальні знання.
Характерними областями використання експертних систем є юриспруденція, медицина,
фармакологія, хімія. По сукупності ознак захворювання медичні експертні системи
допомагають установити діагноз і призначити ліки, дозування і програму лікувального
курсу. По сукупності ознак події юридичні експертні системи можуть дати правову оцінку
і запропонувати порядок дій як для сторони, що обвинувачує, так і для що захищається.
Характерною рисою експертних систем є їхня здатність до саморозвитку. Вихідні дані
зберігаються в базі знань у виді фактів, між якими за допомогою фахівців-експертів
установлюється визначена система відносин. Якщо на етапі тестування експертної
системи встановлюється, що вона дає некоректні рекомендації і висновки по конкретних
чи питаннях не може дати їхній узагалі, це означає або відсутність важливих фактів у її
базі, або порушення в логічній системі відносин. І тім і в іншому випадку експертна
система сама може згенерувати достатній набір запитів до експерта й автоматично
підвищити свою якість. З використанням експертних систем зв'язана особлива область
науково-технічної діяльності, називана інженерією знань. Інженери знань — це фахівці
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особливої кваліфікації, що виступають як проміжну ланку між розроблювачами
експертної системи (програмістами) і провідними спеціалістами в конкретних областях
науки і техніки (експертами).
Редактори HTML (Web-редактори)
Це особливий клас редакторів, що поєднують у собі властивості текстових і
графічних редакторів. Вони призначені для створення і редагування так званих Webдокументів (Web-сторінок Інтернету). Web-документи — це електронні документи, при
підготовці яких варто враховувати ряд особливостей, зв'язаних із прийомом/передачею
інформації в Інтернету. Теоретично для створення Web-документів можна
використовувати звичайні текстові редактори і процесори, а також деякі з графічних
редакторів векторної графіки, але Web-редактори володіють поруч корисних функцій, що
підвищують продуктивність праці Web-дизайнерів. Програми цього класу можна також
ефективно використовувати для підготовки електронних документів і мультимедійних
видань.
Браузери (оглядачі, засоби перегляду Web). До цієї категорії відносяться програмні
засоби, призначені для перегляду електронних документів, виконаних у форматі HTML
(документи цього формату використовуються як Web-документи). Сучасні браузеры
відтворюють не Тільки текст і графіку. Вони можуть відтворювати музику, людську мову,
забезпечувати прослуховування радіопередач в Інтернету, перегляд відеоконференцій,
роботу зі службами електронної пошти, із системою телеконференцій (груп новин) і
багато чого іншого. Інтегровані системи діловодства. Являють собою програмні засоби
автоматизації робочого місця керівника. До основних функцій подібних систем
відносяться функції створення, редагування і форматування найпростіших документів,
централізація функцій електронної пошти, факсимільного і телефонного зв'язку,
диспетчеризація і моніторинг документообігу підприємства, координація діяльності
підрозділів, оптимізація адміністративно-господарської діяльності і постачання по запиті
оперативної і довідкової інформації.
Браузери для перегляду Web-сторінок на екрані:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Бухгалтерські системи
Це спеціалізовані системи, що сполучать у собі функції текстових і табличних
редакторів, електронних таблиць і систем керування базами даних. Призначені для
автоматизації підготовки первинних бухгалтерських документів підприємства і їхнього
обліку, для ведення рахунків плану бухгалтерського обліку, а також для автоматичної
підготовки регулярних звітів за підсумками виробничої, господарської і фінансової
діяльності у формі, прийнятої для надання в податкові органи, позабюджетні фонди й
органи статистичного обліку. Незважаючи на те що теоретично усі функції, характерні для
бухгалтерських систем, можна виконувати й іншими перерахованими вище
програмними засобами, використання бухгалтерських систем зручно завдяки інтеграції
різних засобів в одній системі. При рішенні про впровадження на підприємстві
автоматизованої системи бухгалтерського обліку необхідно враховувати необхідність
наявності в ній засобів адаптації при зміні нормативно-правової бази. У зв'язку з тим, що в
даній області нормативно-правова база в Росії відрізняється крайньою нестабільністю і
піддана частим змінам, можливість гнучкого перенастроювання системи є обов'язковою
функцією, хоча це жадає від користувачів системи підвищеної кваліфікації.
Фінансові аналітичні системи
Програми цього класу використовуються в банківських і біржових структурах. Вони
дозволяють контролювати і прогнозувати ситуацію на фінансових, товарних і сировинних
ринках, робити аналіз поточних подій, готувати зведення і звіти.
Геоінформаційні системи
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Геоінформаційні системи призначені для автоматизації картографічних і
геодезичних робіт на основі інформації, отриманої топографічними чи аерокосмічними
методами.
Геоінформаційні системи (ГІС, географічні інформаційні системи) - програмний
продукт, який надає можливості графічної візуалізації просторових даних, пошуку,
аналізу та редагування інформації про об'єкти на основі цифрової карти місцевості.
ГІС – це комп'ютерна інформаційно-довідкова система, яка містить інформацію,
«прив'язану» до карти місцевості.
ГІС складається із багатошарової системи карт і баз даних, які пов'язані із цими
картами.
ГІС має в своєму складі:
систему керування базами даних, редактори растрової і векторної графіки,
аналітичні програмні засоби;
застосовується в картографії, геології, метеорологиії, землеустрої, екології,
державному та муніципальному управлінні, транспорті, економіці, обороні і багатьох
інших областях.
Системи відеомонтажу
Системи відеомонтажу призначені для цифрової обробки відеоматеріалів, їхнього
монтажу, створення відеоефектів, усунення дефектів, накладення звуку, титрів і субтитрів.
Інтегровані пакети прикладних програм
Крім перерахованих систем до складу прикладного ПЗ загального призначення слід
віднести й інтегровані системи. Ці системи об'єднують у собі можливості текстових
редакторів, графічних систем, електронних таблиць та систем управління базами даних.
Головна перевага інтегрованих систем перед окремими системами прикладного ПЗ
загального призначення полягає у тому, що вони створюють єдині правила роботи для
користувача, тобто вони мають єдиний інтерфейс як при роботі з текстом, так і при роботі
з електронними таблицями та ін. Найвідоміші серед них: Місrosoft Works, Місrosoft Office,
Lotus SmartSuite, Perfect Office.
Наприклад, програмний комплекс Mіcrosoft Offіce System, як назвали його
розроблювачі, містить у собі значно більше число користувальницьких додатків, чим MS
Offіce.
Насамперед , це сам Offіce традиційно включає в себе:
текстовий редактор Mіcrosoft Word,
табличний редактор Mіcrosoft Excel,
оброблювач баз даних Mіcrosoft Access,
систему підготовки презентацій Mіcrosoft PowerPoіnt,
поштовий клієнт й органайзер Mіcrosoft Outlook,
а також спеціальну програму для перегляду й систематизації колекцій графічних
зображень Mіcrosoft Pіcture Lіbrary.
Крім цього, до складу Offіce System входить:
редактор для розробки веб-страниц Mіcrosoft FrontPage 2003,
а також програми ІnfoPath - для створення різних таблиць, звітів й інтерактивних
форм,
Publіsher- пакет для створення маркетингових матеріалів й OneNote- записна книжка
й бізнес-органайзер.
В основі всіх документів, які створюються та обробляються додатками MS Offіce,
лежить кросплатформена макромова XML (від англ. eXtended Markup Language розширена Мова розмітки), що забезпечує більш легкий перенос файлів з одного додатку
до іншого й універсальність у використанні програмного комплексу Offіce. На практиці це
означає, що документ або таблиця, підготовлена в одному редакторі, може бути без
проблем завантажена в іншу програму з комплекту Offіce із збереженням оформлення й
форматування.
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Помітно збільшився ступінь інтеграції програм Offіce з Інтернетом: Web-сторінки й
повідомлення електронної пошти можна редагувати й відсилати іншим користувачам
безпосередньо з Word та Excel, технологія Shared Workspace ( Загальний Робочий Простір)
дозволяє швидко завантажувати необхідні документи з локальної мережі або з активних
вузлів Інтернету.

