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ЕВОЛЮЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ 

НА ПРОЦЕСОРАХ INTEL 

 

Продукція корпорації Intel вже 4 десятиліття вважається символом 

якості та передових технологій. При цьому процесори, що випускаються під цим 

брендом, вже налічують 8 поколінь  

Маркування та відмінності процесорів з 1 по 8 покоління 

Для початку слід зазначити, що для роз'яснення маркувань і параметрів 

процесорів необхідно розуміти, що таке сокет і чіпсет. Сокет - це безпосередньо 

роз'єм на материнській платі, в який встановлюється процесор. Чіпсет ж - це 

незнімний чіп материнської плати, через який відбувається підключення всіх 

інших пристроїв до процесора. 

1. Перше покоління Intel 

У процесорах 1 покоління реалізовано два види архітектур – на 2 та на 4 

ядра, але обидва види призначені для підключення до 1156 сокетів. 

Додатково варто відразу сказати про індекси (вони є і у всіх подальших 

поколіннях): 

Індекс 'к' після маркування процесора - ознака розблокованого множника. 

Такий процесор можна розігнати до потрібної частоти за допомогою зміни 

множника. Індекси 't' і 's' - показники того, що множники знижено для зменшення 

тепловіддачі. В 1 поколінні можна 'розганяти' всі процесори, чого не скажеш про 

наступні, де 'розгону' піддаються тільки моделі з к-індексом. 

Серед моделей 1 покоління є серверні процесори під брендом Xeon: 

X3430 – аналоги базових лінійок I5 

X3440 та вище – аналоги I7 

Чіпсети 1 покоління нечисленні: це P55 - старший з лінійки чіпсетів, H55 - 

більш бюджетний з меншою кількістю портів USB, але з 6 роз'ємами SATA2, 

H57 - ще один старший для домашніх ПК, і Q57 - для корпоративного 

використання та робочих станцій. 

2,3. Друге та третє покоління процесорів Intel 

І друге і третє покоління підключаються до материнської плати через сокет 

1155. При цьому різницю між ними все-таки є. 

У другого покоління продуктивність за базовою частотою зросла на 10-

15% проти першим поколінням. У третьому вона залишилася практично тією ж, 

натомість тепловіддача та енергоефективність за заявами виробника стали 

нижчими. 

Як і в 1 поколінні, у 2 і третьому є 2 основні лінійки процесорів: 

I5 – чотириядерні процесори з 4 потоками 

I7 – чотириядерна з 8 потоками 

Також є і простіша I3 – з 2 ядрами та 4 потоками. 
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Друге покоління стало останнім, у якому кришка процесора фіксувалася 

припоєм, третьому вона вже посаджена на термопасту. 

Усі процесори другого покоління поділяються на групи: 

I3 2100-2130 - 2 ядра і 4 потоки 

I5 2300-2600 4 ядра та 4 потоки. Розгін частоти в них можливий лише на 

старшій моделі 

I7 2600-2700 – 4 ядра та 8 потоків 

Пентіум G – 2 ядра та 2 потоки 

Селерон – моделі, серед яких є 2- та одноядерні процесори 

Серверна лінійка у другому поколінні отримала маркування e3 

Xeon е3 1220 (аналог I5) - серверний процесор з 4 ядрами та 4 потоками 

Xeon е3 1230-1280 (аналоги I7) - 4 ядра та 8 потоків 

Остання цифра в «ксеонах» – це маркер увімкненого(5)/вимкненого(0) 

вбудованого відео, і це правило зберігається і в подальших поколіннях. 

Для процесорів 2 покоління вийшли материнські плати з 1155 сокетом та 

різними чіпсетами 7 видів: 

H61 - молодший базовий без USB 3,0 і лише з 2 слотами для підключення 

планок оперативної пам'яті 

B65 – корпоративний чіпсет для бізнес-цілей 

P67 - старший чіпсет лінійки без вбудованого відео, зате з розгоном до 400 

МГц для моделей з к-індексом 

Q65 – ще один корпоративний чіпсет 

H67 – середньоціновий варіант для домашніх ПК 

Q67 – корпоративний чіпсет, аналог старшого P67 

Z68 – один із старших, ігровий чіпсет із розгін 400 МГц 

Незважаючи на аналогічний сокет, процесори Intel 3 покоління вимагають 

або власних материнських плат або оновлення BIOS для плат другого покоління 

- і те, працювати вони можуть не на всіх. 

Лінійка I3 3210-3250, а також лінійки I5 (3330-3570k) та I7 (3770-3770к) 

загалом відповідають за кількістю ядер та потоків аналогічним лінійкам другого 

покоління. Також у цьому поколінні є свої моделі для Pentium G та Celeron. 

Також справа і з серверними процесорами: Xeon е3 1220 v2 (аналог I5) - на 

4 ядрв і 4 потоки, і Xeon е3 30-80 v2 (аналоги I7) - 4 ядра та 8 потоків 

представляють третє покоління. 

Чіпсетів у третьому поколінні 8: 

Серії B та Q (75 та 77 моделі) – для корпоративних машин 

Серія H (77 та 75) – для домашніх комп'ютерів 

Серія P (77 b 75) – старші чіпсети з можливістю розгону процесора з 

розблокованим множником. 

Серія Z (77 та 75) – для ігрових машин. 

4. Четверте покоління Intel 

Четверте покоління процесорів Intel з'явилося у 2013 під назвою Haswell. 

Маркування у них залишилося колишнім, що й у другому-третьому поколіннях, 
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хіба що у серверних «Ксеонів» змінилося закінчення на v3. Щодо характеристик 

трохи зросла продуктивність, порівняно з третім поколінням. 

З моделей, що не входять до лінійки I3-I5 або Xeon заслуговує на згадку 

Pentium G3258, який теж може збільшувати частоту за рахунок зміни множника. 

Змінився сокет – тепер усі процесори випущені під 1150 гніздо. Вони не 

сумісні із попередніми поколіннями материнських плат. 

H81 – молодший чіпсет лінійки 

Q87 – середній чіпсет лінійки 

B85 – середній чіпсет лінійки 

H87 – середній чіпсет лінійки 

Z85 – старший чіпсет лінійки 

5. П'яте покоління: Broadwell 

У 2014 році на ринок вийшло наступне покоління Intel, архітектура якого 

отримала загальну назву Broadwell. Вони реалізовані на тому ж 1150 сокеті, але 

спочатку позиціонувалися, як мобільні. Основна відмінність від попереднього 

покоління: 

Перехід на техпроцес 14 нм 

Наявність збільшеної кількості графічних модулів 

120 Мб кешу реалізованих у вигляді окремого кристала 

При цьому вбудоване графічне ядро в цьому поколінні є навіть у серверних 

моделей. Недоліками п'ятого покоління стали не дуже завидні показники 

частоти, перегрів та неможливість встановити їх на материнські плати із сокетом 

1150 попереднього покоління. 

Тому для п'ятого покоління були розроблені два оригінальні чіпсети 

зворотної замінності: вони здатні були підтримувати як процесори 5 покоління, 

так і відповідні по сокету Haswell-процесори. Назву ці чіпсети отримали H97 і 

Z97. 

6,7. Покоління 6 і 7 

Шосте покоління Intel з назвою архітектури Skylake було реалізовано під 

сокет 1151. Але крім зміни сокету користувачів чекало ще кілька змін: 

Поява під серверні процесори (Xeon e3 хххх v5) спеціального чіпсету C – 

з іншими тепер серверні процесори не працюють 

Розгін тепер можливий лише на ігрових чіпсетах (Z) 

Поява у продажу нефінальних зразків, які також можна купити для роботи 

Підтримка DDR4 

Зниження якості графіки в порівнянні з архітектурою Broadwell 

Серед чіпсетів шостого покоління з'явилися молодший – H110, середні – 

B150, H170, Q170, а також старший – власне, z170 під розгін. 

А ось архітектура сьомого покоління, яке з'явилося на ринку 

комплектуючих на початку 2017 року, одержало назву Kaby Lake. Тут, як і 

раніше, зберігається логіка лінійок I3-I7, а ось лінійка Pentium G зазнала змін: 

тепер у ній випускаються процесори не просто двоядерні, але ще й 

чотирипотокові. 
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За своєю функціональністю сьоме покоління отримало трохи краще 

виражених характеристик щодо розгону по шині. 

Чіпсети для сьомого покоління вийшли в точній відповідності до 

попередніх (B250, H270, Q270, Z270), залишився незмінним лише «бюджетник» 

H110 – він також використовується у сьомому поколінні. 

8. Восьме покоління Intel 

У сучасній нам восьмій лінійці знову відбулася заміна лінійок: 

I3 процесори у ній мають 4 ядра 

I5 та I7 процесори – шестиядерні 

Що ж до інших: Pentium G залишилися незмінними. 

Зараз для 8 покоління існує один чіпсет - Z370, причому встановлюються 

процесори у свій підвид 1151 сокету. І в цьому їхній головний недолік - ні 

встановити процесор восьмого покоління в материнські плати з сокетом 6 і 7, ні 

навпаки - запустити процесори попередніх поколінь під 1151 сокет на нових 

видах материнських плат не вийде. 

Міні-тести порівняння продуктивності 2 та 7 покоління 

.Для тесту було взято Xeon E3-1245 та Сore I7 7700K. Нагадаємо, що 

лінійка процесорів E3 побудована на тих же 4 ядерних кристалах, що і звичайні 

i5 і i7, тобто це одні і ті ж процесори. Оперативну пам'ять взяли 16Gb, двома 

планками по 8Gb. Для другого покоління 1333 МГц, для сьомого – 2400 МГц. 

Процесор I7 7700K працюватиме на частоті, що дорівнює частоті E3-1245. “Зеон” 

на всі ядра має boost до 3.4 ГГц, тому ядра та кільцеву шину на i7 7700k 

обмежили саме цією частотою. 

Для початку подивимося WinRar. Його Бенчмарк сильно залежить і від 

оперативної пам'яті, і від самого процесора. Різниця у показаннях становила 

24,6%.  

Для  Cinebench R15 у багатопотоковому тесті продуктивності різниця 

становила 27,1%. 

Висновки:  

Враховуючи різницю 6 років різниці у віці самих процесорів та різницю у 

вартості, різниця в продуктивності виглядає несуттєвою. 

Загалом різняться між собою кардинально хіба що 2, 4, 6, 8 покоління Intel. 

З погляду співвідношення ціни/якості друге та четверте покоління – найкраще 

збалансовані, тоді як покупка 5, 6, 7 поколінь – це переплата за «бренд», при 

тому, що і швидкодія, і частота, і тепловіддача в них не зазнали занадто вже 

серйозним ваганням. 

Для роботи в офісі в цілому достатньо процесорів лінійки I3 - тобто 2-

ядерних моделей 2 або 4 покоління. Для тих, хто працює з «важкими» 

програмами – можливо, найкращим вибором буде I5. 

Окремо можна розглянути можливості вибору між головним конкурентом 

Intel – AMD 
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Петро Вовк  

Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету 

 

ПРОЦЕСОРИ INTEL ALDER LAKE 

 

Компанія Intel представила у жовтні 2021 року процесори Core 12-го 

покоління під кодовою назвою Alder Lake. Процесори мають нову гібридну 

архітектуру, поєднуючи ядра двох типів. Крім того, вперше за 6 років у цьому 

сімействі Intel, нарешті, відмовилися від використання 14-нм техпроцесу.  

Все сімейство Alder Lake буде містити 60 моделей процесорів на рівні TDP 

від 9 до 125 Вт. Мова йде про мобільні рішення, які прийдуть на зміну чіпам 

Tiger Lake, так і про настольні, які замінять Rocket Lake. Intel пообіцяла, що 

процесори нового покоління будуть представлені більш ніж у 500 моделях 

комп'ютерів. Нині Intel представила лише шість нових моделей – настільні 

процесори з розблокованими множником Core i5-12600K і 12600KF, Core i7-

12700K і 12700KF, а також Core i9-12900K і 12900KF. 

Всі представники Alder Lake побудовані на гібридній архітектурі та 

поєднують в собі потужні ядра Performance (P-ядра, архітектура Golden Cove) та 

енергоефективні ядра Efficient (E-ядра, Gracemont). P-ядра Intel називає своїми 

найвисокопродуктивнішими ядрами за всю історію, а E-ядра призначені для 

забезпечення найкращої роботи в багатопотокових завданнях. Технологія Intel 

Thread Director забезпечує ефективну сумісну роботу двох типів ядер, що 

дозволяє операційній системі віддавати задачу на обробку потрібного ядра в 

потрібний час. 

Лідером нового покоління є настільний 16-ядерний процесор Intel Core i9-

12900K, який має по вісім E- і P-ядер. Завдяки їм він здатний забезпечити 

24 обчислювальних потоки (тільки P-ядра підтримують Hyper-Threading). Базова 

тактова частота E-ядер становить 2,4 ГГц, а максимальна в режимі Turbo – 

3,9 ГГц. У свою чергу потужні P-ядра мають частоти 3,2 і 5,1 ГГц відповідно. 

Однак у режимі Turbo Boost Max 3.0 максимальна частота представленого CPU 

становить 5,2 ГГц. Чіп містить 30 Мбайт кешу третього рівня і сумарно 14 Мбайт 

кешу другого рівня. 

Intel також наводить показники ефективності нового процесора. Новинка у 

багатьох іграх є кращою  за конкурента AMD Ryzen 9 5950X (з передовою 

відеокартою GeForce RTX 3090). Порівняно з попередником в особі Core i9-

11900K новий Core i9-12900K пропонує: 

 до 36 % вищу швидкість при редагуванні фотографій; 

 до 32 % вищу швидкість при редагуванні відео; 

 до 37% вищі швидкості при 3D-моделюванні; 

 до 100% вищу швидкість при багатокадровому рендерингу. 

Також відзначається значний приріст ігрової дії: 

 на 25 % вищі FPS в грі Troy: A Total War Saga; 
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 до 28% вищі FPS в грі Hitman 3; 

 на 23% вищі FPS в грі Far Cry 6. 

З характеристиками усіх представлених нині моделей процесорів Intel Core 

12-го покоління можна ознайомитися в таблиці нижче.  

Усі процесори Intel Core 12-го покоління отримали підтримку оперативної 

пам'яті двох типів: актуальну DDR4 та DDR5 нового покоління. Alder Lake стали 

першими процесорами на ринку з підтримкою пам’яті нового покоління, що 

забезпечує значний приріст пропускної здатності (при базовій специфікації 

ефективної частоти, що рівна 4800 МГц). Крім того, новинки Intel так само 

першими в галузі отримали підтримку стандарту PCIe 5.0 (16 ліній) та ще чотири 

додаткові лінії PCIe 4.0. 

Intel у нових процесорах змінила підхід до визначення межі необхідного 

енергоспоживання та TDP. Тепер для процесорів з розблокованим множником 

(суфікси «K» і «KF»), обидві межі енергоспоживання PL1 і PL2 встановлені 

однаковими. Для Core i9 вона дорівнює 241 Вт, для Core i7 – 190 Вт і для Core i5 

– 150 Вт. Якщо раніше це вважалося піковим споживанням, то тепер ці 

процесори можуть використовувати максимальну електроенергію як завгодно 

довго. Зауважимо, що рівень TDP для процесорів з розблокованим множником 

залишився переднім -125 Вт. 
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Настільні процесори Alder Lake виконані на основі нового процесора LGA 

1700, який буде мати підтримку чіпсетами Intel нової 600-ї серії на материнських 

платах. На даний момент компанія представила лише базовий чіпсет Z690, який 

забезпечує 28 ліній PCIe версії 3.0 і 4.0, а також підтримує USB 3.2 2x2, 

Thunderbolt 4 і Wi-Fi 6E. 

Процесори Intel Core 12-го покоління вже стали доступними для 

замовлення в окремих магазинах. Продажі новинок вже стартували. 

Рекомендована вартість варіюється в межах від $264 до $589 – на кілька відсотків 

дорожче попередників. 
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ВЗАЄМОДІЯ ТА ОБМІН ДАНИМИ В РОЗПОДІЛЕНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Архітектура це ключовий шаблон програмного забезпечення та основна 

складова для створення розподілених мережних застосувань. Вона передбачає 

такі основні елементи: 

– набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, 

які звертаються до них; 

– набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами; 

– мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. 

Прикладом клієнт-серверної взаємодії є Інтернет. Зараз є багато веб-

серверів, на яких розміщується різноманітна інформація. Найпростіший випадок 

це коли інформація являє собою набір веб-сторінок, які можуть зберігатися на 

сервері у вигляді файлів, розмічених за допомогою мови розмітки HTML. Та 

зазвичай значна частина веб-ресурсів є динамічними, тобто вони не існують в 

заздалегідь підготовленому вигляді, а створюються безпосередньо в процесі 

обробки запиту від користувача[1]. 

Для того, щоб користувач, який працює в Інтернеті, міг переглянути ту чи 

іншу сторінку, на його комп'ютері повинен бути встановлений браузер (веб-

оглядач).  

Трирівнева клієнт-серверна архітектура, яка розвиватися не одне 

десятиліття, передбачає відділення прикладного рівня від управління даними. 

Відокремлюється окремий програмний рівень, на якому зосереджується 

прикладна логіка застосунку. Програми проміжного рівня можуть 

функціонувати під управлінням спеціальних серверів додатків, але запуск таких 

програм може здійснюватися і під управлінням звичайного веб-сервера. 

Накінець, управління даними здійснюється сервером даних. 

Для роботи з системою користувач використовує стандартне програмне 

забезпечення – звичайний браузер. Це позбавляє його необхідності 

завантажувати та інсталювати спеціалізовані програми (хоча інколи така 

https://habr.com/ru/company/intel/blog/585612/
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необхідність все-таки виникає). Але користувачеві слід надати в розпорядженні 

інтерфейс, який дозволяв би йому взаємодіяти з системою і формувати запити до 

неї. Форми, що визначають цей інтерфейс, розміщуються на веб-сторінках та 

завантажуються разом з ними. 

Веб-оглядач формує запит та пересилає його до сервера, який здійснює 

обробку. При необхідності сервер викликає серверні програмні модулі, які 

забезпечують обробку запиту і в разі потреби звертаються до сервера даних. 

Сервер даних здійснює операції з даними, що зберігаються в системі та 

складають її інформаційну основу. Зокрема, він може здійснити вибірку з 

інформаційної бази відповідно до запиту та передати її модулю проміжного рівня 

для подальшої обробки. Дані, з якими працює сервер даних, найчастіше 

організовані як реляційна база даних[1]. 

Зазвичай веб-сервер і серверні модулі проміжного рівня розміщуються на 

одному комп'ютері, хоч і є окремими і логічно незалежними програмними 

модулями. 

Для запиту до веб-сервера клієнтська програма повинна задати 

місцезнаходження комп'ютера, на якому розміщується серверна програма, назву 

необхідного документа та інші дані, які специфікують запит. Мережа забезпечує 

знаходження сервера і передачу йому клієнтського запиту. Серверні програми 

обробляють цей запит, відповідь пересилається по мережі клієнту. 

На сучасному етапі для програмування модулів проміжного рівня 

використовується мова серверних сценаріїв РНР, а для управління даними – 

СУБД MySQL. Таким чином, зв'язку PHP-MySQL слід розглядати як 

стандартний інструмент для створення порівняно простих інтерактивних веб-

сайтів та систем електронної комерції. Взагалі, технології створення 

розподілених, зокрема веб-застосунків, стрімко розвиваються, тому слід 

очікувати оновлення технологій в даному напрямку. 
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АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ПРОДУКТОВОГО 

МАГАЗИНУ 

 

Без використання комп’ютерної мережі неможлива діяльність практично 

будь-якого підприємства. Процес модернізації мережі перманентний і 

актуальний. Він забезпечує своєчасне виявлення недоліків мережі та їх усунення. 

http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/terminologichnij-slovnik_finmonitoring.pdf
http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/terminologichnij-slovnik_finmonitoring.pdf
http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/terminologichnij-slovnik_finmonitoring.pdf
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На роздрібну торгівлю впливають багато факторів: політична та 

економічна ситуація в світі, дохід споживачів, розвиток технологій. Тому тренди 

в роздрібній торгівлі постійно змінюються.  

Економіка України переживає кризу, пов’язану з військовою агресією 

московії та наслідками пандемії SARS2-Covid19. В таких умовах змінюється 

рівень реалізації промислових товарів та послуг, рівень споживання 

продовольчих і непродовольчих товарів, структура їх споживання. На 

споживчому ринку особливий інтерес становлять основні товари споживчого 

кошика - м’ясні, молочні, бакалійні товари та товари першої необхідності.  

Метою дослідження є усвідомлення аспектів модернізації комп’ютерної 

мережі продуктового магазину в сучасних реаліях. 

Продуктові магазини - це магазини біля дому, «продукти в пішій 

доступності». Споживач має великий вибір серед представлених торгових точок 

в залежності від власних уподобань. 

Оператори ринку уповільнили темпи розвитку і відкривають в Україні все 

менше і менше магазинів. Це пов'язано з різними факторами: починаючи з 

економічною кризою, і закінчуючи низькою купівельною спроможністю 

українців. Через ринок невеликі магазини поряд з будинком в Україні 

реалізуються в основному продукти харчування та інші товари першої 

необхідності. Моніторинг ринку продуктових магазинів в Україні дозволив 

скласти його товарну структуру, в якій переважають такі продукти, як: 

 м'ясо і м'ясні вироби; 

 молочні продукти; 

 хлібобулочні вироби; 

 цукор. 

 рослинні жири; 

 овочі; 

 яйця; 

 риба і рибопродукти; 

 фрукти і ягоди; 

Магазин крокової доступності наповнюється асортиментом продуктів 

першої необхідності, що зазвичай людина хоче купити після роботи. Ці торгові 

точки найчастіше відвідуються пенсіонерами і домогосподарками. Основною 

перевагою цих закладів, що розташовані в спальних районах міста, є близькість 

до будинку. 

Для невеликого продовольчого магазину до 100 кв. м. список 

першочергового обладнання може виглядати так: 

 Стелажі, прилавки і вітрини.  

 Касові апарати та обладнання для продавця. 

 Відеоспостереження. 

 Обладнання для власника (адміністратора) 

 Морозильні камери і холодильники. 

 Кондиціонер. 
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Також необхідне ПЗ для каси, складу, ціноутворення, роботи з 

постачальниками, операційні системи, драйвера, антивірусні програми.  

На кожному робочому місці має бути блок безперебійного живлення (ББЖ, 

UPS) - автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному комп’ютерному 

обладнанню деякий час (як правило – 5-15 хв) працювати від акумуляторів ББЖ 

при зникненні електричного струму або при відхиленні його параметрів від 

допустимих норм. 

Фізично локальна мережа будується через безпровідний зв’язок за 

технологією Wi-Fi для зменшення капітальних витрат. Периферійне обладнання 

під’єднується за допомогою USB – інтерфейсу. Для підключення до Інтернету 

використовується роутер (маршрутизатор, router) - мережевий пристрій, який 

дозволяє підключати локальну мережу до Інтернету через виділену лінію або 

модем (ADSL модем) -мережевий пристрій, який дозволяє підключати локальну 

мережу до Інтернету через звичайну телефонну лінію та одночасно 

користуватися телефоном і Інтернетом. На модемі/роутері по замовчуванню 

ввімкнутий DHCP-сервер. 

Війна зруйнувала логістичні ланцюжки від виробників до споживачів. 

Розбомблено та згоріло багато виробництв, складів, заблоковані морські шляхи 

експорту та імпорту товарів, різко змінився склад покупців (одні виїхали за 

кордон, інші перемістились з території бойових дій). Тому змінився асортимент 

товарів і з’явились диспропорції: одні види товарів стали дефіцитом, інших 

надлишок.  

Економічні умови звели процес модернізації до простого ремонту техніки, 

заміни на рівнозначніі, забезпечення стабільної роботи мережі та покращення 

систем відеонагляду і фіксації в зв’язку з випадками мародерства. 

Висновки. В дослідженні наведені аспекти модернізації мережі 

продуктового магазину в межах збереження необхідних властивостей.  

 

Василь Горайчук  

Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету 

Науковий керівник: викладач Заяць Н.А. 

 

ШИНА PCI EXPRESS ТА М.2 

 

Шина PCI Express – це шина третього покоління призначена для введення 

і виведення, яка замінила шину PCI. На ближчі років десять вона на себе взяла 

завдання щодо зв'язку компонентів всередині комп'ютера. На програмному рівні 

шина PCI Express піддержує сумісність з PCI. Організація PCI Special Interest 

Group почала займатись розвитком PCI Express. PCI Express – це пакетна мережа 

з топологією типу зірка, пристрої PCI Express взаємодіють між собою через 

середовище, яке створили комутатори, де всі пристрої безпосередньо зв'язані 

з'єднанням типу точка-точка з комутатором. 

Основні переваги шин PCI Express: 
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а) висока продуктивність; 

б) спрощення та уніфікація процедур введення і виведення; 

в) легкість використання (компактність, гаряче підключення); 

г) комплексна дешевизна (у перспективі не дорожча за шину PCI); 

д) орієнтація на потребу мультимедіа та цифрового будинку; 

е) досконала архітектура, що дозволяє легко прискорювати та покращувати 

є) шину в майбутньому (наприклад, вже йде робота над технологією Advanced 

Switching). 

Серед головних напрямків використання PCI Express можна відокремити 

шість основних: 

а) тривимірні графічні контролери (відеокарти). 

б) гігабітні та швидші повнодуплексні мережеві контролери (від 100 

Мбайт/с у кожному напрямку). 

в) контролери RAID-масивів жорстких дисків (ATA, SATA та SCSI). Тут 

100-130 Мбайт/с досягаються легко, отримати і набагато більші швидкості 

неважко. Одна назва Ultra320 SCSI говорить сама за себе. 

г) надшвидкісні спеціалізовані пристрої вводу і виводу, критичні до 

переривань потоку даних: індустріальні ЦАП та АЦП, контролери 

відеозахоплення та відеовиводу (наприклад, HDTV). 

д) контролери швидких зовнішніх серверних з'єднань (FibreChannel, 

InfiniBand, RapidIO). 

е) внутрішні з'єднання високошвидкісних компонентів комп'ютера – 

південного мосту з північним, мостів для інших шин, свитків. 

Застосовують двонаправлене послідовне з'єднання типу точка-точка (яке 

називається lane) для підключення PCI Express. Це дуже відрізняє PCI Express 

від PCI. 2,5 Гбіт/с – це пропускна здатність з'єднання lane. Для того, щоб 

розрахувати пропускну спроможність з’єднання шини (link) необхідно 

враховувати те, що в кожному з'єднанні передача є дуплексною, а також 

враховувати використання кодування 8B/10B (8 бітів в 10 бітів). 

Паралельний спосіб являє собою застосування фізичного з’єднання зі 

значною кількістю провідників. Передача даних виконується частинами, в яких 

кількість бітів дорівнює кількості провідників у з’єднанні. Кожна частина перед 

передачею «розкривається в просторі» і розділяється на біти. Кожен біт 

проходить по окремому провіднику до приймаючого пристрою. Так кожен біт 

бінарного коду за кожну одиницю часу передається через окремий провідник 

цього з’єднання, паралельно (одночасно) відносно інших бітів, які передаються 

через інші його провідники. Через це схему і називають паралельною. 

На відміну від паралельної передачі даних для послідовна схема не 

потребує великої кількості провідників. Передача даних здійснюється по одному 

біту за кожну передачу через один комунікаційний канал, послідовно, один за 

одним. 

Починаючи з 2009 року, виробники додають в центральний процесор 

контролер PCI Express. Через це затримки стали меншими і процесор став 

взаємодіяти ефективніше з іншими пристроями. 
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Роз’єми PCI Express кількох видів знаходяться на материнській платі 

сучасного комп’ютера, які різняться кількістю ліній PCI Express (від х1 до х16 

ліній), які в них використовуються. Незважаючи наскільки старий комп’ютер, і 

яка версія PCIe в ньому використовується, ці роз’єми завжди виглядають 

однаково. 

Різні версії PCI Express являються повністю сумісними. 

Роз’єм М.2 

Роз'єм M.2 – це специфікація, яка належить до складу стандарту SATA 3.2, 

яка призначена для комп'ютерних пристроїв та комп’ютерних роз'ємів, ухвалена 

організацією SATA-IO для тонких комп'ютерів та планшетів.  

Карти розширення M.2 надають різноманітні функції, такі 

як: WiFi, Bluetooth, супутникова навігація, NFC-радіозв'язок, цифрове радіо, 

WiGig, WWAN. Швидкі і компактні SSD часто виготовляють у вигляді модулів 

M.2. На роз'єм M.2 також виводять шини PCI Express 3.0, Serial ATA 3.0 

і USB 3.0. Специфікація SATA 3.2 станом на серпень 2013 визначила формат 

«SATA M.2» для носіїв інформації.  

Стандарт M.2 був створений для оновлення та покращення 

формату mSATA, що дозволяє використовувати більші друковані плати. Якщо 

mSATA застосовував розмір модулів PCI Express Miniature Card, то M.2 дозволяв 

збільшувати застосування площі карти. У M.2 допускаються довгі модулі і 

двостороннє розміщення компонентів на платі. 

Модулі M.2 прямокутні за формою, на одній стороні карти знаходиться 

роз'єм. На протилежній стороні розташовується напівкруглий отвір, який 

призначений для фіксації. Роз’єм гарантує не менше 60-ти циклів підключення-

відключення. 

У стандарті M.2 дозволяються модулі шириною 12 мм, 16 мм, 22 мм чи 30 

мм і довжиною 16 мм, 26 мм, 30 мм, 38 мм, 42 мм, 60 мм, 80 мм або 110 мм. 

Перші карти M.2 створювались з шириною 22 мм і довжиною 30 мм, 42 мм, 60 

мм, 80 мм і 110 мм.  

Друковані плати карт розширення M.2 на одному з країв мають ножовий 

роз'єм з 75 позиціями. Залежно від типу модуля зроблені ключові розрізи. Роз’єм 

M.2 на системній платі має заглушки на ключових позиціях, які визначають типи 

модулів і інтерфейси сумісні з ними. У 2014 році роз’єми створювались з одною 

заглушкою (в позиції B або в M). Для прикладу модуль M.2 з двома ключовими 

розрізами B і M застосовує до 2 ліній PCI-E і сумісний з багатьма слотами. А для 

карти M.2 з ключем у положенні M застосовують до 4 ліній PCI-E. Два варіанти 

мають можливість застосовувати лінії SATA. Для карт M.2 з інтерфейсом USB 

3.0 застосовується схожа система ключів.  

Головна причина використання SSD М.2 з різними довжинами: різні 

довжини дають можливість застосовувати SSD різної ємності, інакше кажучи, 

чим більший накопичувач, тим більше мікросхем можна на його поставити. 

Розмір М.2 може обмежуватись розміром роз’єму на материнській платі. 

Певні ноутбуки підтримують M.2 для кешування, але мають мало вільного місця 

в яке можна встановити тільки SSD M.2. 
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Всі SSD М.2 кріпляться у роз’ємах M.2 для материнських плат. 

Можливість підвищеної продуктивності при зниженому споживанні ресурсів 

забезпечує форм-фактор М.2, також він забезпечує технологічне удосконалення 

SSD в подальшому. При підключенні карт не має потреби в кабелях живлення чи 

даних. Щоб підключити SSD-накопичувач формату mSATA і накопичувачі SSD 

М.2 їх потрібно вставити в роз'єм. Одна з головних переваг SSD М.2 перед SSD 

SATA – це велика швидкість передачі даних. 

SSD M.2 SATA і PCI-Е піддержують материнські плати, які застосовують 

сучасні набори мікросхем Intel і AMD. Також SSD M.2 піддержують велика 

кількість ноутбуків.  
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Галина Герасимчук, Олег Герасимчук 

Луцький національний  технічний  університет 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ  ДІЛОВОДСТВА  ТА  ДОКУМЕНТООБІГУ  НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В умовах глобалізації та інформатизації суспільства на підприємства, 

установи, організації різних форм власності впав великий потік інформації. 

Сьогодні  процеси  документообігу - це постійно зростаючий потік документів і 

їх ведення. Це змушує запроваджувати роботу з новими джерелами інформації, 

удосконалювати нові форми документообігу,  розробляти  процеси автоматизації 

документообігу. Тому автоматизація інформаційно-документного забезпечення 

діяльності будь-якого підприємства є надзвичайно актуальною з точки зору 

сучасних проблем діловодства та потреб впровадження єдиної системи 

електронного документообігу. 

В автоматизації діловодства та документообігу можна виділити дві 

тенденції. У першому випадку документообіг розглядається як складова частина 

діловодства. Автоматизація діловодства, у свою чергу, являє собою частину 

процесу створення інформаційної системи підприємства (установи), який 

виконується для автоматизації вже існуючих бізнес-процесів, або для їх зміни в 

бік підвищення ефективності. Такий підхід характерний для системних 

інтеграторів. Вони мають, як правило, коробкову версію автоматизації 

діловодства з тим чи іншим ступенем уніфікації для дрібних і середніх клієнтів. 

Автоматизація великих банківських, державних і комерційних структур – процес 

https://uk.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://2hpc.ru/%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-pci-express-x1-x2-x4-x8-x12-x16-x32/
https://2hpc.ru/%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-pci-express-x1-x2-x4-x8-x12-x16-x32/
http://www.home-engineer.ru/interesnoe-i-poleznoe-pro-computers/chto-takoe-pci-express/
http://www.home-engineer.ru/interesnoe-i-poleznoe-pro-computers/chto-takoe-pci-express/
https://uk.wikipedia.org/wiki/M.2
https://senfil.net/index.php?newsid=340
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індивідуальний. Друга тенденція – це використання вузькоспеціалізованих  

програм, призначених тільки для контролю і управління потоком документів. 

Такі системи працюють, як правило, з великими обсягами документів. Вони 

добре сумісні з іншими офісними системами і більше підходять для тих клієнтів, 

які хочуть зберегти в таємниці свої системи автоматизації і залишитися 

незалежними від постачальника програмного забезпечення (ПЗ) [1].  

На світовому ринку існують різні комп'ютерні програми, призначені для 

автоматизації процесів різного масштабу. Системи автоматизації 

документообігу, що пропонуються на цей час на ринку України, в основному, є 

продуктами вітчизняних виробників або інтеграторів зарубіжного програмного 

забезпечення, зокрема, на платформі Lotus Notes/Domino від компанії IBM. З 

українських розробок можна відзначити: Систему електронного документообігу 

Адміністрації Президента України (СЕД АПУ), АСКОД, 

«Megapolis.Документообіг», «ДОК ПРОФ 2.0», «Атлас ДОК» і «FossDoc». 

Найбільш популярні в Україні: 

– M.Е.Doc – поширене українське програмне забезпечення для подання 

звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними 

документами між контрагентами в електронному вигляді. У середині 2017 року 

програмою користувалася переважна більшість компаній в Україні. Вікіпедія 

– СОТА – надійний сервіс для підготовки, подання і зберігання 

електронної звітності. Миттєвий електронний обмін документами з партнерами 

онлайн. 

– FREDO: Звіт – інтегрований з програмами для автоматизації бізнесу 

сервіси з надання електронної звітності до державних органів, адміністрування 

ПДВ, реєстрації додаткових документів (ПН/РК) в ЄРПН та обміну ними між 

контрагентами. 

– FREDO: ДокМен – це сервіс для користувачів систем автоматизації 

бізнесу (BAS, UA-Бюджет, 1С:Підприємство), за допомогою якого можна 

обмінюватися будь-якими електронними документами зі своїми контрагентами. 

Тісна інтеграція сервісу FREDO ДокМен з типовими конфігураціями систем 

автоматизації бізнесу дозволяє обмінюватися між контрагентами рахунками, 

актами виконаних робіт, товарними накладними і іншими документами 

безпосередньо з конфігурацій систем автоматизації бізнесу без створення 

зовнішніх проміжних файлів. 

– FlyDoc FlyDoc (Флайдок) – це сервіс для обміну з контрагентами 

первинними документами, що мають юридичну силу, безпосередньо із Вашої 

облікової системи 1С. Модуль електронного документообігу (ЕДО) дозволяє 

обмінюватися юридично значимими електронними документами з 

користувачами програм FlyDoc, M.E.Doc, СОТА, FREDO через сервер обміну 

електронними документами ПТАХ або за допомогою посилання на документ у 

пошті чи у інших месенджерах. 

Програмний продукт виконує ті ж завдання, які необхідні для звичайного 

документообігу: формування документів, реєстрація, відправка. Наявність ЕДО 

значно спрощує і прискорює роботу підприємства. 

https://aktiv.ua/ua/m-e-doc
https://uk.wikipedia.org/wiki/M.E.Doc
https://aktiv.ua/ua/sota
https://aktiv.ua/ua/1s-accounting
https://aktiv.ua/ua/1s-fredo-docmen
https://aktiv.ua/ua/flydoc
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Звичайно, до електронних документів висуваються свої вимоги: 

– простота форми; 

– чіткість викладення інформації; 

– придатність для обробки різними системами; 

– наявність цифрового підпису для надання документу юридичної сили. 

Отже, щоб перейти на електронний документообіг і автоматизувати 

процеси діловодства на підприємстві, необхідно: 

1. Вибрати програмне забезпечення, з яким будете працювати і яке 

повністю закриває потреби підприємства. 

2. Придбати електронні підписи для співробітників, які будуть підписувати 

документи. 

3. Внести відомості про зміни в облікову політику. 

4. Повідомити контрагентам, що ви починаєте вести електронний 

документообіг. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Новицький  А.  М. Інформаційне  законодавство  України:  окремі  питання 

систематизації/ А.М. Новицький, Т.С. Касянюк //Правова інформатика. –2009. –№ 2. – С. 17–

23. 

2. Яна Бараннік: Що таке системи електронного документообігу? Веб-сайт 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aktiv.ua/ua/materials/articles/sistemy-

elektronnogo-dokumentooborota. 

 

Павло Грицюк   

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»  

Науковий керівник: к.і.н., доцент Бундак О.А. 

 

ЕЛЕКТРОННА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ. МУЛЬТИМЕДІЙНІ 

ЗАСОБИ 

 

На сучасному етапі розвитку вищої школи актуалізувалася проблема 

підвищення рівня пізнавальної активності здобувачів вищої освіти. В умовах 

збільшення інформаційних потоків усе складніше забезпечити високий рівень 

освіченості, застосовуючи для цієї мети тільки традиційні методи навчання. 

Відсутність повсякденного пошуку приводить до шаблона у викладанні, а цей 

прояв сталості руйнує й вбиває інтерес студентів до навчання. Усе це змушує 

постійно шукати нові методи і форми освітньої діяльності, удосконалювати 

методику навчання, впроваджувати в навчальний процес більш ефективні 

методи і засоби для того, щоб активізувати процес засвоєння знань, формування 

вмінь і навичок [1].  

Сьогодні мультимедіа-технології – один із перспективних напрямів 

інформатизації навчального процесу. В удосконалюванні програмного і 

методичного забезпечення, матеріальної бази, а також в обов’язковому 

підвищенні кваліфікації викладацького складу бачиться перспектива успішного 

застосування сучасних інформаційних технологій. 
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Безперечно, що мультимедійні технології збагачують процес навчання, 

дозволяють зробити навчання більш ефективним, втягуючи в процес сприйняття 

навчальної інформації більшість почуттєвих компонентів того, кого навчають. 

Відомо, що той, кого навчають, з першого разу запам’ятовує лише чверть 

почутого і третину побаченого, при комбінованому впливі на слух і зір – 

половину, а при залученні того, кого навчають ще й в активні дії (наприклад, при 

використанні інтерактивних мультимедіа-технологій) частка засвоєного може 

скласти 75% [2]. Цілком можливо, що це, швидше за все, явно оптимістична 

оцінка, але про підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, коли 

до процесу сприйняття залучено й зорову, й слухову складові, – було відоме 

задовго до появи комп’ютерів. 

Мультимедійні технології перетворили навчальну наочність зі статичної 

на динамічну, тобто з’явилася можливість спостерігати за досліджуваними 

процесами в часі. Раніше такою можливістю було наділено лише навчальне 

телебачення. Досить багато освітніх задач пов’язані з тим, що демонстрацію 

досліджуваних явищ неможливо здійснити у навчальній аудиторії через 

відсутність технічної і дидактичної оснащеності. У цьому випадку засоби 

мультимедіа є єдино доступним на сьогоднішній день. Використання 

мультимедійной комп’ютерної технології дало можливість оперативно 

сполучити різноманітні засоби, що сприяють більш глибокому й усвідомленому 

засвоєнню досліджуваного матеріалу, заощаджувати час заняття, наситити його 

інформацією [3]. Так, організація занять із використанням мультимедіа-

технологій із застосуванням спеціального проектора дає можливість 

демонструвати наочний матеріал по дисципліні і заощаджувати час з його 

відтворенню на дошці, тим самим інтенсифікуючи виклад навчального 

матеріалу.  

Аналіз праць педагогів, що використовують засоби мультимедіа, дозволяє 

виділити додаткові вимоги до підготовки мультимедійних матеріалів і 

організації заняття [4]: 

– мультимедіа засоби бажано застосовувати через 5-10 хв. після початку 

роботи; 

– при використанні мультимедіа засобів одноманітна структура заняття, 

незважаючи на цікаву передачу, призводить до швидкого стомлення, тому що 

важко впродовж всього заняття займатися одним видом діяльності (тільки 

дивитися або тільки слухати). Тому не доцільно зловживати використанням 

мультимедіа засобів, а слід запроваджувати чергування різних методів і 

прийомів роботи; 

– мультимедійні лекції можуть бути використані також цілком 

фрагментарно, у залежності від цілей, що переслідує викладач. 

Одним з найважливіших переваг використання мультимедіа засобів у 

навчальному процесі є їхні можливості в плані забезпечення наочності й 

емоційності досліджуваного матеріалу, що у свою чергу можна розглядати як 

додаткові засоби організації і керування увагою студентів. Однак бажаний ефект 

досягається тільки в тому випадку, коли мультимедіа засоби використовуються 



21 
 

відповідно до закономірностей протікання пізнавальної діяльності студентів, 

характеристиками навчального матеріалу і навчальних задач. 

Мультимедіа дозволяють сполучити вербальну і наочно-почуттєву 

інформацію, що сприяє мотивації студентів, створенню актуального настрою до 

навчання. Так, при використанні мультимедіа на занятті через структуризацію і 

візуалізацію інформації відбувається посилення мотивації того, хто навчається, 

активізація його пізнавальної діяльності, як на рівні свідомості, так і 

підсвідомості [5, c. 78-83].  

З усіх інформаційних каналів візуальний є найбільш дієвим, тому його 

використання є найбільш оптимальним. Поліпшення якості подачі матеріалу 

засобами мультимедіа досягається шляхом:  

– використання кольорової графіки, анімації, гіпертексту;  

– допуску можливостей постійного відновлення;  

– допуску копіювань і переносу частин для цитування;  

– допуску можливостей нелінійного проходження матеріалу, завдяки 

присутності безлічі гіперпосилань;  

– установки гіперзв’язків з додатковою літературою, алфавітним і 

предметним покажчиком.  

Сила емоційного впливу мультимедійних засобів викликає інтерес і 

позитивний емоційний настрій задля сприйняття. Однак, надлишок емоційності 

ускладнить засвоєння й осмислення досліджуваного матеріалу. Колір, розмір 

графіків і малюнків, використання анімації, чіткий і продуманий лекторський 

коментар значимі при сприйнятті будь-яких мультимедіа засобів. 

За умови систематичного використання мультимедіа технологій у 

навчальному процесі в сполученні з традиційними методами навчання можна 

значно підвищити ефективність навчання. Щоб правильно вирішити ці питання, 

потрібно ретельно переглянути організацію процесу навчання, методику і 

технічне оснащення лекційної аудиторії, що повинна забезпечуватися 

звукотехнічними і світлопроекційними засобами передачі інформації та інших 

наочних пристроїв, що підвищують ефективність сприйняття інформації 

здобувачами вищої освіти [6]. 

Арсенал мультимедіа-технологій складає анімаційну графіку, відеофільми, 

звук, інтерактивні можливості, використання віддаленого доступу і зовнішніх 

ресурсів, роботу з базами даних тощо. Різноманітні інформаційні компоненти, 

які знаходяться під керуванням однієї чи декількох спеціальних програм, 

називаються мультимедіа-системою. Мультимедіа-системи мають унікальну 

можливість надавати величезну кількість корисної і цікавої інформації в 

максимально зручній і доступній формі. Саме завдяки цьому вони знаходять все 

більш широке застосування в різних сферах діяльності: в науці, освіті, 

професійному навчанні тощо. Мультимедійні засоби навчання є універсальними, 

оскільки можуть бути використаними на різних етапах лекції. 

Моделювання реальності – найважливіша перевага мультимедіа-

технологій. З їх допомогою можна не лише відтворити будь-який об’єкт, але й 

забезпечити його програмою, яка описує його поведінку в реальних умовах. 
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Завдяки цій «віртуальній лабораторії» людина практикує операції, що 

максимально відповідають реальним, насправді маючи справу лише з їх 

електронним аналогом. 

Автоматизовані навчальні системи, побудовані на основі мультимедіа-

технологій є на сьогодні одним із найбільш ефективних засобів навчання. 

Комбіноване використання комп’ютерної графіки, анімації, живого відео 

зображення, звуку, інших медійних компонентів – усе це надає абсолютно 

унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а 

тому зрозумілим та доступним. Це особливо актуально в тих випадках, коли 

студент має засвоїти велику кількість емоційно-нейтральної інформації [7]. 

Ще однією незаперечною перевагою автоматизованих систем навчання є 

інтерактивність, яка забезпечує діалоговий режим протягом усього процесу 

навчання. Завдаки цьому навчальні системи надають суттєву підтримку, 

полегшуючи процес навчання та позбавляючи їх тих елементів занять, що не 

забезпечують засвоєння необхідного матеріалу. Використовуючи 

автоматизовані системи навчання, особа, що навчається, може сама задавати 

темп процесу і самостійно контролювати його. 

Як правило, навчальні системи будуються за певними принципами: 

аудіовізуальні лекції розбиваються на тематичні розділи і добре структуровані. 

Система навігації дозволяє швидко знайти і перейти до нового вибраного 

фрагменту, зупинити відтворення, повторити або «полистати» екрани. 

Додатково навчальні системи можуть містити блоки перевірки знань, а також 

програмні додатки, що забезпечують реєстрацію користувача та ведення 

протоколу навчання [8, c. 45]. 

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення 

мають відповідати вимогам доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто 

програмний засіб (мультимедійну систему, інформаційну систему) слід 

наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний 

тільки за допомогою комп’ютера, і використовувати лише тоді, коли це дає 

незаперечний ефект. 

Отже, застосування мультимедійних засобів навчання надає специфічну 

новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має можливість відтворити 

за короткий час значний за обсягом матеріал, а також подати його в незвичному 

аспекті, викликати нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, 

поглибити здобуті знання. Використання мультимедійних технологій дозволяє 

заощадити час, забезпечує дієвість навчальних матеріалів. Мультимедійна 

інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі  

роботи з нею студенти вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, 

вдосконалюють уміння працювати на комп’ютері. Якщо застосування 

мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, 

наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння студентів 

працювати в парах і групах. Впровадження організаційно-методичної моделі 

підготовки майбутніх фахівців із застосуванням мультимедійних засобів 

навчання сприяє значному поліпшенню засвоєння студентами навчального 
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матеріалу, а також підвищенню рівня готовності здобувачів вищої освіти до 

застосування мультимедійних засобів навчання у професійній діяльності. 
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ПРОЦЕСОРИ AMD PHENOM II X6 

 

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), глобальна технологічна компанія, яка 

спеціалізується на виготовлені напівпровідникових виробів, які 

використовуються в комп’ютерній техніці. Компанія також займається 

виготовленням наборів мікросхем материнської пам’яті, флеш-пам’яті, 

графічних процесорів (AMD Radeon), та різноманітних компонентів, що 

використовуються в електроніці. Компанія є основним постачальником 

мікропроцесорів. 

Так історично склалося, що сімейства процесорів AMD отримували назву 

«K-число» (що спочатку означало Kryptonite), починаючи з їх першого x86 

процесора, K5, для представлення зміни поколінь. AMD не використовувала 

кодові назви K-номенклатури в офіційних документах і прес-релізах AMD з 

початку 2005 року, коли K8 описав сімейство процесорів Athlon 64. Тепер AMD 

називає процесори під кодовою назвою K8 процесорами сімейства 0Fh. 

27 квітня 2010 року компанія AMD анонсувала шестиядерні процесори 

AMD Phenom II X6 на ядрі Thuban, які відрізняються не тільки більш  

“народною” ціною. Процесори як і попередні ядра Deneb також виробляються по 

45 нм техпроцесу. AMD Phenom II у свій час був дуже популярним. Компанія 

використовувала версії на чотири і шість ядер в спеціальних комплектах для 

геймерів. Так почали з'являтись ігрові платформи на базі чотирьохядерних 

http://scip.org.ua/en/node/94
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кристалів, з процесорами 700-ї серії та фірмовими  графічними прискорювачами.  

Спочатку були доступні варіації материнських плат з сокетом AM2+ та 

пам'ятю DDR2. Після ребрендингу став застосовуватись сокет AM3 і пам'ять 

DDR3. Крім цього, на материнській платі стояла графічна карта ATI Radeon HD 

4800.  

Тим не менш, користувачі все одно хвалили продуктивність, можливості 

розгону і стабільність роботи AMD Phenom II X6 1055T. Особливо відмінно цей 

кристал себе показав в парі з апаратною платформою і програмною підтримкою. 

Архітектура нових процесорів Thuban переважно відрізняється від Deneb 

наявністю ще двох процесорних ядер. Обсяг кеш-пам'яті L3 не змінився, він 

становить 6 Мб. Кожне ядро процесора має 512 Кб власної кеш-пам'яті L2, як і у 

Deneb. 

Крім шестиядерних процесорів AMD Phenom II X6 1090T BE і AMD 

Phenom II X6 1055T, в лінійці AMD є ще два шестиядерних процесора: AMD 

Phenom II X6 1075T з частотою 3,0 ГГц, і найповільніший але доступніший по 

ціні AMD Phenom II X6 1035T, з тактовою частотою 2,6 ГГц. 

Яким би потужним не був би процесор, але щоб розкрити його повний 

потенціал потрібна відповідна апаратна платформа та програмна підтримка. 

Платформа Сокета AM3 пропонує широкі можливості для розширення, 

модернізації та функціональності, а фірмове програмне забезпечення AMD 

Overdrive дозволяє зробити обширну конфігурацію та моніторинг апаратного 

забезпечення прямо з ПЗ. А якщо додати до всього цього DX11-сумісні графічні 

адаптери сімейства «Evergreen», то ми отримуємо повний набір компонентів.  

На сьогоднішній день у лінійці AMD Phenom II X6 офіційно присутні лише 

дві моделі: 1055T та 1090Т. Модель 1055T також має модифікацію з пониженим 

енергоспоживанням.  

В основі нових процесорів AMD лежить добре відома архітектура K10.5. 

Збільшення кількості ядер також і збільшило кількість транзисторів, з 758 млн. 

як було в Deneb, до 904 млн. в Thuban, площа ядра зросла з 285 кв. мм до 

346 кв. мм відповідно. Процесор виробляється за покращеним 45-нм 

техпроцесом, що дозволило знизити тепловиділення Phenom II X6 до рівня 

125 Вт.  

Собівартість виробництва Thuban збільшилась, а відсоток виходу 

придатних пластин зменшився через більшу складність ядра. Phenom II X6 

отримали підтримку оперативної пам'яті DDR3 з частотою 1600 МГц, тоді як всі 

попередні процесори у виконанні Socket АМ3 підтримують DDR3 з 

максимальною частотою лише у 1333 МГц.  

З виходом Phenom II X6 AMD представила технологію Turbo Core. Вона 

була реалізована за аналогією Intel Turbo Boost. Суть технології полягає в 

динамічному керувані частотою обчислювальних ядер. При інтенсивному 

завантаженні одного-трьох ядер їх частоти збільшуються на 400-500 МГц. При 

цьому частота неактивних ядер опускається до 800 МГц. Під час роботи Turbo 

Core напруга на процесорі піднімається до 1,475 В, але тепловиділення все одно 

залишається в рамках TDP,  який дорівнює 125 Вт. При чотирьох-шістьох 
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обчислювальних потоках всі ядра працюють на рівні 2800 МГц. Керування 

частотою ядер і напругою повністю покладено на BIOS сумісних материнських 

плат.  

Turbo Core дозволяє отримати як-не-як вищу продуктивність при 

виконанні завдань, які не мають багатопотокової оптимізації. До таких завдань 

належать ігри та більшість програм обробки звуку чи зображень.  

Коротко кажучи, технологія AMD Turbo Core викликає наступний ефект: 

 Частота трьох процесорних ядер знижується до 800 МГц; 

 Збільшується напруга усіх процесорних ядер; 

 Частота трьох ядер процесора збільшується на 500 МГц вище 

звичайної. 

Для підтримки Phenom II X6 AMD представила чіпсет AMD 890FX. Цей 

набір системної логіки можна вважати чудовим прикладом того, як AMD 

намагається задовольнити потреби геймерів. Завдяки 42 лініям PCI Express 

(PCIe) 2.0, AMD 890FX за прийнятною ціною обходить дорожчий Intel X58 (з 36 

лініями), а також з додаванням південного мосту SB850 і контролера SATA 

6 Гбіт/с, в Intel цієї функції як і раніше немає. 

Непогано те, що Intel має підтримку CrossFire і SLI. AMD, може 

похвалитися лише підтримкою CrossFire. 

Особливість чіпсету AMD 890FX дозволяє за допомогою технології 

CrossFireX об'єднувати дві дискретні відеокарти у конфігурації 16х+16x або 

чотири відеокарти у конфігурації х8+х8+х8+х8.  

Специфікації чіпсету 890FX+SB850 виглядають так: 

 підтримка всіх процесорів для Socket AM3 (Phenom II, Athlon II, 

Sempron 140); 

 до 4 портів PCIEx16 (PCI-E 2.0), при встановленні двох відеокарт у 

режимі CrossFire забезпечується повношвидкісний режим (x16+x16), при 

встановленні більшої кількості відеокарт, лінії автоматично перерозподіляються 

за схемою x16+x8+x8 або x8+x8+x8+ x8; 

 до 8 портів PCIEx1 (повношвидкісні PCI-E 2.0, з яких шість 

реалізуються північним мостом, два - південним); 

 6 портів Serial ATA III на 6 пристроїв SATA 3.0, з підтримкою 

режиму AHCI та функцій на кшталт NCQ, з можливістю індивідуального 

відключення, з підтримкою eSATA та розгалужувачів портів; 

 можливість організації RAID-масиву рівнів 0, 1, 0+1 (10) та 5; 

 до 4 слотів PCI; 

 14 пристроїв USB 2.0 (на двох хост-контролерах EHCI) з можливістю 

індивідуального вимкнення; 

 MAC-контролер Gigabit Ethernet; 

 High Definition Audio (7.1); 

 порт PATA з підтримкою двох пристроїв PATA/133; 

 обв'язка для низькошвидкісної та застарілої периферії. 
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СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Як правило, у своєму повсякденному житті ми не часто цікавимось 

першоджерелами виникнення та подальшого розвитку технологічних та 

технічних досягнень людської цивілізації. А ці досягнення не тільки всюди 

оточують нас, вони вже давно стали невід’ємною, але часто вже і непомітною 

складовою нашого суспільства. Проте, хоча б інколи, варто прислухатись до 

поради Козьми Пруткова – «Дивись у корінь / Зазирни до першоджерел» – та 

простежити весь ланцюжок перетворень звичних для нас речей та систем. 

Розуміння еволюційного механізму розвитку одного «ланцюжка», в нашому 

випадку систем відеоспостереження, дозволяє побачити взаємозв’язок речей та 

гармонію відносин у всіх проявах цивілізаційних досягнень.  

Загальноприйнятим сьогодні є твердження про те, що людині притаманні 

три базових інстинкти: самозбереження, продовження роду (сексуальний) та 

соціальний. Переважна більшість дослідників першим серед рівних визначає 

інстинкт самозбереження [1]. Безумовно, лише забезпечивши свою 

життєздатність і безпеку в середовищі, що тебе оточує, отримуєш час та 

можливість для реалізації потреб, до яких спонукають решта базових інстинктів. 

Тому не дивно, що в усі історичні часи і окрема людина (індивідуум), і 

різноманітні структуровані організації (колективи), створені людьми у своєму 

цивілізаційному розвитку, починаючи від традиційної сім’ї та завершуючи 

державними союзами, в першу чергу опікувались, опікуються, будуть завжди 

опікуватись власною безпекою. Хто більше, хто менше, але абсолютно всі 

докладають зусиль, аби в зоні свого «життєвого простору» мінімізувати очевидні 

або уявні загрози та ризики для свого (фізичного, політичного, економічного, 

культурного тощо) існування. Вищим проявом боротьби за самозбереження 

завжди постає війна. Варто зауважити, що за неспростованим твердженням 

видатного древнього китайського полководця Сунь Цзи, «війна – це шлях 

брехні» [2] . Той, кого ввели в оману, стає глухим та сліпим до безумовних загроз. 
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Імунітет засинає і основний інстинкт самозбереження не спрацьовує. В такому 

випадку право визначення подальшої долі «каліки» повністю переходить  до 

здорового борця за «життєвий простір». Цей алгоритм боротьби за державне 

самозбереження, алгоритм перемоги Сунь Цзи не створював, а лише першим у 

документальній історії чітко сформулював. Як і те, що, аби не потрапити в пастку 

омани, правителю необхідно прагнути мати максимально об’єктивну 

інформацію щодо стану як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. З давніх 

часів і до сьогодні структуровані організації прагнули використовувати кожну 

«шпаринку», аби отримувати додаткову інформацію для складання цілісного 

«мозаїчного» образу оточуючого їх світу. 

Довгий час головним інструментом «інформаційної пошукової системи» 

залишалась сама людина. Шпигуни, завдяки підслуховуванню та підгляданню 

(візуальне спостереження), як перлини в золі,  віднаходили додаткові «пазли» 

для укладання загальної картини справжнього стану речей.  В  безпосередньому 

життєвому просторі владних осіб у замках та палацах з тією ж метою 

споруджувалась спеціальні слухові віконечка та отвори, секретні кімнати із 

системами дзеркал для таємного спостереження. Все – для отримання 

конфіденційної інформації. Подальший еволюційні розвиток людства дарував і 

нові технічні та технологічні досягнення. Очевидно,  що відбулась  оптимізація 

«роботи інстинкту самозбереження» і значне розширення та збагачення 

інструментарію, використовуваного для отримання та збереження об’єктивної 

інформації. Мета та ж сама – боротьба з будь-якими загрозами.  

Як стверджує наукова статистика, 60-70% від загальної інформації людина 

отримує за допомогою зору (візуальна інформація). З огляду на це, особливу 

увагу структуровані організації завжди приділяли розвитку оптичних приладів, 

засобів і систем спостереження та контролю. Як перший реальний приклад у 

цьому довгому ланцюгу варто згадати «генеалогічного попередника» 

відеоспостереження – фотоапарат. Практично відразу після його винаходу, на 

початку ХІХ століття (ймовірно, вже після створеннясамої фотографії у 

1839 році), фотоапарат почали використовувати представники охоронних 

органів,  котрі повинні були  забезпечувати зовнішню та внутрішню безпеку 

держави. Фотоапарат давав можливість отримували важливу візуальну 

інформацію, а  фотографії забезпечували її подальше довготривале збереження 

та використання. Як правило, така робота стосувалась відстеженню певних 

суб’єктів  внутрішньо суспільних загроз – злочинців [3]. Починаючи від 1841 

року, спочатку французька поліція, далі – бельгійська та швейцарська, пізніше – 

правоохоронні органи інших країн почали здійснювати обов’язкове 

фотографування затриманих злочинців. У 60-80 роках ХІХ століття фототеки, 

що містили світлини із зображенням злочинців, було створено майже у всіх 

розвинутих країнах (наприклад, в царській Росії – у 1867, в Англії  – у 1870 році). 

Інакше кажучи, створювались статично-візуальні інформаційні бази щодо 

потенціальних суб’єктів, які  можуть загрожувати громадському правопорядку 

(внутрішні загрози). У Великий Британії в 1913 році у лондонській тюрмі 



28 
 

Холловей за допомогою системи «сучасного фотографічного спостереження» 

розпочали здійснювати таємне фотографування злочинців з великої відстані.  

Починаючи від 1859 року фотографування використовують вже і для 

фіксації візуальної інформації щодо обставин самого злочину. Подальший 

стрибок застосування фотоапаратів  як засобів візуальної фіксації та контролю  

відбувся у 20-30 роках ХХ століття з появою рулонної 35-мм фотоплівки, 

апаратів «Kodak» та «Leica», спеціального та малогабаритного фотографічного 

обладнання. Наприклад, у 30 роках ХХ століття на озброєння працівників поліції 

Нью-Йорка надійшли револьвери, робота яких була синхронізована із 

підствольними фотоапаратами. Це дозволяло здійснювати контроль щодо 

правомірності застосування зброї поліціантами. Використання спеціальної 

оптики в аерофотозйомці дозволило отримувати та зберігати значну кількість 

візуальної інформації щодо стану об’єктів (військових, інфраструктурних, 

промислових, економічних тощо) на зовнішніх територіях «життєвого 

простору». Таким чином, різноманітне та масове застосування фотографічної 

техніки значно підвищило здатність структурованих (правоохоронних) 

організацій бути інформованими (попередженими) про можливі  як  внутрішні, 

так і зовнішні  загрози та небезпеки. Відомо, вчасно попереджений – додатково 

захищений [4]. 

Наступний визначний технологічний крок до створення систем 

відеоспостереження відбувся у 30-40 роках ХХ століття. Запрацювали оптико- 

електроні технології передачі інформації.  В житті людей з’явилися телевізійні 

системи (комплекси) – телебачення. Перший у світі телеканал DFR («Deutscher 

Fernseh-Rundfunk»  у 1934 році розпочав свою регулярну роботу. Через два роки, 

у 1936 році почало повноцінно функціонувати телебачення у Великій Британії 

[5]. Безумовно, що застосування такої сучасної телевізійної технології повинно 

було знайти своє місце в безпекових системах. Першими на цьому напрямку 

знову опинились німці. Фахівці компанії  Siemens на чолі з головним 

розробником Вальтером Брухтом  фактично стали «батьками» першої системи 

відеоспостереження (телеспостереження). Задіяна вона була від 1942 року на 

ракетному полігоні Панемюнде. Відеокамери (телекамери) встановлювались 

поруч із стартовим обладнанням, що дозволяло «бачити» всі деталі пуску. 

Спостережний пункт, обладнаний відеомоніторами (телемоніторами) було 

винесено більше ніж на два кілометри від об’єкту спостереження. Таким чином, 

передбачалось, що у випадку невдалого випробування – вибуху «Фау-2», 

конструктори будуть перебувати в повній безпеці. Дійсно, майже за два роки 

експлуатації системи  на полігоні «загинула» не тільки значна кількості ракет та 

стартового обладнання, а і декілька десятків відеокамер. Проте руйнування 

техніки та обладнання не спричиняли загибелі спеціалістів. Більше того, система 

дозволила моніторити весь процес запуску до самого вибуху. Отримана таким 

чином інформація дозволила значно прискорити роботу щодо  виправлення 

помилок та прискорити процес посилення боєздатності (державного 

самозбереження). Не переходячи в історичну та ідеологічну площину питання 

варто зазначити, що перша система відеоспостереження повністю виправдала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Fernsehfunk
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покладені на неї сподівання. Тим самим вона сприяла подальшому швидкому 

розвитку свого безпекового застосування в усіх сферах громадського життя [6].  

Перш ніж перейти до подальшого стислого хронологічно-пунктирного 

викладу розвитку систем відеоспостереження варто зазначити, що  від самого 

початку для відеоспостереження та телевізійних передач, як вже згадувалось 

вище, використовувалась  одна й та ж технологія (європейський стандарт – PAL, 

стандарт США – NTSC). Вона дозволяла отримувати лише чорно-біле 

зображення. Кольорові камери з’явились та поступово увійшли до систем 

відеоспостереження вже у 50-х роках ХХ століття. Тривалий час системи 

відеоспостереження використовувались головним чином для контролю 

(перегляду) в режимі реального часу. Цей факт обумовлювався затримкою 

«технологічного» розвитку апаратури відеофіксації в порівнянні з обладнанням 

систем відеоспостереження. Перші серійні бобінні відеомагнітофони Sony і 

Ampex мали значні габарити та були доволі складні у застосуванні. Як правило, 

запис здійснювався вибірково за командою оператора системи, Лише поява у 

1970 році відеомагнітофонів (VCR) нового покоління остаточно сформувала 

принцип організації роботи систем відеоспостереження в сучасних обрисах. А 

поява у 1996 році IP відеокамер, які використовували для зв'язку мережу із 

стандартами Ethernet ( відеосигнал передавався вже  як цифровий кодований 

сигнал, а не аналоговий) сформувала і остаточне сучасне «обличчя» системи [7].   

Перша комерційна система відеоспостереження  Vericon з’явилась у 

1947 році (за іншими джерелами, – у 1949 році) в Сполучених Штатах. 

Застосування системи правоохоронними органами розпочалось у 50-х роках ХХ 

століття. Так, наприклад, у 1956 році поліція Гамбурга провела випробування 

своєї першої відеосистеми «Zauberspiegel» («чарівне дзеркало»). У 1960 році 

поліція Лондона, для підвищення громадської безпеки встановила дві 

стаціонарні відеокамери в публічному місці на Трафальгардській площі. 

Правоохоронці міста Олеан, штату Нью-Йорка у вересні 1968 року встановили 

вісім камер на найбільш жвавих вулицях міста. Інша велика система 

відеоспостереження була встановлена  у Тайм-сквері самого Нью-Йорка в 

1973 році. Використання згаданих системи дозволило реально запобігати 

проявам злочинності [8]. У 1998 році в лондонському районі Ньюем вперше 

застосували систему розпізнавання обличь, що значно підвищило ефективність 

роботи відеонагляду.  

Взірцем сучасних досягнень в області використання систем стала 

Китайська народна республіка. Ще у 2005 році китайська влада розпочала 

запроваджувати систему тотального відеонагляду. З 2015 року стартував 

загальнодержавний проект із створення загальнонаціональної бази даних, що 

ґрунтується на засадах системи розпізнавання обличчя (face recognition). В межах 

цього проекту в державі створюється загальна мережа камер 

відеоспостереження. На початок роботи у 2015 році до неї вже було підключено 

майже 176 (210 за іншими джерелами) мільйонів камер власного виробництва 

[9]. За громадським простором, що охоплений системою відеоспостереження, 

Китай вже сьогодні став безумовним світовим лідером. Найбільш «прозорі» 
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міста світу – це Китайський Чунцин (170 камер на 1тис.мешканців), Шеньчжень 

(159 камер на 1 тис. мешканців) та Шанхай (119 камер на 1 тис. мешканців). Два 

роки тому, згідно з планом Міністерства науки та технологій Китаю, стартувала 

велика національна програма. Відповідно до неї, в Китаї до 2023 року має бути 

створено 20 масштабних майданчиків для експериментів  зі штучним інтелектом. 

17 таких зон (майданчиків) вже розгорнуто. На них проводиться широкий спектр 

соціальних, економічних та інших експериментів. Таким чином, сучасні системи 

відеоспостереження в поєднанні зі штучним інтелектом вже забезпечують Китаю 

не лише високі показники громадської безпеки, а відкривають необмежені 

можливості щодо забезпечення  державного самозбереження, мінімізації 

внутрішніх та зовнішніх загроз та небезпек [10]. Обумовлений симбіоз сприяє 

створенню гарантованого безпечного «життєвого простору» китайській державі. 

Головний «інстинкт» починає працювати на повну потужність. 
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ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА СИСТЕМ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

Проблема захисту інформації шляхом її перетворення, що виключає її 

прочитання сторонньою особою, хвилювала людський розум з давніх часів. 

Історія криптографії – однолітка історії людської мови. Більше того, спочатку 

писемність сама по собі була своєрідною криптографічною системою, тому що 

в древніх суспільствах нею володіли тільки обрані. Священні книги древнього 
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Єгипту, древньої Індії є цьому прикладом. 

Історія криптографії умовно можна розділити на 4 етапи. 

1) наївна криптографія. 

2) формальна криптографія. 

3) наукова криптографія. 

4) комп’ютерна криптографія. 

Для наївної криптографії (до початку XVI століття) характерне 

використання будь-яких способів заплутування супротивника щодо змісту 

шифрованих текстів. На початковому етапі для захисту інформації 

використалися методи кодування й стеганографії, які родинні, але не тотожні 

криптографії. 

Етап формальної криптографії (кін. XV століття – початок XX століття) 

пов’язаний з появою формалізованих і щодо стійких до ручного криптоаналізу 

шифрів. У європейських країнах це відбулося в епоху Відродження, коли 

розвиток науки й торгівлі викликало попит на надійні способи захисту 

інформації. Важлива роль на цьому етапі належить Леону Батисті Альберті, 

італійському архітекторові, що одним з перших запропонував багатоалфавітну 

підстановку. Даний шифр, що одержав ім’я дипломата XVI століття Блеза 

Віжинера, складався в послідовному «додаванні» букв вихідного тексту із 

ключем (процедуру можна полегшити за допомогою спеціальної таблиці). Його 

робота «Трактат про шифр» (1466 р.) уважається першою науковою працею з 

криптології. Однієї з перших друкованих праць, у якій узагальнені й 

сформульовані відомі на той момент алгоритми шифрування є праця 

«Поліграфія» (1508 р.) німецького абата Іоганна Трісемуса. Йому належать два 

невеликих, але важливі відкриття: спосіб заповнення полибианского квадрата 

(перші позиції заповнюються за допомогою легко ключового слова, що 

запам’ятовує, інші – буквами, що залишилися, алфавіту) і шифрування пар букв 

(біграм). 

Простим але стійким способом багатоалфавітної заміни (підстановки 

біграм) є шифр Плейфера, що був відкритий на початку XIX століття Чарльзом 

Уїтстоном. Уітстону належить і важливе вдосконалення – шифрування 

«подвійним квадратом». Шифри Плейфера й Уїтстона використалися аж до 

першої світової війни, тому що із працею піддавалися ручному криптоаналізу. 

В XIX столітті голландець Керкхофф сформулював головну вимогу до 

криптографічних систем, що залишається актуальним і понині: таємність 

шифрів повинна бути заснована на таємності ключа, але не алгоритму.  

Нарешті, останнім словом у донауковій криптографії, що забезпечили ще 

більш високу криптостійкість, а також дозволило автоматизувати (у змісті 

механізувати) процес шифрування стали роторні криптосистеми. 

Однієї з перших подібних систем стала винайдена в 1790 році Томасом 

Джефферсоном, майбутнім президентом США механічна машина. 

Багатоалфавітна підстановка за допомогою роторної машини реалізується 

варіацією взаємного положення обертових роторів, кожний з яких здійснює 

«прошиту» у ньому підстановку. 
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Практичне поширення роторні машини одержали тільки на початку 

XX століття. Однієї з перших практично використовуваних машин, стала 

німецька Enigma, розроблена в 1917 році Едвардом Хеберном й удосконалена 

Артуром Кірхом. Роторні машини активно використалися під час Другої 

світової війни. Крім німецької машини Enigma використалися також пристрої 

Sigaba (США), Турех (Великобританія), Red, Orange й Purple2 (Японія). Роторні 

системи – вершина формальної криптографії тому що відносно просто 

реалізовували дуже стійкі шифри. Успішні криптоатаки на роторні системи 

стали можливі тільки з появою ЕОМ на початку 40-х років. 

Головна відмітна риса наукової криптографії (30-і – 60-і роки 

XX століття) – поява криптосистем зі строгим математичним обґрунтуванням 

криптостійкості. До початку 30-х років остаточно сформувалися розділи 

математики, що є науковою основою криптології: теорія ймовірностей і 

математична статистика, загальна алгебра, теорія чисел, почали активно 

розвиватися теорія алгоритмів, теорія інформації, кібернетика. Своєрідним 

вододілом стала робота Клода Шеннона «Теорія зв’язку в секретних системах» 

(1949), де сформульовані теоретичні принципи криптографічного захисту 

інформації. Шеннон увів поняття «розсіювання» й «перемішування», 

обгрунтував можливість створення як завгодно стійких криптосистем. 

В 60-х роках провідні криптографічні школи підійшли до створення 

блокових шифрів, ще більш стійких у порівнянні з роторними 

криптосистемами, однак допускаючі практичну реалізацію тільки у вигляді 

цифрових електронних пристроїв. 

Комп’ютерна криптографія (з 70-х років XX століття) зобов’язана своєю 

появою обчислювальним засобам із продуктивністю, достатньою для реалізації 

критосистем, що забезпечують при великій швидкості шифрування на кілька 

порядків більше високу криптостійкість, чніж «ручні» й «механічні» шифри. 

Першим класом криптосистем, практичне застосування яких стало 

можливе з появою потужних і компактних обчислювальних засобів, стали 

блокові шифри. В 70-і роки був розроблений американський стандарт 

шифрування DES (прийнятий в 1978 році). Один з його авторів, Хорст Фейстел 

(співробітник IBM), описав модель блокових шифрів, на основі якої були 

побудовані інші, більше стійкі симетричні криптосистеми, у тому числі 

вітчизняний стандарт шифрування ДЕРЖСТАНДАРТ 28147-89. 

З появою DES збагатився й криптоаналіз. Для атак на американський 

алгоритм було створено кілька нових видів (лінійний, диференціальний і т.д.), 

практична реалізація яких знову ж була можлива тільки з появою потужних 

обчислювальних систем. 

У середині 70-х років відбувся дійсний прорив у сучасній криптографії – 

поява асиметричних криптосистем, які не вимагали передачі секретного ключа 

між сторонами. Тут відправною крапкою прийнято вважати роботу, 

опубліковану Уітфілдом Діффі й Мартіном Хеллманом в 1976 році за назвою 

«Нові напрямки в сучасній криптографії». У ній уперше сформульовані 

принципи обміну шифрованою інформацією без обміну секретним ключем. 
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Незалежно до ідеї асиметричних криптосистем підійшов Ральф Мерхнули. 

Декількома роками пізніше Рон Рівест, Ади Шамір і Леонард Адлеман відкрили 

систему RSA, першу практичну асиметричну криптосистему, стійкість якої 

була заснована на проблемі факторизації більших простих чисел. Асиметрична 

криптографія відкрила відразу кілька нових прикладних напрямків, зокрема 

системи електронного цифрового підпису (ЕЦП) і електронних грошей. 

В 80-90-і роки з’явилися зовсім нові напрямки криптографії: ймовірнісне 

шифрування, квантова криптографія й інші. Усвідомлення їхньої практичної 

цінності ще попереду. Актуальною залишається й задача вдосконалювання 

симетричних криптосистем. В 80-90-х роках були розроблені нефейстелівські 

шифри (SAFER, RC6 й ін.), а в 2000 році після відкритого міжнародного 

конкурсу був прийнятий новий національний стандарт шифрування США – 

AES. 

 

Юрій Каун 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 

 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В 

КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ 

 

Бурхливий розвиток засобів обчислювальної техніки привів до 

автоматизації розумової праці, створення великого числа різних інформаційних 

і управляючих системі і виникнення інформаційних технологій. Неправомірне 

спотворення, фальсифікація, знищення, розголошування певної частини 

інформації, дезорганізація процесів її обробки, передачі в інформаційно-

управляючих системах, завдають серйозну матеріальну і моральну шкоду 

багатьом суб'єктам (державі, юридичним і фізичним особам) інформаційної 

взаємодії. Життєвоважливі інтереси цих суб'єктів вимагають, щоб певна частина 

інформації з їх безпеки, економічних, політичних і інших сторін діяльності, 

конфіденційна комерційна та персональна інформація, була б постійно 

легкодоступною і в той же час надійно захищена від неправомірного її 

використання: небажаного розголошування, фальсифікації, незаконного 

тиражування або знищення.  

В даному дослідження ми розглянемо основи організації захисту 

інформації в комп'ютерних системах і мережах (КСіМ). Термін "інформація" вже 

використовується для позначення особливого товару, вартість якого часто 

перевищує вартість обчислювальної системи в якій він існує. Доступність засобів 

обчислювальної техніки привела до всеосяжного розповсюдження комп'ютерної 

грамотності, що закономірно, привело до збільшення числа спроб 

неправомірного втручання в роботу державних і комерційних КС зі злим 

наміром і чисто «зі спортивного інтересу». Особливу небезпеку для КС 

становлять хакери – зловмисники (спеціалісти - професіонали у області КСіМ і 

програмування, що досконально знають всі переваги та слабкі місця 
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інформаційних систем, мають докладну документацію і досконалі 

інструментально - технологічні засоби для аналізу і злому механізмів захисту.  

Твердження, що захист інформації і обчислювальної системи не є 

самоціллю, дозволяє сформулювати кінцеву мету створення системи 

комп'ютерної безпеки як захист всіх категорій суб'єктів, що прямо чи побічно 

беруть участь в процесах інформаційної взаємодії, від нанесення їм відчутного 

матеріального, морального чи інших збитків через випадкові чи навмисні дії на 

інформацію та системи її обробки та передачі. Як можливі небажані дії на КС 

розглядаються: навмисні дії зловмисників, помилкові дії обслуговуючого 

персоналу та користувачів системи, прояви помилок в її ПЗ, збої і відмови 

обладнання, аварії та стихійні лиха. Як об'єкти захисту слід розглядати 

інформацію та всі її носії (окремі компоненти та загалом КСіМ).  

Дослідження проблем захисту КСіМ ведуться у напрямах розкриття 

порушення цілісності та конфіденційності інформації, дезорганізації роботи 

КСіМ, розробки конкретних практичних методів і засобів їх захисту. Серйозно 

вивчається статистика порушень, їх причини, особи порушників, суть вживаних 

порушниками прийомів і засобів, використовувані при цьому недоліки систем і 

засоби їх захисту, обставини, при яких було виявлене порушення, і інші питання. 

Зазначимо, що елементами систем захисту інформації в комп’ютерних системах 

виступають наступні: 

1 - суб’єкти (окремі люди, їх спільноти, організації, суспільство, держави, 

їх союзи, світове співтовариство); 

2 - відносини між суб’єктами (суспільні відносини) - визначаються за 

певними об’єктивними критеріями - умовами. 

Адміністративно - та кримінально-правові відносини виникають, 

змінюються і припиняються за умов волевиявлення суб’єкта, наділеного 

публічною владою для управління певною соціальною організацією (держава - 

органи публічної влади, керівники, посадові особи). Цивільно-правові відносини 

виникають, змінюються і припиняються на умовах юридичної незалежності і 

рівності сторін, при взаємному їх волевиявленні (суб’єктів). 

3 – об’єкт суспільних відносин – інформація в комп’ютерних системах. 

Аналіз науково-практичних джерел і емпіричного матеріалу дозволив 

сформулювати предметний метод захисту– це комплексне застосування 

управлінських, правових і інженерно-технологічних методів. 

На загальнотеоретичному рівні визначимося у наступних ключових 

особливих проблемах інформаційної безпеки стосовно організаційного аспекту 

захисту інформації в КСіМ. Проблеми: 

 доступу до інформації; 

 забезпечення цілісності інформації щодо загроз її порушення; 

 комплексного контролю за інформаційними ресурсами у певному 

середовищі їх функціонування відповідно до матеріальних носіїв інформації – 

людських (соціальних), людино-машинних (людино-технічних) та 

технологічних; 
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 сумісності систем захисту інформації в КС з іншими системами безпеки 

відповідної організаційної структури; 

 виявлення можливих каналів несанкціонованого витоку інформації; 

 блокування (протидії) несанкціонованого витоку інформації; 

 виявлення, кваліфікації, документування порушення стану інформаційної 

безпеки, визначення санкцій і притягнення винних до відповідальності. 

Організацію захисту інформації в КС можна умовно поділити за критерієм 

– інформаційне середовище: 

 соціальне середовище (окрема людина, спільноти людей, держава); 

 інженерно-технологічне (машинне, апаратно-програмне, автоматичне) 

середовище; 

 людино - машинне (автоматизоване) середовище. 

Кожен з рівнів об’єктивно доповнює і взаємообумовлює інші рівні, 

утворюючи систему - організацію стану інформаційної безпеки у просторі, колі 

осіб, на певний момент часу. В ній визначальними є наступні напрями, що 

визначаються на основі інтегративного підходу протилежностей – впливу і 

протидії: 

 Організація протидії небажаному для суб’єкта впливу за допомогою 

технічних засобів захисту, тобто засоби захисту інформації повинні бути 

адекватними засобам її добування. 

 Організація протидії негативному впливу на учасників інформаційних 

відносин (наприклад, конкурентів – на персонал організації з метою отримання 

інформації; протидія підкупу персоналу тощо).  

 У разі порушення функціонування інформаційної системи – визначення 

втрат і їх мінімізація (наприклад, у випадку виявлення несанкціонованого 

доступу до інформації – визначення матеріальних і моральних втрат, за 

необхідності – взаємодія з державними правоохоронними та судовими органами 

щодо притягнення винних до відповідальності згідно з законодавством). 

На зазначені напрями забезпечення інформаційної безпеки відповідного 

об’єкта захисту впливають наступні фактори: 

 рівень досягнень науково-технічного прогресу (переважно в галузі 

розвитку, вдосконалення технічних засобів); 

 технологічний (або алгоритмічний фактор, коли техніка може бути 

однаковою, а технології її застосування різні; цей фактор є визначальним для 

формування методик отримання інформації і її захисту); 

 соціальний (людський). 

Загальний аналіз проблем організації захисту інформації в КС дозволяє 

визначити три організаційні моделі заходів: 

 організація запобіжних заходів; 

 організація блокування (протидії) реалізації реальних загроз; 

 організація подолання наслідків загроз, яким не вдалося запобігти чи 

блокувати. 
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Важливим елементом організації інформаційної безпеки – захисту 

інформації – є поділ заходів на групи щодо характеру протидії. В теорії і практиці 

майже однозначно виділяють три такі групи: 

 активні засоби захисту (розвідка, дезінформація, зашумлення тощо); 

 пасивні засоби захисту (встановлення екранів несанкціонованого витоку 

інформації); 

 комплекс засобів захисту (органічне поєднання вищевказаних груп). 

Всі організаційні заходи інформаційної безпеки в умовах застосування 

комп’ютерних систем, базуються на знаннях і використанні певних фізичних 

явищ, що характеризують відповідні форми подання (вираження) інформації.  

При формуванні конкретної системи технічного захисту повинні 

враховуватися якісні індивідуально- та соціально-психологічні, моральні, етичні 

та інші особисті характеристики людей, задіяних в системі захисту інформації. 

Правовий напрям теорії захисту інформації також визначається необхідністю 

формування правил поведінки, відносин у так званому віртуальному чи кібер 

просторі. 

При формуванні системи захисту інформації виникає необхідність 

застосування методів інтеграції та агрегації складових системи, її підсистем, що 

стає можливим при адаптації до предметної області теорії алгоритмізації, 

моделювання, теорії систем. 

Висновки. В даному дослідження розглянуто основи організації захисту 

інформації в комп'ютерних системах і мережах, сформулювано кінцеву мету 

створення системи комп'ютерної безпеки, встановлені елементи систем захисту 

інформації в КС, наведені проблеми стосовно організаційного аспекту захисту 

інформації в КСіМ, класифіковано організацію захисту інформації в КС за 

критерієм - інформаційне середовище, визначений інтегративній підхід 

протилежностей – впливу і протидії, визначені три організаційні моделі заходів 

захисту інформації в КС. За своєю природою організація захисту інформації має 

комплексний характер. Вона повинна враховувати складність технічних і 

технологічних компонентів системи, людський фактор, наявність можливих 

ресурсів, якими володіє суб’єкт захисту. 

 

Лариса Констанкевич, Мар’яна Радкевич 

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поява інформаційно-комунікаційних технологій кардинально змінила 

процес навчання та виховання, надала їм індивідуальності. Дещо іншими стали 

інструменти, які використовує педагогіка сьогодні. 

Сам термін «технологія» означає діяльність педагога, котра реалізується 

відповідно до вимог навчання, виховання та розвитку особистості, а також є 
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складовою частиною педагогічного процесу і гарантує вирішення педагогічних  

завдань [3, с.8]. 

У педагогіці на сьогодні не має однозначного визначення поняття 

«педагогічна технологія». Так, С. Сисоєва пояснює, що педагогічна технологія – 

це засіб професійно-педагогічної діяльності, за допомогою якої вчитель створює 

та пояснює щось нове. Рівень педагогічної технології залежить від рівня 

обізнаності викладача [5, с.73]. 

О.В. Аніщенко та Н.І. Яковець стверджують те, що до педагогічних 

технологій можна віднести: методи, прийоми та засоби навчання; принципи 

навчання; моделі навчання та виховання; педагогічну техніку; алгоритм 

досягнення спланованих результатів; проектування процесу особистості учнів 

тощо [1, с.11].  

Серед сучасних педагогічних технологій, які найчастіше 

використовуються, дослідники відокремлюють: технологію модульного 

навчання, технологію розвиваючого навчання, особистісно-орієнтовану 

технологію, інформаційну технологію, технологію дистанційного навчання, 

технологію змішаного навчання, ігрову технологію, диференційовану 

технологію навчання та інші. 

Неоднозначним є і пояснення поняття «інформаційна технологія». У 

науковій літературі це поняття пояснюється як «цілеспрямована організована 

сукупність інформаційних процесів із використанням засобів обчислювальної 

техніки, що забезпечує високу швидкість обробки даних, швидкий пошук 

інформації, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування» 

[2]. 

У наукових джерелах зустрічаються різні класифікації системи 

інформаційних технологій:  

- за способом реалізації в інформаційній системі (традиційні та нові 

інформаційні технології); 

- за ступенем охоплення завдань (електронна обробка даних, 

автоматизація функцій управління, підтримка прийняття рішень, електронний 

офіс, експертна підтримка); 

- за класом реалізованих технологічних операцій (робота з текстовим 

редактором, робота з табличним процесором, робота із графічними об’єктами, 

мультимедійні системи); 

- за типом користувацького інтерфейсу (пакетні, діалогові, мережеві); 

- за способом побудови мережі (локальні, багаторівневі, розподілені); 

- за предметними областями обслуговування (економічна, освітня, 

політична, наукова, екологічна, соціальна тощо) [2]. 

Перевага в сучасній педагогіці надається активному навчанню, зокрема 

використанню ігор на уроках. Переваги гейміфікації в освітньому процесі 

очевидні – непідробна зацікавленість учня, його залучення в процес. На відміну 

від традиційних форм навчання, гра містить дуже важливий компонент – 

розважальний характер. Важливо відзначити, що гейміфікація – це не занурення 

в тривимірний віртуальний світ, не ігри під час освітнього процесу. Це тільки 
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допоміжний інструмент, що дозволяє підвищити пізнавальну активність і 

мотивацію. Особливість таких ігор є інтерактивність та можливість створювати 

такі програмні продукти особисто. 

Останнім часом з’явилась нова педагогічна технологія навчання – цифрова 

освіта або онлайн-навчання. Таке навчання має низку переваг перед іншими 

формами навчання. Так, практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого 

робочого місця, можна підтримувати регулярний контакт з вчителем за 

допомогою телекомунікаційних технологій, у тому числі відео зв’язку, та 

одержувати структурований навчальний матеріал, представлений в 

електронному вигляді. Найбільш популярним у системі вищої освіти є «змішане 

навчання – освітня модель, яка поєднує цифрову та традиційну форми навчання». 

Для організації змішаного навчання використовуються різноманітні 

інструменти, переважно хмарні технології [4, с.75]. 

Характерним для інформаційно-комунікаційних технологій є застосування 

певних методів: моделювання, системного аналізу, системного проектування, 

методи передачі, збору, накопичення, збереження. обробки, передачі та захисту 

інформації [6]. 

Варто зауважити, що надмірне використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі містить у собі як переваги так і 

недоліки. Серед переваг можна виділити такі: зацікавленість навчанням у зв’язку 

з новими формами роботи, вільний графік навчання, виховання інформаційної 

культури, вільний доступ до інформації, виконання завдань самостійно тощо. 

Проте існують і недоліки у використанні даної технології: відсутність 

комп’ютера чи програмного забезпечення, додаткова підготовка вчителя до 

занять, володіння викладачем належним рівнем комп’ютерної грамотності, 

недостатньо розроблена методологія застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у сфері освіти та інше. 

Отже, з метою підвищення ефективності навчання потрібно поєднувати 

традиційні методи навчання із інформаційно-комунікаційними технологіями, що 

дозволить покращити систему традиційної освіти, зробити її сучаснішою, 

цікавішою та продуктивнішою для молодого покоління.  
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ВЕБСАЙТ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ МЕДТОРГ-ЕКСПРЕС 

 

1. Що таке CMS Вебсайту 

Систе́ма керува́ння вмі́стом (СКВ; англ. Content Management System, CMS) 

– програмне забезпечення для організації вебсайтів чи інших інформаційних 

ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах. 

Існують сотні, а може, навіть й тисячі доступних CMS – систем. Завдяки їх 

функціональності ці системи можна використовувати в різних компаніях. 

Незважаючи на широкий вибір інструментальних та технічних засобів, наявних 

в CMS, існують загальні для більшості типів систем характеристики. Перші СКВ 

були розроблені у великих корпораціях для організації роботи з документацією. 

У 1995-му від компанії CNET відокремилася окрема компанія Vignette, яка 

започаткувала ринок для комерційних СКВ. З часом діапазон продукції 

розширювався і дедалі більше інтегрувався у сучасні мережеві рішення аж до 

популярних вебпорталів. Багато сучасних СКВ поширюються як безкоштовні і 

легкі у встановленні (інсталяції) програми, які розробляються під ліцензією 

GNU/GPL групами ентузіастів.  

Системи управління вебсайтом часто розраховані на роботу у певному 

програмному середовищі. Наприклад, система MediaWiki, під управлінням якої 

працює Вікіпедія, написана мовою програмування PHP і зберігає вміст і 

налаштування у базі даних типу MySQL або PostgreSQL; тому для її роботи 

потрібно, щоб на сервері, де вона розміщена, були встановлені вебсервер 

(Apache, IIS чи інший), підтримка PHP та системи керування базами даних 

MySQL або PostgreSQL, а також, в разі необхідності, додаткові програми для 

обробки зображень чи математичних формул. Такі вимоги є досить типовими для 

відкритих СКВ. 

2. Різновиди СКВ 

Web content management systems для управління вебсайтами (наприклад, 

енциклопедіями, подібними до Вікіпедії, онлайн-виданнями, блогами, 

форумами, корпоративними чи персональними вебсторінками та ін.) 

Транзакційні СКВ для забезпечення транзакцій у електронній комерції. 

Інтегровані СКВ для роботи з документацією на підприємствах. 

Електронні бібліотеки (Digital Asset Management) для забезпечення циклу 

життя файлів електронних медіа (відео, графічн., презентації тощо). 

Системи для забезпечення циклу життя документації (інструкції, 

довідники, описи). 

Освітні СКВ – системи для організації Інтернет курсів та відповідного 

циклу життя документації. Наприклад: 

Системи, що мають українську локалізацію: 
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     – Moodle – використовується більш ніж 20 ВНЗ України, має українську 

локалізацію; 

     – MaxSite CMS – досить гнучка в налаштуванні CMS на CodeIgniter, має 

українську локалізацію; 

     – Drupal – широко поширена в світі CMS, має повну українську 

локалізацію ядра системи всіх актуальних версій (6.x, 7.x, 8.x), а також великої 

кількості додаткових модулів; 

     – Joomla – повна українська локалізація Joomla! 1.5.x, Joomla! 1.0.x – 

переклад фронтальної частини. Переклади розширень. 

     – ATutor – використовується у Тернопільському національному 

технічному університеті імені Івана Пулюя; 

     – ILIAS – використовується у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. 

Системи, що не мають української локалізації, але одночасно не мають 

проблем із відображенням символів кирилиці (ті, що працюють з шрифтами 

юнікод UTF-8): 

     – OLAT; 

     – Interact; 

     – Docebo; 

     – Wordcircle; 

     – e107; 

Платформенні СКВ (Platform Content Management Systems) підтримують 

автоматизацію роботу з комп'ютерними файлами, папками, програмами у 

визначеному програмному середовищі. 

Корпоративні СКВ (Enterprise content management systems) з 

різноплановим пристосуванням для потреб підприємницької діяльності. 

Підтримують цикл життя внутрішньої і зовнішньої документації. 

Приклади корпоративних СКВ: 

      – RedDot; 

      – Microsoft CMS; 

      – Rhythmyx; 

      – Documentum; 

      – Open pages; 

      – Chrystal Software; 

      – Viagnette; 

      – CyberTeams; 

      – Blue Martini; 

      – Tikiwiki CMS Groupware; 

3. Способи роботи 

 Генерація сторінок за запитом. Системи такого типу працюють на 

основі зв'язки «модуль редагування → база даних → модуль представлення». 

Модуль представлення генерує сторінку з контентом при запиті на нього на 

основі інформації з бази даних. Інформація в БД змінюється за допомогою 

модуля редагування. Сторінки заново створюються сервером при кожному 
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запиті, а це створює навантаження на сервер. Але це навантаження може бути 

багатократно зменшене при використанні методів кешування, які є в сучасних 

вебсерверах. 

 Генерація сторінок при редагуванні. Системи цього типу при 

редагуванні сторінок вносять зміну у вміст сайту та створюють набір статичних 

сторінок. При такому способі втрачається інтерактивність між відвідувачами 

сайтів та контентом даного сайту. 

 Змішаний тип. Як зрозуміло із назви, цей тип поєднує в собі переваги 

перших двох. Може бути реалізований шляхом кешування – модуль 

представлення генерує сторінку один раз, надалі вона через деякий час буде в 

декілька разів швидше завантажуватися із кешу. Кеш може оновлюватись як 

автоматично, через деякий час чи при внесенні змін у певні розділи сайту, так і 

вручну за командою адміністратора. Другий підхід – збереження певних 

інформаційних блоків на етапі редагування сайту і збирання сторінок з цих 

блоків при запиті відповідної сторінки користувачем. 

4. Вибір СКВ 

Для Вебсайту медичного центру МЕДТОРГ-ЕКСПРЕС було розглянуто 

три, найбільш поширених СКВ: Joomla!, Drupal та WordPress. 

Joomla! – відкрита універсальна система керування вмістом для публікації 

інформації в інтернеті. Підходить для створення маленьких і великих 

корпоративних сайтів, інтернет порталів, онлайн-магазинів, сайтів спільнот і 

персональних сторінок. З особливостей Joomla можна відзначити: гнучкі 

інструменти управління обліковими записами, інтерфейс для управління медіа-

файлами, підтримка створення багатомовних варіантів сторінок, система 

управління рекламними кампаніями, адресна книга користувачів, голосування, 

вбудований пошук, функції категоризації посилань і обліку кліків, WYSIWYG-

редактор, система шаблонів, підтримка меню, управління новинними потоками, 

XML-RPC API для інтеграції з іншими системами, підтримка кешування 

сторінок і великий набір готових доповнень. 

Joomla! написана на мові PHP з використанням архітектури MVC. Для 

збереження інформації використовується база даних MySQL, PostgreSQL чи MS 

SQL. Joomla! – вільне програмне забезпечення, захищене ліцензією GPL. 

Drupal – популярна вільна модульна система керування вмістом з 

відкритим вихідним кодом, написана на мові програмування PHP та 

розповсюджується за ліцензією GNU. 

Drupal використовують як back end фреймворк для різних вебсайтів, від 

особистих блогів до корпоративних та державних сайтів. Drupal також 

використовується у системах управління знаннями та для ділової співпраці. 

Drupal може працювати у таких популярних системах як Windows, Mac OS 

X, Linux, власне, на будь-якій платформі, яка підтримує роботу вебсервера 

Apache, Nginx, Lighttpd або Microsoft IIS; також потрібна наявність системи 

керування базами даних MySQL/MariaDB, PostgreSQL 8.3, SQLite чи інші 

комерційні. Повні системні вимоги Drupal наведені на офіційному сайті. 
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WordPress – система керування вмістом з відкритим кодом, яка через свою 

простоту в установленні та використанні широко застосовується для створення 

вебсайтів. Сфера використання – від блогів до складних вебсайтів. Вбудована 

система тем і плагінів у поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє 

конструювати на основі WordPress практично будь-які вебпроекти. 

Написана мовою програмування PHP з використанням бази даних MySQL. 

Початковий код поширюється на умовах ліцензії GNU General Public License. 

Враховуючи те, що СКВ WordPress є найбільш поширеною СКВ та 

найбільш простою у використанні, замовником було погоджено саме ця СКВ. 

Робоча версія сайту (в стадії розробки) знаходиться за адресою 

http://monstroid2bob.webmarket.co.ua/ 
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МЕТОДИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 

 

Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі 

дозволяє підвищити якість навчального процесу й підсилити освітні ефекти від 

застосування інноваційних педагогічних програм і методик, оскільки дає 

викладачам додаткові можливості для побудови індивідуальних освітніх 

траєкторій здобувачів вищої освіти, а також дозволяє автоматизувати цей 

процес. 

Основним підходом до вирішення цього питання є використання 

адаптивних навчальних систем, які базуються на інформаційних технологіях. Це 

створює найбільш сприятливе середовище для побудови системи розвитку 

потенціалу, наявного в кожній людині, зокрема враховуються вікові й 

індивідуальні особливості слухачів. 

Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі 

дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні ефекти від 

застосування інноваційних програм і методик, оскільки дає викладачам 

додаткові можливості для побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнів. 

Застосування інформаційних технологій дозволяє реалізувати 

диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання [9].  

Розглянемо поняття «персоналізація» у контексті навчального процесу. 

Тут можна виділити два основних аспекти поняття: «персоналізація здобувача 

вищої освіти» та «персоналізація навчання», які є взаємозалежними та 

взаємозумовленими. У свою чергу, у понятті «персоналізація здобувача вищої 

освіти» можна виділити такі складові: «персоналізація здобувача вищої освіти», 

як процес самоідентифікації шляхом рефлексії, або зовнішньої ідентифікації 

шляхом діагностування навчально-професійних потреб, інтересів, уподобань, 

http://monstroid2bob.webmarket.co.ua/
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рівня сформованості комунікативної компетенції тощо; «персоналізація 

здобувача вищої освіти» як процес соціалізації у навчальному середовищі [1]. 

Щодо поняття «персоналізація навчання», воно теж є складним, оскільки у 

ньому можна виділити три компоненти: «персоналізація викладача» шляхом 

створення авторських технологій навчання, «персоналізація взаємодії» між 

основними суб’єктами навчального процесу шляхом «відмови від ролевих 

масок» та збільшення часу особистого спілкування між викладачем та 

здобувачем вищої освіти в аудиторний та позааудиторний час, між здобувачами 

вищої освіти в аудиторний час.  

Персоналізація навчання вимагає щоб кожний аспект викладання і 

підтримки будувався на основі потреб здобувачів вищої освіти. Персоналізація 

навчання означає створення умов для персоналізації здобувачів вищої освіти 

шляхом застосування персоналізуючих форм, методів, технологій навчання, 

персоналізованого навчального середовища тощо. Персоналізація навчання 

починається із задоволення потреб здобувачів вищої освіти щодо санітарно-

гігієнічних норм, специфічного технічного оснащення та умеблювання 

аудиторії, а саме [2]: 

– гарного освітлення, опалення, вентиляції, акустики, естетичного 

оформлення кабінету; 

– доступу до технічних засобів навчання, Інтернету, наявності навушників, 

телевізора та відеоплейера, мультимедійного проектора тощо; 

– оперативного доступу до оптимальної кількості електронних та 

паперових видань, словників, іншої довідкової літератури тощо; 

– наявність ефективного кафедрального сайту; 

– можливість перестановки меблів для організації різних видів групової 

роботи; 

– наявність додаткових площ для самостійної роботи груп або 

індивідуального навчання тощо. 

Адаптивна система навчання з використанням інформаційних технологій 

має ряд переваг: 

– дозволяє зменшити непродуктивні витрати живої праці вчителя 

(викладача), який в цьому випадку перетворюється в технолога сучасного 

навчального процесу, в якому провідна роль приділяється не стільки й не тільки 

навчальній діяльності педагога, скільки навчанню самих учнів; 

– дає слухачам широкі можливості вільного вибору власної траєкторії 

навчання в процесі набуття знань; 

– припускає диференціальний підхід до слухачів, заснований на визнанні 

того факту, що у них різний попередній досвід і рівень знань у галузі знань, що 

вивчається. Кожний слухач приходить до процесу оволодіння новими знаннями 

зі своїм власним інтелектуальним багажем, який і визначає ступінь розуміння 

ним нового матеріалу і його інтерпретацію, тобто здійснюється перехід від 

оволодіння всіма учнями того самого матеріалу до оволодіння різними учнями 

різного матеріалу; 
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– підвищує оперативність і об’єктивність контролю й оцінки результатів 

навчання; 

– гарантує безперервний зв’язок у відносинах «слухач-викладач»; 

– сприяє індивідуалізації навчальної діяльності (диференціація темпу 

навчання, важкості навчальних завдань); 

– підвищує мотивацію навчання; 

– сприяє розвитку у слухачів продуктивних, творчих функцій мислення, 

росту інтелектуальних здібностей, формуванню операційного стилю мислення. 

Проблему адаптації навчального матеріалу можна розглядати з декількох 

сторін. По-перше, це адаптивна навігація по навчальному курсу, згідно цілей 

слухача та самого процесу навчання. Іншим підходом до принципів 

функціонування адаптивних навчальних систем є адаптивне подання матеріалу 

залежно від рівня знань слухача. Подібні комплекси оперують меншими за 

обсягом фрагментами навчального матеріалу, ніж системи з адаптивною 

навігацією. Крім того кожен з фрагментів може нести велику кількість 

додаткової службової інформації. Це дозволяє розкрити всі переваги 

адаптивного підходу до викладення матеріалу, але набагато збільшує витрати 

праці експертів по створенню навчальних курсів [3]. 

При побудові адаптивних навчальних середовищ виділяють два 

найважливіші компоненти – модель учня та база знань (БЗ).  

Модель учня – спосіб подання та зберігання сукупності особистісних 

властивостей користувача адаптивного курсу, включаючи дані про поточні 

результати навчання та особистісні характеристики. 

Модель БЗ навчального курсу – це спосіб подання та зберігання знань 

предметної області у комп’ютерному вигляді. Класичним способом 

представлення БЗ є семантична мережа. На практиці у семантичних мережах, що 

являють собою БЗ навчальних курсів використовують 2 типи зв’язків – 

«причина-наслідок» та відношення «сусідства» двох понять [4]. 

Побудова БЗ є складною як технічною, так і методичною проблемою. 

Більшість сучасних навчальних систем являють собою електронні підручники. 

Проблема переходу від жорсткої ієрархічної побудови курсу, що застосовується 

у електронних підручниках, до гнучкої системи зв’язків між понятійними 

елементами, придатної до застосування в адаптивних середовищах, є 

нетривіальною, дотепер маловивченою. Ускладнюючим моментом у цьому 

питанні є відсутність чітких стандартів створення БЗ навчальних курсів. Тому на 

сучасному етапі важливим є вироблення методологічних засад для подібного 

перетворення інформації. 

Персоналізація усіх компонентів навчального процесу є умовою 

забезпечення комунікативної спрямованості навчання у ВНЗ, сприяє 

формуванню світоглядних позицій, соціалізації та персоналізації особистості 

майбутніх фахівців у багатонаціональному та полікультурному бізнес-

середовищі [5]. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити такі висновки: проблема 

створення, систематизації та впровадження у навчальний процес засобів 
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навчання на базі новітніх комп’ютерних технологій не може бути вирішена без 

глибокого теоретичного аналізу процесів міркувань суб’єкта навчання, одним із 

засобів якого є модельний підхід. Методи моделювання і репрезентації знань та 

міркувань, що використовують при створенні комп’ютерно-орієнтованих засобів 

навчання, стають все більш потужними. 

Модельний підхід у галузі дослідження навчання передбачає розуміння 

цього процесу як надбання або опанування деякої системи знань. Поява новітніх 

засобів навчання на базі інформаційних технологій якісно змінює усталені 

уявлення про роль і значення моделювання у формуванні комп’ютерно-

орієнтованого навчального середовища.  

Використання мультимедійних технологій дозволяє заощадити час, 

забезпечує дієвість навчальних матеріалів. Мультимедійна інформація 

відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею 

студенти вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють 

уміння працювати на комп’ютері. Якщо застосування мультимедійних 

технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, 

життєвим, дозволить розвивати уміння студентів працювати в парах і групах. 

Впровадження організаційно-методичної моделі підготовки майбутніх 

спеціалістів із застосуванням мультимедійних засобів навчання сприяє 

значному поліпшенню засвоєння студентами навчального матеріалу, а також 

підвищенню рівня готовності студентів до застосування мультимедійних 

засобів навчання у професійній діяльності. 
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СИСТЕМНА ШИНА HYPERTRANSPORT 

 

HyperTransport – це шина розроблена консорціумом компаній на чолі з 

AMD. Служить для зв’язування процесорів AMD один з одним, а також з 

чіпсетом. Також використовують у мережевих пристроях. 
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Шина працює на власній технології, яка може об’єднувати до 32 пристроїв, 

сумісна з пристроями PCI, забезпечує широкосмугове пропускання.  

Технологія HyperTransport забезпечує високу швидкість, зберігаючи повну 

сумісність програмного забезпечення та операційної системи за рахунок 

підключення зовнішніх компонентів (PCI). 

Цей інтерфейс використовується більшістю систем. Наприклад, у старій 

структурі багатофункціональної шини PCI, апаратне встановлення впливає на 

загальну електричну продуктивність ширини шини. Навіть з PCI-X1.0 найвищу 

підтримувану тактову частоту потрібно знизити до 133 МГц, якщо більше одного 

PCI-X пристрою під’єднано. HyperTransport використовує тип підключення 

«точка – точка» для двох пристроїв, що робить загальну швидкість передачі 

даних вищою для її активації. Це означає технологія HyperTransport не вимагає 

додаткових витрат на конфігурацію шини, коли ресурси мають бути розподілені 

в межах спільної шини. 

Канал технології HyperTransport є «повною» шиною, тобто адреси, дані та 

замовлення розміщуються на тому ж дроті, що дозволяють пристроям 

встановити більш тісні стосунки. PCI – ширша і повільніша шина, для неї 

потрібні зв’язок та унікальний номер для даних, адреси та інформації бічної 

смуги, якою є верхня і нижня частини хвилі. У прямому порівнянні тоді як 

технологія HyperTransport може зайняти до восьми циклів роботи шини як PCI, 

HyperTransport має вищу швидкість − різниця полягає в тому, що він надсилає 

дані в 48 разів швидше, ніж PCI, що забезпечує більшу швидкість в більш 

вужчому з’єднанню. 

Налаштовувати вузькі шини набагато легше, ніж ширші. Вужчі шини 

також зменшують потребу в додаванні шарів і додаткових витрат на конструкції 

системної плати. Фактично, технологія HyperTransport була розроблена 

спеціально для недорогих чотиришарових плат та вогнетривкий матеріал 4 

(FR4), матеріал зі скловолокна, який використовується в більшості схем плати. 

Справжня сила технології HyperTransport полягає в простоті системи − 

розробники можуть інтегрувати технологію в нові та існуючі архітектури. 

Технологія HyperTransport усуває багато обмежень, які заважають високій 

пропускній здатності, архітектурі шини з низькою затримкою, пропонуючи при 

цьому розширені можливості в той же час. 

Також HyperTransport є сумісною з PCI-Express, AGP, PCI, PCI-X, IEEE-

1394, USB 2.0, Gigabit Ethernet. 

Ширина зв’язку разом із тактовою частотою, на якій передаються дані 

масштабовані: тактова частота коливається від 200 МГц до 800 МГц (і 1 ГГц); 

ширина передачі може бути від 2 до 32 байт. 

Ця масштабованість забезпечує широкий діапазон продуктивності зв’язку 

та потенційних додатків із пропускною здатністю від 200 МБ/с до 51,6 ГБ/с (25,8 

ГБ/с в обох напрямках). 

Шина HT була розширена у зразку системи через серію пристроїв, відомих 

як тунелі. Тунель – це просто HT пристрій, який виконує певну функцію, але крім 
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цього містить другий HT інтерфейс, який дозволяє підключити інший пристрій 

HT.  

Останній пристрій називається cave, що завжди означає кінець серії 

пристроїв, які знаходяться на одній шині HT. Cave-пристрої мають функцію, але 

не мають додаткового підключення HT. Серію пристроїв, які включають шину 

HT, іноді називають просто зв’язком або ланцюжком HT (HT chain). 

Додаткові шини HT (тобто схеми) можуть бути реалізовані в цій системі за 

допомогою мосту HT-to-HT. Таким чином, структура пристроїв HT, у якій всі 

знаходяться на одній шині HT, може бути реалізована. Шина HT спочатку була 

реалізована як рішення, сумісне з ПК, яке за визначенням використовує 

семантику на основі адреси. Це включає 40-бітний або 1 терабайтний (ТБ) 

адресний простір. Транзакції визначають розташування в цьому адресному 

просторі для читання або  запису. Адресний простір поділено на блоки, які є 

призначені для певних функцій.  

Кожен високошвидкісний сигнал насправді є парою диференціальних 

сигналів. CAD (команда/Адреса/дані) які несуть пакети HyperTransport. Коли 

передавач посилання надсилає пакети на шині CAD, приймальна сторона 

інтерфейсу використовує сигнали CLK, які також подаються передавачем, щоб 

зафіксувати інформацію про пакет протягом кожного бітового часу. CTL сигнал 

або сигнали використовуються для розмежування між типами пакетів. 

Шина CAD завжди керується передавальною стороною каналу і 

складається з пар сигналів, які переносять запити, відповіді та дані 

HyperTransport. Кожна шина CAD може складатися з двох пар диференціальних 

сигналів (2 біт) і тридцять дві пари диференціальних сигналів (32 біт). 

Специфікація HyperTransport дозволяє настроювати ширину шини різною 

(асиметричною) для двох напрямків. Для розпізнавання типу інформації, яка в 

даний момент надсилається по шині CAD, передавач також управляє сигналами 

CTL (Control track longitudinal). CTL сигнали завжди передаються по парах.  

У протоколі Gen1, незалежно від шини CAD, дається одна (і тільки одна) 

пара сигналів CTL для кожного напрямку зв’язку. Якщо посилається 

контрольний пакет отримується підтверджений (високий) сигнал; якщо 

надсилається пакет даних – скасований сигнал. Лінія CTL може змінюватися 

лише на краях передачі логічної 32-розрядної шини CAD. Це обмежується 

приймачем, щоб дозволити кадрування даних. 

У протоколі Gen3 дається одна пара сигналів CTL для кожного набору з 8 

або менше ліній CAD. CTL сигнали кодуються таким чином щоб передавати 

чотири біти СTL на 32 біти CAD. П'ять із шістнадцяти доступних кодових точок 

для цих бітів використовуються для розділення команд для передавання, 

вставлених команд, CRC (Cyclic redundancy check) для команди з даними, CRC 

для команди без даних і, нарешті, самих даних. Приймач оцінює наявність 

використаних кодових точок. 

Передавач HT також надсилає тактовий сигнал разом із сигналами CAD і 

CTL до приймача на іншому кінці каналу. Використовується одна пара сигналів 
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CLK (Clock) для кожного набору з 8 або менше пар сигналів CAD. Це дозволяє 

розділити вбудовані схеми тактів, а також полегшити макетування дошки. 

У версіях HyperTransport з 1.03 до 1.1 сигнал CLK є джерелом 

синхронізації з лініями CAD і CTL. Тактові частоти коливаються від 200 МГц (за 

замовчуванням) до 800 МГц.  

У HyperTransport версії 2.0 сигнал CLK також є джерелом синхронізації з 

лініями CAD і CTL. Тактові частоти коливаються від 200 МГц (за 

замовчуванням) до 1,4 ГГц. 

У HyperTransport версії 3.1 сигнал CLK також є джерелом синхронізації з 

лініями CAD і CTL, але фаза CAD і CTL щодо CLK дозволяється змінюватися у 

визначених межах протягом кількох бітових разів. Тактові частоти коливаються 

від 200 МГц (за замовчуванням) до 3,2 ГГц. 

PWROK, що використовується з RESET#, вказує на пристроях 

HyperTransport, виконується холодне чи гаряче скидання. Який компонент 

системної логіки відповідає за керування сигналами PWROK і RESET#, виходить 

за рамки специфікації HyperTransport, але час і використання сигналів 

визначаються. 

Фізична реалізація технології HyperTransport була простіша ніж інші 

високошвидкісні шини вводу-виводу за рахунок спрощення розташування шини. 

Це досягається створенням обмежувача в пакетах і розробки макета маршруту 

технології HT від матриці до матриці замість того, щоб дозволити дизайнерам 

виконувати всю роботу. Це називається природна компенсація відповідності 

довжини доріжки. 

Технологія HT була розроблена для використання надсилання з 

природною компенсацією відповідності довжини. Передавач і приймач 

розроблено таким чином, що доріжки пакету направляються на відповідну або 

невідповідну довжину  на основі пристрою pin-out. Всередині пакету, який 

під’єднано до кулі на один ряд далі від кубика, ніж обмежувач, так, щоб було 

видно невідповідність в пакеті. Коли пакет потім поміщають на друковану плату 

і надсилання запускається до іншого пакета ця невідповідність компенсується 

саме невідповідністю на дошці. Це знімає невідповідність, причому зменшує 

перекоси. 

В результаті, конструктору потрібно лише направити один пакет до іншого 

з мінімальним поворотом доріжки або без неї, щоб гарантувати необхідну 

довжину доріжки. Завдяки технології HT доріжки можна прокладати напряму 

між пакетами. Якщо з’єднання роблять таку саму кількість поворотів ліворуч, що 

й праворуч між пакетами на дошці – вимоги до довжини будуть виконані. 

Звісно може бути, що не всі пакети є невідповідними. Якщо справжня і 

додаткова доріжка розміщені на пінах паралельно до краю пакета, тоді довжини 

доріжки пакета збігаються. У цьому випадку кінцева довжина доріжки системної 

плати матиме мінімальну природну невідповідність через маршрутизацію 

розриву пакетів технологія надає певну гнучкість щодо узгодження пакета та 

плати, якщо дизайн краще обслуговується та фізично працює краще. 



49 
 

У пакетному протоколі HT вся інформація (адреса, команди та дані) 

передається пакетами кратним 4 байтам. Використовуються пакети в управлінні 

каналами (контроль потоків і звіти про помилки) і як будівельні блоки при 

побудові більш складних транзакцій, таких як передача даних читання та запису. 

Ширина двонаправленого інтерфейсу посилання (2, 4, 8, 16 або 32 біт) 

вказує кількість пакета інформації, яка надсилається протягом кожного бітового 

часу. Для інтерфейсів менше 8-біт один байт розділяється порівну на кількість 

яка поділена на біт цього інтерфейсу. Починається надсилання з самого 

молодшого біта. Для того щоб надіслати 4 байт для 2-бітного інтерфейсу 

знадобиться 8 тактів. 

Для 8-бітного інтерфейсу тільки один байт може надсилатися як пакет 

інформації в кожному бітовому часі. Щоб надіслати 4-байтовий пакет 

знадобиться 2 тактових періоди. 

Інтерфейси, починаючи з 16-біт мають можливість надсилати декілька 

пакетів паралельно, що прискорює надсилання. 

Для 16-бітного інтерфейсу два байти інформації можуть надсилатися в 

кожному бітовому часі. Також при паралельному надсиланні парні байти 

надсилаються по одній доріжці, непарні – по іншій. 

HT розуміє три типи трафіку: програмовий ввід-вивід (Programing I/O - 

PIO), прямий доступ до пам’яті (Direct Memory Access - DMA) і одноранговий 

(Pear-to-Pear): 

1) Програмовий трафік вводу-виводу виникає на хостовому мосту і 

націлюється на власне ввід-вивід або ввід-вивід з відображенням пам’яті 

(Memory Mapped I/O) на одному з периферійних пристроїв. Такий тип транзакції 

часто генерується центральним процесором для налаштування периферії для 

роботи головної шини, перевірки стану тощо. 

2) Трафік DMA починається з шини головного периферійного 

пристрою і зазвичай націлений на основну пам'ять. Як правило ЦП використовує 

кілька інструкцій PIO, щоб запрограмувати периферійний пристрій інформацією 

про необхідну передачу DMA (наприклад розмір передачі, цільова адреса в 

пам’яті, читання або запис тощо), а потім виконує інше завдання доки пристрій 

DMA не сповістить про завершення цієї операції перериванням.   

3) Одноранговий трафік генерується внутрішнім вузлом який 

націлений на інший внутрішній вузол. У HyperTransport прямий одноранговий 

трафік заборонений, спочатку цей запит іде до хостового мосту і лише після 

перевірки адреси хост приймає рішення приймати запит чи ні. Якщо запит non-

posted, відповідь аналогічним чином переміститься від цільового місця назад до 

хостового мосту, а потім буде повторно видана запитувачу. 

Правила впорядкування виконуються лише до порядку в якому операції 

помічаються цілями на однаковому рівні ієрархії в системі HT.  

Правила впорядкування HyperTransport будуть діяти таким способом: 

1) Ці запити на запис надійдуть до хостового мосту у тому порядку, в 

якому вони були згенеровані. 
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2) При переході з хостового моста в окремі ланцюжки (1-ий та 2-ий 

ланцюжки) запит надійдуть у тому порядку, в якому вони прийшли до хостового 

моста. 

3) При досягнені ланцюжків немає способу гарантувати такий самий 

порядок надходження до кінцевої цілі, який планував запитувач, оскількі 

відповідні цілі знаходяться на різних рівнях ієрархії. 

4) В іншому випадку прийдеться перед надсиланням запиту B слід 

робити опитува ціль запиту А про завершення або використовувати non-posted 

запис для запиту А та чекати, поки відповідь не повернеться. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ 

 

Для того, щоб модернізувати комп’ютерну мережу та поліпшити 

продуктивність і знизити інформаційні ризики, потрібно виконати такі роботи: 

 заміна старого обладнання на більш сучасне, яке дозволить знизити 

витрати на обслуговування системи; 

 розробка плану та заходів з оновлення ПЗ; 

 розробка політики інформаційної безпеки установи; 

 визначення, найбільш значущих, в плані конфіденційності, ресурсів 

установи, доступ до яких, сторонніх осіб (хакерів, інсайдерів і т.д.) може 

призвести до неминучих збитків; 

 визначити, які суб’єкти можуть отримувати доступ до ресурсів ЛОМ 

установи їх права, анонімність та конфіденційність; 

 реалізувати на практиці комплекс проектів, сукупність яких 

дозволить забезпечити ефективний захист інформаційних ресурсів від збоїв та 

випадкових чи умисних втрат інформації існуючих користувачів мережі. 

Під інформаційною безпекою ІС розуміється захищеність інформації і 

підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів 
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природного або штучного характеру, здатних викликати нанесення збитку 

власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури.  

Правильний з методологічної точки зору підхід до проблем інформаційної 

безпеки починається з виявлення суб’єктів інформаційних відносин і інтересів 

цих суб’єктів.  

Загрози інформаційної безпеки – це зворотна сторона використання 

інформаційних технологій. З цього досить очевидного положення можна вивести 

два важливих для нас наслідки:  

 трактування проблем, пов’язаних з інформаційною безпекою, для 

різних категорій суб’єктів може істотно розрізнятися;  

 інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту інформації,  

це принципово більш широке поняття.  

Суб’єкт інформаційних відносин може постраждати (понести матеріальні 

і/або моральні збитки) не тільки від несанкціонованого доступу до інформації, 

але і від поломки системи, що викликала перерву в роботі. У забезпеченні 

інформаційної безпеки мають потребу три істотно різні категорії суб’єктів: 

державні організації; комерційні структури; окремі громадяни.  

Для захисту інтересів суб’єктів інформаційних відносин необхідно 

поєднувати заходи наступних рівнів:  

 законодавчого (закони, нормативні акти, стандарти і т.п.);  

 адміністративного (дії загального характеру, організації, що 

робляться керівництвом );  

 процедурного (конкретні заходи безпеки, що мають справу з 

людьми);  

 програмно-технічного (конкретні технічні заходи).  

Законодавчий рівень є найважливішим для забезпечення інформаційної 

безпеки. Це весь комплекс заходів, направлених на створення і підтримку в 

суспільстві негативного (в тому числі карального) відношення до порушень і 

порушників інформаційної безпеки. Саме важливе на законодавчому рівні – 

створити механізм, що дозволяє узгодити процес розробки законів з прогресом 

інформаційних технологій.  

Основою заходів адміністративного рівня, тобто заходів, що робляться 

керівництвом організації, є політика безпеки. Під політикою безпеки розуміється 

сукупність документованих управлінських рішень, направлених на захист 

інформації і асоційованих з нею ресурсів.  

Політика безпеки визначає стратегію організації в області інформаційної 

безпеки, а також ту міру уваги і кількість ресурсів, яку керівництво вважає 

доцільним виділити. Політика безпеки будується на основі аналізу ризиків, які 

признаються реальними для системи. Коли ризики проаналізовані і стратегія 

захисту визначена, складається програма, реалізація якої повинна забезпечити 

інформаційну безпеку. Під цю програму виділяються ресурси, призначаються 

відповідальні, визначається порядок контролю виконання програми і т.п. 

Розробка політики безпеки - справа тонка, оскільки у кожної організації є своя 

специфіка. Тут безглуздо перенести практику режимних державних організацій 
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на комерційні структури. У цій області доцільно запропонувати, по-перше, 

основні принципи розробки політики безпеки, а, по-друге, – готові шаблони для 

найбільш важливих різновидів організацій.  

До процедурного рівня відносяться заходи безпеки, що реалізовуються 

людьми. Можна виділити наступні групи процедурних заходів:  

 управління персоналом;  

 фізичний захист;  

 підтримка працездатності;  

 реагування на порушення режиму безпеки;  

 планування відбудовних робіт.  

Для кожної групи в кожній організації повинен існувати набір регламентів, 

що визначають дії персоналу. У свою чергу, виконання цих регламентів потрібно 

відпрацювати на практиці.  

Згідно з сучасними переконаннями повинні бути доступні принаймні 

наступні механізми безпеки:  

 ідентифікація і перевірка автентичності користувачів;  

 управління доступом;  

 протоколювання і аудит;  

 криптографія;  

 екранування;  

 забезпечення високої доступності.  

Спектр інтересів суб’єктів можна поділити на наступні основні категорії: 

 конфіденційність (захист від несанкціонованого ознайомлення);  

 цілісність (актуальність і несуперечність інформації, її захищеність 

від руйнування і несанкціонованої зміни);  

 доступність (можливість за прийнятний час отримати необхідну 

інформаційну послугу).  

Таким чином, інформаційна безпека, повинна забезпечувати: 

конфіденційність інформації, цілісність даних – захист від збоїв, що призводять 

до втрати інформації, а також неавторизованого створення або знищення даних 

і доступність її для всіх авторизованих користувачів.  

Комп’ютерні мережі будуються за багаторівневим принципом. Для 

організації зв’язку між комп’ютерами, необхідно спочатку розробити набір 

правил їх взаємодії, визначити мову їх «спілкування», тобто визначити зміст 

сигналів, що посилають комп’ютери. Ці правила та визначення називаються 

протоколом. 

Для коректної роботи мережі використовується цілий ряд протоколів: 

наприклад, протокол управління фізичним зв’язком, встановлення зв’язку в 

мережі, доступу до ресурсів, тощо. Багаторівневу систему було створено з метою 

спрощення і впорядкування такої величезної кількості протоколів та зв’язків. 

Багаторівнева модель взаємодії передбачає реальну взаємодію (інтерфейси) 

лише із сусідніми рівнями (верхнім та нижнім) і віртуальну – виключно із 

аналогічним рівнем приймача лінії зв’язку. 



53 
 

Під реальною взаємодією будемо розуміти безпосередню взаємодію – 

передачу інформації. В такому випадку інформація залишається незмінною – в 

пункт призначення вона надходить у вигляді, ідентичному вигляду у пункті 

відправлення. Віртуальна взаємодія передбачає опосередковану передачу даних, 

коли останні можуть обумовленим способом змінюватись. 

Наведемо приклад для ілюстрації процесів реальної та віртуальної 

взаємодії. Нехай директор однієї фірми (директор_1) написав лист директорові 

іншої фірми (директор_2). Секретар_1 вкладає цей лист у конверт, пише адресу 

і передає на пошту. Пошта здійснює доставку за зазначеною адресою. Конверт 

отримує секретар_2, розкриває його і кладе лист на стіл директорові_2. Реальною 

в даній схемі є лише взаємодія на рівні поштового транспорту – тобто в процесі 

перевезення листа з однієї точки в іншу. Всі інші – віртуальні, починаючи із 

взаємодії поштових відділень і закінчуючи найвищим рівнем директор_1 ↔ 

директор_2. В такій моделі взаємодії директора не хвилюють проблеми 

відправлення – 168 -– листа, а секретар не повинен знати про тонкощі 

перевезення поштової кореспонденції. 

Такий підхід і є перевагою багаторівневої моделі взаємодії відкритих 

систем ISO OSI (International Standards Organization, ISO; Open System 

Interconnection, OSI), і саме він дозволяє встановлювати зв’язок із будь-яким 

комп’ютером мережі Інтернет, довільної конфігурації, і яку би ОС на ньому не 

було встановлено.  

Для забезпечення ефективного використання ресурсів мереж Інтернет, 

захисту інформації, визначення і розмежування прав доступу до різних ресурсів 

ІС на основі клієнт-серверної технології досить часто використовується клієнт-

серверна архітектура побудови локальної обчислювальної мережі. Взаємодія 

комп’ютерів у мережах гетерогенної архітектури може здійснюватися на основі 

апаратних засобів ЛОМ та з допомогою спеціального програмного забезпечення, 

наприклад, на основі використання програмного пакету Samba для спільної 

роботи комп’ютерів під управлінням ОС різних типів. Програмний пакет Samba 

надає можливості комп’ютеру з – 175 – встановленою ОС Linux виконувати 

функції файл-сервера та принт – сервера у ЛОМ з персональними комп’ютерами 

під управлінням ОС Microsoft Windows. Крім цього, надаються можливості 

комп’ютерам з ОС Linux під’єднуватися до ресурсів, які надаються 

комп’ютерами з ОС Microsoft Windows. 

У запропонованій структурі на сервері глобальної мережі Інтернет 

встановлюється операційна система сімейства Linux, а для конфігурування 

серверних функцій роботи з Інтернет може використовуватися програмний пакет 

Petra. Для розв’язання адміністративно-розподільчих (серверних) задач стосовно 

інформації ІС програмний пакет Petra може виконувати такі три основні функції: 

Маршрутизації між двома локальними обчислювальними мережами або 

між локальною обчислювальною мережею та мережею Інтернет; 

Сервера доменних імен (DNS) для локальної мережі; 

Також пакетом Petra підтримуються всі базові функції для застосування 

системи захисту інформації типу файрвол (fi rewall). Крім вказаних функцій, 
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програмний пакет Petra володіє засобами для роботи з інформаційними 

сервісами Інтернет: World Wide Web, FTP (анонімною та/або з аутентифікацією), 

службою управління списком розсилки електронної пошти (Mailing List). При 

роботі у ЛОМ програмний пакет Petra надає сервіси розподілу ресурсів між 

середовищами операційних систем Unix/Linux, Microsoft Windows та Macintosh 

та резервування з ОС Unix/Linux та Microsoft Windows. 

Моделювання практичної реалізації взаємодії комп’ютерів у 

обчислювальній мережі клієнт-серверної архітектури показало, що 

використання апаратних засобів ЛОМ та програмних пакетів Samba і Petra, 

забезпечує ефективний, швидкий, надійний і безпечний обмін інформацією між 

комп’ютерами ЛОМ з різнотипними ОС, гнучке управління інформаційними 

сервісами Інтернет та маршрутизацію доступу до глобальної мережі Інтернет і 

рекомендується для використання в роботі ІС різних підприємств. 
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АРХІТЕКТУРА ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ AMD 

 

Відображення даних на екрані монітора забезпечує спеціальний пристрій, 

що називається відеоадаптер, або відеокарта. Основним пристроєм 

відеоадаптера є спеціальний графічний процесор (GPU), який забезпечує 

опрацювання даних для відображення їх на екрані монітора, звільняючи 

процесор від виконання цих операцій. 

Архітектура графічного процесора визначилася завдяки специфічним 

потребам комп'ютерної графіки. Саме це визначило високий паралелізм 

архітектури і завдяки цьому GPU виконує поставлені перед ним завдання 

набагато ефективніше, ніж центральний процесор.  

Структура проведення операцій на всіх сучасних GPU може бути 

представлена конвеєром (graphics pipeline), який влаштований таким чином, щоб 

забезпечити максимальну ефективність виконання завдань комп'ютерної графіки 

за умови потокової паралельної архітектури. 
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У 2006 році AMD завершила придбання канадських технологій ATI, 

творців графічних процесорів Radeon, за рік до випуску GPU TeraScale в 2007 

році. Таким чином, TeraScale стала першою архітектурою графічного процесора, 

випущеної AMD. Тим не менш, TeraScale мав велике значення з кількох інших 

причин: це був перший графічний процесор ATI, для якого базова ISA (Instruction 

Set Architecture; архітектура набору інструкцій) і мікроархітектура були публічно 

детально описані, і він існував в той час, коли концепція "універсального 

графічного процесора" тільки починала закріплюватися. 

Концепція універсального графічного процесора (УГП) спрямована на 

використання значної обчислювальної потужності графічних процесорів для 

загальних робочих навантажень, а не тільки для графіки, за винятком якої 

графічні процесори в основному простоювали.  

До цього моменту графічні процесори існували виключно для графічних 

робочих навантажень, і кожен аспект їх роботи був відповідним чином 

спеціалізований. Спеціалізований характер GPU означав, що він міг виконувати 

певний тип обчислень дуже швидко. Фактично, набагато швидше, ніж процесор.  

Також виявляється, що, хоча таке обчислення було типовим для графічних 

робочих навантажень, багато наукових і обчислювальних робочих навантажень 

грунтувалися на аналогічних обчисленнях і, отже, отримали б велику вигоду від 

доступу до графічного процесора, який побудований з тисяч ядер для виконання 

зазначених математичних обчислень в масовому паралельному режимі.   

Хоча «тисячі ядер» можуть здатися абсурдно великими в порівнянні зі 

звичайною кількістю ядер ЦП, але слід мати на увазі, що ядра ЦП є загальними 

процесорами, які окремо набагато складніші і продуктивніші, ніж їх відповідні 

аналоги на GPU.  

Ініціатива AMD Fusion була спрямована на об'єднання центральних і 

графічних процесорів в один пакет, що призвело до створення Accelerated 

Processing Unit або APU («прискорений процесор»), назва, яка все ще 

використовується сьогодні. 

TeraScale була єдиною з архітектур графічних процесорів ери AMD/ATI, 

орієнтованих на чисту графіку і не орієнтованих на обчислення. Вона являє 

собою складний набір логіки вибірки, декодування і виконання в поєднанні з 

регістрами зберігання і кешем, які працюють в тандемі для виконання будь-якого 

необхідного обчислення числа, і ці виконавчі блоки самі складаються з більш 

простих базових блоків.  

У TeraScale, як і у всіх сучасних графічних процесорах AMD, найбільш 

фундаментальним виконавчим блоком є потоковий процесор або SP.  

SP – це те, що AMD вважає за краще називати арифметико-логічним 

пристроєм (АЛП) в контексті своїх графічних процесорів. Кілька SP і блок 

управління розгалуженням разом з регістрами зберігання об'єднуються в єдиний 

блок потокової обробки або SPU. Кілька блоків SPU разом з додатковими 

блоками управління і регістрами зберігання разом складають одне ядро SIMD. 

Кілька ядер SIMD і ще більше керуючого обладнання в кінцевому підсумку 

об'єднуються в закінчений графічний процесор TeraScale. 
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За своєю суттю TeraScale являла собою архітектуру VLIW SIMD, що 

значною мірою сприяло його домінуванню в іграх в той час. VLIW означає дуже 

довге слово інструкції і є ще одним типом архітектури набору команд (ISA).  

У той час як очевидні підходи включають просте створення більш швидких 

ядер, які обробляють більше інструкцій за такт, інший підхід полягає в тому, щоб 

просто робити більше процесів за один раз. Цей останній підхід вимагає 

наявності декількох процесорних ядер в одній системі. 

Одна справа – мати кілька ядер, зовсім інша – ефективно їх 

використовувати. Коли запускається програма, вона створює системний процес 

(видимий в диспетчері завдань), який, в свою чергу, породжує один або кілька 

потоків.  

Потік – це самодостатній набір інструкцій, які очікують уваги ЦП для 

виконання. Потік самодостатній, оскільки інструкції у ньому містять всі дані та 

інформацію про стан, необхідні для їх виконання. Таким чином, потік – це 

найменша послідовність інструкцій, яка може бути запланована для виконання 

за допомогою планувальника. 

Простим підходом до використання більшої кількості ядер було б 

паралельне виконання декількох незалежних потоків. Цей підхід 

використовується процесорами і називається паралелізмом на рівні потоків 

(TLP). 

Паралелізм на рівні інструкцій (ILP) – це альтернативний підхід до 

паралельної обробки: за допомогою ILP кілька потоків з процесу упаковуються 

в один великий потік, що дає, так зване, дуже довге слово інструкції (VLIW). 

Потім цей потік VLIW надсилається процесору, де він розпаковується під час 

виконання, і отримані потоки виконуються доступними ядрами обробки. 

Обидва підходи, ILP і TLP, поділяють загальну критичну вимогу: операції, 

що виконуються паралельно, повинні бути незалежними один від одного, чи то 

розрізнені потоки, чи то інструкції всередині потоку VLIW. 

У TLP операції діляться між прикладним програмістом та обладнанням: у 

той час як програміст відповідає за написання коду з підтримкою потоків, що 

використовують переваги декількох ядер обробки, сам процесор в кінцевому 

підсумку планує потоки для паралельної обробки під час виконання, 

максимізуючи використання. Таким чином, TLP слідує динамічному підходу до 

планування під час виконання, в якому сам процесор діє як планувальник. 

З підходом ILP все не так просто: процес виклику повинен сам 

ідентифікувати незалежні потоки, які повинні бути упаковані в один потік VLIW. 

Він перекладає весь тягар планування на програмне забезпечення і, зокрема, на 

компілятор.  

Висловлюючись мовою програмного забезпечення, компілятор – це 

спеціальна програма, яка перетворює код, написаний мовою високого рівня, 

такою як Java або C/C++, в машинний код низького рівня на основі ISA 

процесора, таким чином діючи як перекладач-посередник.  

Хоча компілятор отримує перевагу повного представлення програми і, 

отже, можна очікувати, що він буде розумно планувати. Проте існують умови, 
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під час яких компілятор залишається поза спостереженням, оскільки деякі 

результати залишаються невідомими до фактичного часу виконання.  

Цю проблему посилює той факт, що планування, встановлене 

компілятором, не може бути змінено процесором під час виконання, залишаючи 

статичний підхід до планування під час компіляції, що різко контрастує з TLP.  

Отже, ILP – це підхід до статичного планування, який ускладнює 

конструкцію компілятора і залишає обчислювальні ресурси час від часу 

неминуче простоювати.  

Але цей підхід використовували, тому що графіка – це область 

застосування з високим ступенем паралельної обробки, яка добре може 

використовувати ILP. Крім того, в поєднанні з TLP, як це зроблено в TeraScale, 

ILP може показати дуже вражаючі показники продуктивності. 

Графічний процесор витягує кілька точок даних або пікселів одночасно в 

групі, що називається вектором, разом з відповідною інструкцією відповідно до 

його характеру SIMD. AMD любить називати ці вектори «хвильовими 

фронтами», а за допомогою TeraScale 64 потоки VLIW значень пікселів або точок 

даних групуються в хвильовий фронт і відправляються в ядро SIMD для обробки.  

З 16 SPU на ядро SIMD повний 64-розрядний хвильовий фронт 

виконується за чотири цикли. З 16 SPU ядра SIMD, кожен з яких обробляє потік 

VLIW за кожен такт, простежується паралелізм на рівні потоків або TLP, 

оскільки 16 потоків VLIW обробляються в будь-який момент часу.  

Далі йде паралелізм на рівні інструкцій (ILP), оскільки кожен потік VLIW 

аналізується на складові його точки даних, які потім виконуються індивідуально 

потоковими процесорами в SPU. 

Тим не менш, використання залишається великою проблемою як для SPU, 

так і для SP всередині них: не тільки компілятор повинен робити все можливе, 

щоб ідентифікувати 5 незалежних точок даних для кожного потоку VLIW, але і 

64 потоки VLIW повинні бути упаковані разом в кожному хвильовому фронті.  

Крім того, всі 64 елементи хвильового фронту повинні виконуватися по 

одній і тій же інструкції. Таким чином, існує безліч можливостей для додаткових 

тактових циклів, і компілятор повинен робити все можливе, щоб їх планувати. 

При наявності 5 SP в кожному SPU для досягнення 100% використання 

потрібно п'ять точок даних на кожен потік VLIW. Це найкращий випадок; у 

гіршому випадку весь потік складається лише з однієї точки даних, що 

призводить до жахливого використання 20%, оскільки 4 SP просто беруть участь 

у простійці. Окрім крайнощів, AMD відзначила середнє використання 68% або 

3-4 SP за такт. 

За час свого існування TeraScale еволюціонувала в три покоління, 

починаючи з першого покоління серії Radeon HD 2xxx і, нарешті, закінчуючи 

серією Radeon HD 69xx на базі третього покоління. Три основні вдосконалення, 

що відбулися за цей період:  

 більше ядер SIMD;  

 менші технологічні вузли; 

 більш оптимізований SPU. 
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Radeon HD 2900 XT стала дебютним флагманом TeraScale: виготовлена по 

80 нм техпроцесу TSMC з використанням всього 4 ядер SIMD. 

За нею послідувала серія HD 3000 з аналогічними характеристиками, хоча 

і на новому 55 нм техпроцесі TSMC, і, як і її попередник, в той час не вразила 

конкурентів Nvidia.  З серією HD 4000 ситуація дійсно змінилася на користь 

AMD, оскільки флагманська модель HD 4870 різко збільшила кількість ядер 

SIMD до десяти та прийняла нову, на той час, VRAM GDDR5, що дозволило 

збільшити пропускну здатність пам'яті в 1,5 рази.  

Серія Radeon HD 5000, дебютувавши в архітектурі TeraScale 2 на 

абсолютно новому 40 нм техпроцесі, знаменує собою початок розквіту TeraScale. 

Графічні процесори сімейства Radeon HD 5000 залишаються, мабуть, кращими 

на сьогоднішній день AMD і насправді так добре цінуються, що новітні карти 

AMD RX 5000 на основі RDNA названі на честь цього сімейства графічних 

процесорів.  

Випустивши HD 5870, AMD в черговий раз подвоїла кількість ядер SIMD 

у флагманському графічному процесорі, а також кеш-пам'ять другого рівня і 

відеопам'ять. 

TeraScale 3 була присутня тільки в серії Radeon HD 6900 зі значною 

зміною: скорочення кількості потокових процесорів на SPU з п'яти до чотирьох. 

Це було відповіддю AMD на їх спостереження за використанням SP в 

середньому близько 3-4 SP на SPU за кожен такт. 

Це скорочення сприяло б ефективності використанню, а також залишило б 

кремній для додаткових ядер SIMD. Дійсно, флагманський графічний процесор 

Radeon HD 6970 (рис. 1.11) незначно, але збільшив кількість ядер SIMD до 24. 

Серія HD 6900 стане останнім з флагманських графічних процесорів TeraScale, 

хоча карти на базі TeraScale продовжували випускатися до жовтня 2013 року.  

У міру того як обчислювальні додатки стали займати центральне місце в 

прискоренні графічного процесора, розвивалися і ігри. Наступне покоління 

графічних API, таких як DirectX 10, принесло з собою складні шейдери, які 

зробили VLIW-орієнтований дизайн TeraScale ще більш неефективним і 

практично важким для планування.  

Відповідно, серія Radeon HD 7000 покладе початок архітектурі GCN, 

неминучому наступнику TeraScale, який повністю відмовиться від VLIW і ILP і 

тим самим зміцнить увагу AMD до обчислень на ГП в майбутньому. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ 

 В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують 

у здобувачів уміння навчатися, оперувати  і керувати інформацією, швидко 

приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні 

життєві компетенції). Світовий процес переходу до інформаційного суспільства, 

а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, 

зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти. 

Нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з 

найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Цій проблемі 

приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління освітою, 

так і на рівні навчальних закладів. Навчання із застосуванням онлайн-платформ 

на етапі свого зародження переважно розглядалося у контексті дистанційного та 

електронного, оскільки йому притаманні характерні риси цих обох технологій. 

Витоки та світовий досвід застосування навчання із застосуванням онлайн-

платформ та сервісів ґрунтовно висвітлено у роботах С. Ніколаєнко [5], 

С. Сисоєва [6], О. Слободяник  [7]. 

Навчання із застосуванням онлайн-платформ на етапі свого зародження 

переважно розглядалося у контексті дистанційного та електронного навчання, 

оскільки йому притаманні характерні риси цих обох технологій. Витоки та 

світовий досвід застосування навчання із застосуванням онлайн-платформ та 

сервісів ґрунтовно висвітлено у роботах О. Золотарьової [3], О. Комарницької 

[4]. Також у їх працях наведено методику застосування технології використання 

мобільних телефонів під час навчання учнів. Проте, останнім часом все більше 

досліджень проводяться у напряму змішаного навчання, оскільки мобільну 

освіту можливо проводити як на відстані, так і під час самого процесу навчання, 

застосовуючи мобільні засоби навчання. Так у роботі O. Слободяник [7], 

проаналізовано переваги та недоліки навчання із застосуванням інтернет-

технологій у контексті змішаного навчання, наведені типи можливого контенту, 

який доцільно застосовувати для навчання, що засвідчує великий дидактичний 

потенціал онлайн-технологій. Проблемами навчання із застосуванням інтернет-

можливостей та впровадженням його в освітній процес займаються: В. Биков, О. 

Білик, В. Білоус, Я. Брухаль, І. Воротникова, Р. Горбатюк, Р. Гуревич, І. 

Золотарьова, В. Куклев, В. Кухаренко, С. Литвинова, О. Наливайко, Є. 

Патаракін, О. Потапчук, Н. Рашевська, Г. Скрипка, С. Терещук, А. Труш, А. 

Федосєєв, Н. Чорноус та інші. 
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Дослідженням особливостей використання засобів мобільних технологій у 

процесі навчання присвячені роботи: К. Бугайчук, І. Золотарьова, 

О. Мардаренко, В. Осадчий, А. Труш та ін. С. Терещук мобільні пристрої 

розглядає «як один із засобів інформаційно-комунікаційних технологій» [9]. 

Найвагомішим критерієм вибору інструментів для організації навчання із 

застосуванням онлайн-сервісів має бути відповідність поставленим методичним 

цілям, тобто те, наскільки певний сервіс чи ресурс зможе допомогти у досягненні 

очікуваних результатів навчання в такому форматі. При цьому бажано також 

враховувати універсальність цих інструментів, щоб зменшити кількість різних 

платформ, які використовуються для навчання.  Порівнюючи кілька 

інструментів, варто обов’язково звернути увагу на  зрозумілість інтерфейсу як 

для викладачів, так і для здобувачів знань. Перевагу краще надати 

україномовним ресурсам чи тим, що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

Водночас важливо врахувати можливі особливі потреби студентів та засади 

універсальної доступності програмних засобів. В умовах, коли навчання 

відбувається за допомогою персональних пристроїв, потрібно зважати на 

розмаїття цих пристроїв та обирати ресурси, які максимально підходять для 

різних платформ (персональні комп’ютери, планшети, мобільні пристрої Apple, 

Android тощо). Важливим моментом є необхідність реєстрації на веб-ресурсі, 

адже необхідно пам’ятати про інформаційну безпеку. Потрібно уважно 

ознайомлюватись із правилами використання платформ і, наскільки це є 

можливо, зменшити обсяг персональних даних, які фіксуються на них [2]. 

Прикладом використання мобільних засобів у навчальному процесі може 

слугувати безоплатний онлайн-сервіс Kahoot!. Він дає змогу створювати 

інтерактивні навчальні ігри, що складаються з низки запитань із кількома 

варіантами відповідей. Такі ігрові форми роботи можуть бути застосовані у 

навчанні – для перевірки знань. А також сервіс може стати у нагоді 

педагогічному колективу навчального закладу для різних форм наукової, 

методичної та організаційної роботи. Участь в іграх, створених за допомогою 

сервісу, сприяє спілкуванню та співпраці у колективі, підвищує рівень 

обізнаності в інформаційно-комунікаційних технологіях, стимулює критичне 

мислення [1]. 

Одним із способів підвищення активності здобувачів освіти на занятті  та їх 

зацікавленості є організація атмосфери змагання. За допомогою платформи 

Kahoot! є можливість організовувати як на заняттях, так і в позааудиторний час 

інтелектуальні вікторини, саме вони і будують атмосферу змагання. Ідея цих 

вікторин полягає в тому, що студенти одночасно відповідають на одні і ті ж 

запитання, змагаючись один з одним. Підсумком є рейтинг найкращих 

результатів. 

Актуальність теми дослідження зумовлюється тим, що застосування 

платформи Kahoot! у навчально-виховному процесі можливе лише із 

використанням мобільних телефонів, які на сьогодні є невід’ємною складовою 

життя сучасного суспільства. Кожен студент має мобільний телефон, тому 

опитування з його використанням лише допоможе зацікавити до навчання, а 
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також сприятиме підвищенню рівня знань.  

Kahoot! – це навчальна платформа, за допомогою якої можна проводити 

інтерактивні заняття та перевірку знань за допомогою онлайн-тестування. 

Отримати доступ до неї можна через веб-браузер або додаток Kahoot у Google 

Play чи App Store. Платформа є зручним інструментом для створення тестів, які 

можна використовувати для поточного та модульного контролю знань; 

самостійного навчання та самоконтролю; підготовки до модулів та контролів 

знань; опитування думки та ін. Спосіб опитування «віртуальний клас» можна 

використовувати не лише для аудиторних занять чи дистанційного навчання. 

Його можна також використовувати під час конференцій, наукових гуртків чи 

інших заходів, коли є потреба залучати здобувачів освіти  до обговорення 

наукових чи навчальних проблем. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРА 

EFI, UEFI 

 

EFI (Extensible Firmware Interface) є інтерфейсом для централізації 

обладнання в момент активації системи. Він регулює процеси, що відбуваються 

між операційною системою і прошивкою, яка управляє низькорівневими 

функціями апаратного забезпечення. EFI завантажує комп'ютер-зразок, а потім 

передає керування завантажувачу операційної системи. Це логічна заміна 

https://getkahoot.com/
http://dystosvita.blogspot.com/
http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/guon/news/2007/05/25
http://www.academia.edu/931578
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інтерфейсу BIOS, який традиційно використовується комп'ютерами, сумісними 

з IBM PC. 

Intel розробила першу специфікацію EFI. Пізніше інтерфейс змінив свою 

назву:1остання1версія1стандарту1називається UEFI (Unified Extensible Firmwar

e Interface). На сьогоднішній день стандарт UEFI розробляється Єдиним 

форумом EFI. 

Стандарт EFI має підтримку графічного меню, а також деякі додаткові 

функції (наприклад, Aptio або Great Wall UEFI). 

Інтерфейс EFI містить таблиці, які містять багато різних даних: 

інформацію про платформу, служби завантаження та виконання, доступні для 

завантажувача операційної системи та самої операційної системи. Деякі 

розширення BIOS (ACPI або SMBIOS) також включені в EFI: вони не мають 16-

бітного інтерфейсу виконання. 

EFI визначає завантажувальні служби, які включають підтримку: 

 текстової і графічної консолі; 

 шин; 

 блоків; 

 файлових служб. 

Інтерфейс також визначає служби виконання (дата, час і пам'ять). 

Стандарт EFI, на додаток до стандартних, залежних від архітектури 

драйверів, також визначає незалежне від платформи середовище драйверів. Це 

середовище називається EFI байт код (EBC). Специфікація UEFI вимагає, щоб 

системне програмне забезпечення інтерпретувало будь-які зображення EBC, 

завантажені (фактично або потенційно) в навколишнє середовище. 

Так, EBC може бути пов'язаний з апаратно-незалежною відкритою 

прошивкою, що використовується в комп'ютерах Apple Macintosh і Sun 

Microsystems SPARC. 

Деякі з архітектурно-залежних типів драйверів EFI можуть бути оснащені 

інтерфейсами для використання операційної системи, що дозволяє самій 

операційній системі використовувати EFI як базову підтримку графіки та мережі 

перед завантаженням драйверів. 

Диспетчер завантажень EFI використовується для вибору та завантаження 

операційної системи. Отже, виключається необхідність певного алгоритму 

завантаження: навантажувач - це додаток EFI. 

На додаток до стандартного методу розбиття диска (MBR), EFI має 

підтримку таблиці розділів GUID (GPT). Ця схема вільна від будь-яких 

обмежень, специфічних для MBR. Стандарт EFI не містить опису файлових 

систем, але реалізації EFI зазвичай підтримують файлову систему FAT32. 

Відкрите середовище оболонки стандарту дозволяє користувачеві 

завантажувати його для виконання певних операцій. Це набагато зручніше: 

користувач позбавлений від завантаження самої операційної системи. Оболонка 

являє собою простим EFI додатком, який може зберігатися в платформі ROM 

(або на окремому пристрої, драйвери якого знаходяться в ПЗУ). 

https://www.alterbit.ru/glossary134.html
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Крім того, користувач може використовувати оболонку для запуску інших 

програм EFI (наприклад, налаштування або встановлення операційної системи, 

діагностування, налаштування або оновлення прошивки). Також у функції 

оболонки входить відтворення CD/DVD-носіїв без завантаження операційної 

системи. Крім того, оболонка EFI дозволяє виконувати командні операції 

копіювання або переміщення файлів і каталогів за умови, що робота виконується 

на підтримуваних файлових системах. Також можна завантажити/вивантажити 

драйвери. Нарешті, оболонка може використовувати повний стек TCP/IP.  

Оболонка EFI має підтримку скриптів у вигляді файлів з розширенням .nsh 

(аналогічно пакетному файлу в DOS). 

Назви команд часто запозичені у інтерпретаторів командного рядка 

(COMMAND.COM або оболонки Unix). Оболонка EFI може повноцінно 

виступати в якості альтернативи і повноцінного аналога інтерпретатора 

командного рядка або текстового інтерфейсу BIOS. 

Переваги UEFI 

Підтримка великих носіїв (дисків). Підтримка великих дисків UEFI 

зобов'язана новому стандарту таблиць розділів під назвою GPT (GUID Partition 

Table). Традиційним способом завантаження в BIOS був завантажувальний 

сектор master boot record (MBR), який містить таблицю розділів, яка описувала 

розміщення розділів диска. Записи таблиці розділів в MBR мають один істотний 

недолік: номер першого сектора початку розділу у форматі LBA має бітну 

глибину всього 4 байти (32 біти), відповідно, тільки 4 млрд секторів можуть бути 

розглянуті. І це, з "класичним" розміром сектора 512 байт, становить лише ~ 2 

терабайти дискового простору. UEFI за допомогою GPT дає можливість 

адресувати диски до 18 екзабайт. 

Пряма підтримка файлових систем і таблиць розділів. UEFI має модулі для 

підтримки файлових систем і таблиць розділів, тобто він може працювати як з 

таблицями розділів, так і з файловими системами безпосередньо. Специфікація 

забезпечує підтримку таблиці розділів GPT, файлових систем, жорстких дисків 

та файлової системи ISO9660 на CD/DVD дисках. Це позбавить від необхідності 

писати код bootstrap (аналогічний MBR), який буде завантажувати 

навантажувачі різних ступенів по ланцюжку. 

Відсутність інших традиційних обмежень MBR. Більше не потрібно 

стискати код bootstrap в мініатюрний сектор з 512 байт. Можна зосередитися на 

написанні єдиного модуля завантаження, який об'єднає всі необхідні етапи. 

Драйвери апаратного забезпечення, незалежні від платформи. UEFI має 

доступ до комп'ютерного обладнання через незалежні від платформи драйвери. 

Виробнику пристрою просто потрібно написати тільки одну версію драйвера для 

всіх платформ (x86, ARM, Itanium, Alpha), а це значно спрощує розробку і 

прискорює процес виявлення помилок. Специфікація UEFI описує взаємодію 

драйверів UEFI з операційною системою в тому випадку, коли в ОС немає 

драйвера, наприклад, відеокарти, а в UEFI вона присутня, завантажується і 

функціонує, то ОС має можливість виводити дані на монітор через стандартні 

інтерфейси UEFI. 
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Підтримка стека протоколів TCP: IPv4/IPv6. UEFI дозволяє 

використовувати багаті мережеві можливості безпосередньо з інтерфейсу UEFI. 

Отже, можна розробляти різні завантаження за допомогою http/ftp протоколів, 

звідки відразу приходить на розум завантаження з URL, на якому лежить 

звичайний EFI-модуль, або повноцінний ISO-образ. 

Підтримка традиційної моделі BIOS. UEFI не потребує класичного BIOS, 

але багато виробників вбудовують код емуляції BIOS для підтримки здоров'я 

старих операційних систем. Цей модуль називається модулем підтримки 

сумісності (CSM). Він включає в себе 16-розрядний модуль, реалізований 

виробником BIOS і шар, що пов'язує CSM16 з інструментарієм (інтерфейсом і 

апаратним забезпеченням). Сумісність передбачає підтримку завантаження 

через MBR і підтримку на кодовому рівні переривань програми (int 10h - 

відеосервіс, int 13h - дисковий сервіс, int 15h - сервісні функції, int 16h - служба 

клавіатури, int 18h - сервіс ROM-BASIC, int 19h - сервіс завантажувача bootstrap). 

Тому ті операційні системи та програмне забезпечення, яке потребувало старого 

доброго BIOS для роботи, можуть вільно працювати на машинах з UEFI. 

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс UEFI. Так звана «простота в 

експлуатації». Стверджується, що управління BIOS не було інтуїтивно 

зрозумілим, представляючи собою погано задокументований текстовий 

інтерфейс, який міг зрозуміти не кожен користувач. На відміну від цього, багато 

оболонок UEFI підтримують графічний інтерфейс, мишачий маніпулятор, які 

просто не реалізовані в більшості BIOS. Сам інтерфейс може бути графічним, на 

та інтуїтивно зрозумілим для більшості, але він також може бути традиційним, 

тобто схожим на класичний текст, все залежить від переваг розробника і 

позиціонування обладнання. Є можливість підтримки кількох мов. 

Швидкість UEFI. Код UEFI працює швидше, ніж код традиційного BIOS, 

через те, що він повністю написаний «з нуля», без необхідності «тягнути» за 

собою шлейф застарілої підтримки коду для різних нестандартних апаратних 

засобів і різних логічних анахронізмів. 

Швидкість завантаження ОС. При UEFI завантаження відбувається значно 

швидше. Це досягається шляхом паралельної ініціалізації пристроїв, на відміну 

від BIOS, який послідовно ініціалізовував обладнання, а також скорочення часу 

запуску через відсутність необхідності пошуку навантажувача через всі пристрої 

(завантажувач вказується в UEFI і викликається безпосередньо).  

Додаткові програмні модулі. Безпосередньо, перед завантаженням 

операційної системи з носія UEFI дозволяє запускати власні UEFI-модулі і 

драйвери для широкого кола цілей: для роботи з мережею, диском 

(архівування/резервне копіювання), конфігурації параметрів, тестування 

обладнання. Очевидно, що з популяризацією стандарту список додатків UEFI 

буде тільки розширюватися. Навіть зараз можна написати повноцінну гру, 

розробити власну консоль для обслуговування потреб у вигляді окремого UEFI-

модуля (наприклад, shell.efi), інтернет-браузера, забезпечити роботу з 

медіаданими (перегляд фільмів, прослуховування музики), організувати 

резервне копіювання дисків. 
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UEFI містить вбудований менеджер завантажень. Тобто він реалізує 

власний навантажувач коду ОС, який дуже функціональний і може виступати 

аналогом багатонавантажувачів декількох операційних систем. 

Розмір блоку вводу-виводу. В UEFI при читанні використовується 

спеціальний розмір блоку вводу-виводу EFI, що дозволяє читати більше 1 МБ 

даних (в BIOS межа становить 64 КБ). 

Безпека. UEFI захищений від шкідливого коду стадії завантаження. 

Шкідливий код не може завантажитися перед завантаженням операційної 

системи, тим самим захопивши контроль. Це досягається прописанням коду в 

самій прошивці, а також завдяки наявності безпечної процедури завантаження 

під назвою Secure Boot. 

Легка функціональність масштабування. Прошивку UEFI можна легко 

розширити, вставивши підтримуваний накопичувач (наприклад, флешку). Після 

цього із зовнішнього пристрою можуть підключитися додаткові драйвери, 

додатки UEFI. Якщо задуматися про це, то це відкриває прекрасні можливості 

для розширення функціоналу, який не вдалося отримати за допомогою 

традиційного BIOS, так як він обмежувався виключно кодом, вшитим в ПЗУ. В 

UEFI можна "обминути" драйвер нового обладнання безпосередньо на етапі 

UEFI, тобто перед початком завантаження операційної системи, і отримати 

доступ до функціоналу цього пристрою. 

Підтримка альтернативних засобів вводу. UEFI надає підтримку 

альтернативних інструментів введення даних, таких як віртуальні клавіатури та 

сенсорні дисплеї. Це досить актуально в епоху різних мобільних гаджетів. 

Алгоритм UEFI 

У процесі створення UEFI розробники з самого початку встановили 

жорсткі рамки для кожного процесу, що бере участь в процесі виконання. Перші 

три фази (SEC, PEI, DXE) готують платформу для завантажувача ОС, четверта 

фаза (BDS) безпосередньо завантажує завантажувач ОС. 

Фаза SEC (Security; безпека). Етап безпеки, для якого все повинно бути 

підписано і перевірено, інакше він не буде запущений. Процеси, що 

відбуваються в даній фазі: 

 очищується кеш процесора; 

 починається основна процедура ініціалізації в ПЗУ; 

 перехід на захищений режим роботи процесора; 

 ініціалізація MTRR (регістри діапазону типів пам'яті) для BSP; 

 запуск мікрокоманд для всіх встановлених процесорів; 

 початкова робота з BSP/AP. BSP = пакет підтримки ради. AP = 

прикладний процесор. Кожне ядро може бути представлене як BSP + AP. Всі AP 

відправляються в IIPI (Init Inter-процесор переривання), а потім SIPI (запуск 

міжпроцесорного переривання); 

 передача даних і контроль на фазу PEI. 

Фаза PEI (Pre-EFI Initialization; попередня ініціалізація EFI). Готує 

платформу (пам'ять і виявлені пристрої) до основної процедури ініціалізації 

системи на етапі DXE. Процеси, що відбуваються в даній фазі: 
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 передача даних з ПЗУ в кеш; 

 ініціалізація CRTM. Це набір інструкцій, який запускається 

платформою під час виконання операцій RTM; 

 завантаження диспетчеру PEI. Диспетчер завантажує серію модулів 

(PEIM), які змінюються в залежності від платформи. Ці модулі виконують решту 

завдань PEI. Етап закінчується при завантаженні всіх модулів; 

 завантаження та запуск модулів ініціалізації процесора. В 

результаті, процесори ініціалізуються; 

 ініціалізація вбудованих інтерфейсів платформи (SMBus); 

 ініціалізація MCH (концентратор контролера пам'яті), ICH 

(концентратор контролера вводу-виводу); 

 ініціалізація пам'яті і перенесення в неї дані з кеша. 

Фаза DXE (Driver eXecution Environment; середовище драйвера eXecution). 

Завантаження компонентів на цьому етапі базується на ресурсах, які були 

ініціалізовані на фазі PEI. Завершальний етап ініціалізації всіх пристроїв. 

Запускає UEFI: завантажувальні служби, служби виконання та служби DXE. 

Процеси, що відбуваються в даній фазі: 

 завантаження ядра DXE. Створюється інфраструктура DXE: 

необхідні структури даних, база даних дескрипторів. Запускається ряд послуг: 

завантажувальні служби, служби виконання, служби DXE; 

 запуск диспетчеру DXE. Через ручні блокові структури (список 

HOB), передані від PEI, він визначає доступний том прошивки (FV - 

структуровану база даних виконуваних модулів DXE - драйвери та програми) та 

шукає драйвери в них, запускає їх, спостерігаючи їхні залежності. У цей момент 

активуються інші компоненти. Диспетчер завантажує всі доступні драйвери з 

усіх доступних носіїв; 

 завантаження драйверу SMM Init. Ініціює підфазу. SMM (Режим 

управління системою) - один з привілейованих режимів виконання коду x86-

процесора, при якому процесор переходить в незалежний адресний простір. Він 

зберігає контекст поточного завдання, потім виконує необхідний код, потім 

повертається в основний режим.; 

 запуск диспетчеру завантаження UEFI. Це відбувається після 

запуску всіх драйверів. Управління передається на фазу BDS. 

Фаза BDS (Boot Device Selection; вибір завантажувального пристрою). 

Реалізує політику завантаження платформи. Основне завдання - підключити 

пристрої, необхідні для завантаження; вибрати (вручну або автоматично) 

завантажувальний пристрій і завантажитися з нього. Часто виконує рекурсивний 

пошук всіх доступних FV і намагається знайти завантажуваний контент. 

Процеси, що відбуваються в даній фазі: 

 ініціалізація консольних пристроїв в змінній середовища; 

 завантаження драйверів пристроїв UEFI, перелічених в змінній 

середовища (містить параметри в порядку завантаження); 
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 завантаження застосунку UEFI із завантажувального пристрою. 

Списки пристроїв містяться в глобальній змінній навколишнього середовища в 

тому порядку, в якому завантаження знаходиться в порядку завантаження; 

 звернення до DXE Manager, щоб перевірити наявність додаткових 

залежностей драйверів з моменту останнього звернення до менеджеру. Після 

цього контроль повертається до фази BDS. 
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ОДНОПЛАТНИЙ КОМП'ЮТЕР INTEL EDISON 

 

Одноплатний комп'ютер (SBC, англ. Single-board computer) – 

самодостатній комп'ютер, зібраний на одній друкованій платі, на якій 

встановлені мікропроцесор, оперативна пам'ять, пристрої вводу-виводу і інші 

модулі, необхідні для функціонування комп'ютера. Одноплатні комп'ютери 

виготовляються в якості демонстраційних систем, систем для розробників або 

освіти, або для використання в ролі промислових або вбудованих комп'ютерів. 

На відміну від традиційних персональних комп'ютерів форм-фактору 

«desktop» (стандарти AT, ATX, і т. П.), одноплатні комп'ютери часто обходяться 

без установки додаткових периферійних плат. Деякі одноплатні системи 

виготовлені у вигляді компактної плати з процесором і пам'яттю, що 

підключаються до backplane для розширення можливостей, наприклад, для 

збільшення кількості доступних роз'ємів. 

Кількість задач, з якими працює даний комп'ютер, досить велика. Список 

починається з домашнього комп'ютера і закінчується маршрутизаторами та 

модемами. Наприклад, на такому пристрої можна без проблем встановити майже 

повний функціонал Linux, перетворивши його в непогану машину для роботи з 

документами, веб-серфінгу, прослуховування музики та іншими нескладними 

задачами. Деякі моделі здатні осилити навіть програвання відеороліків до 1080р. 

І все це - зі звичайним графічним інтерфейсом. Єдине місце, де можуть 

виникнути проблеми, – це інша архітектура. Як правило, багато додатків мають 

версії для ARM-архітектури, а якщо немає – легко знайти аналог, але 

специфічний інструментарій на цій платформі трапляється нечасто. 

http://datadump.ru/uefi/
https://tebapit.com/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-uefi-%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96/
https://tebapit.com/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-uefi-%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96/
https://tebapit.com/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode
https://f1comp.ru/zhelezo/chto-takoe-uefi-kak-ustanovit-uefi-na-windows-10-i-bolee-starye-versii/
https://f1comp.ru/zhelezo/chto-takoe-uefi-kak-ustanovit-uefi-na-windows-10-i-bolee-starye-versii/
https://f1comp.ru/zhelezo/chto-takoe-uefi-kak-ustanovit-uefi-na-windows-10-i-bolee-starye-versii/
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Інше застосування – автоматизація та спеціалізація. Так, для Raspberry Pi 

існують прошивки, які дозволяють перетворити його в маршрутизатор Wi-Fi, 

мережеве сховище даних або безпровідний мережевий плеєр. Дуже часто такі 

рішення є максимально довершеними, які вимагають мінімального втручання, і 

вказання необхідних налаштувань.  

Не варто також забувати про мережу «інтернет-речей» (IoT). Наприклад, 

Microsoft збирає випустити спеціальну версію Windows 10 IoT Edition. Пристрій, 

що використовує спеціальні протоколи (і збірку програмного забезпечення, 

розробленого самим пристроєм), може взаємодіяти навіть із телефонами Lumia.  

З точки зору розвитку ідеї одноплатних комп'ютерів це дійсно крок уперед: це 

управління раніше можна було здійснити лише через маршрутизатор. 

Мережа інтернет речей (IoT) описує мережу фізичних об’єктів – «речей», 

з вбудованими датчиками, програмним забезпеченням та іншими технологіями з 

метою підключення та обміну даними з іншими пристроями та системами через 

Інтернет. Ці пристрої можуть бути від звичайних побутових предметів до 

складних промислових інструментів. Експерти очікують, що на сьогодні понад 

7 мільярдів підключених пристроїв IoT зросте до 10 мільярдів до 2021 року, та 

22 мільярдів -– до 2025 року.  

Intel Edison – платформа, яка готова до використання обчислювального 

середовища загального призначення з підтримкою бездротової передачі даних. 

Простіше кажучи, це міні-комп'ютер з Linux в комплекті, основа для створення 

нового світу речей на основі мережевої взаємодії один з одним.  

Edison вимагає менше технічних знань (в порівнянні із старими часом 

створення власних плат), що робить його простішим у використанні для 

програмістів, що не мають достатнього досвіду роботи з електронікою, або 

інженерів з гуманітарною освітою.  

 
Рисунок 1 – Вигляд плати Intel Edison 

Intel Edison використовується для: 

• Пристроїв для світу речей (Iot)  – найпопулярніша і головна мета; 

• Швидкого прототипування (розробки прототипів); 

• Мозок для робота;  

• Невеличкий комп'ютер на базі Linux; 

• Ввивчення нових технологій в якості хобі; 

Існує три види основних продуктів, що продаються як Edison: 

• Intel Edison (тільки основна плата); 
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• Intel Edison Breakout Board Kit ( основна плата і плата розширення 

Breakout); 

• Intel Edison Kit for Arduino (основна плата і плата розширення 

Arduino). 

Що стосується того, який з них обрати, то Intel Edison сам по собі доволі 

складний в користуванні. Тому краще придбати комплект з платою розширення, 

яку можна об'єднати з Edison. Існує два типи комплектів: з платою Breakout і з 

платою Arduino. Плата Breakout трохи більше, чим сам Edison, а плата Arduino 

набагато більша. Якщо ви хочете використати переваги невеликого розміру 

Edison, наприклад, для створення робота, то кращим вибором буде плата 

Breakout, а для новачків – плата Arduino буде кращим вибором.  

Модуль Intel Edison дуже малий навіть в порівнянні звичайної SD-карти: 

 Розмір: 25 × 35,5 × 3,9 мм; 

 Процесор: Intel Atom SoC (двоядерний процесор 500 МГц); 

 Мікроконтролер: 32-розрядний мікроконтролер; 

 Intel Quark (100 МГц); 

 Пам'ять (ОЗП 1 GB LPDDR3 (PoP memory) – 2 channel 32bits @ 

800MT/sec; 

 Внутрішня пам'ять: 4 Гбайт eMMC (v4.51); 

 Wi-Fi: IEEE802.11 a / b / g / n, 2,4 ГГц / 5 ГГц дводіапазонний; 

 Вluetooth: Вluetooth 4.0; 

 Програмовані контакти: 

 2x UART (1 full flow control, 1 Rx / Tx); 

 2x I2C, 1x SPI with 2 chip selects; 

 1x I2S; 

 12x GPIO включаючи 4 контакту ШІМ (PWM); 

 Підключення периферійних модулів: 70-контактний роз'єм (Hirose 

DF40 series - 1.5, 2.0, або 3.0 mm висоти стека); 

 Живлення: вхід від 3.3 до 4.5 V; вихід: 100mA @ 3.3V і 100 mA @ 

1.8V; 

 Режими живлення: очікування (без радіопередачі): 13 mW; 

очікування (Bluetooth 4.0): 21.5 mW (BLE in Q4 2014 року); очікування (Wi-Fi): 

35 mW; 

 Розміри: 35.5 × 25.0 × 3.3 mm; 

 Температурний діапазон роботи: від 0 до 40 ° C. 

Однією з особливостей Edison є те, що він працює на тому ж процесорі 

архітектури x86, що і ПК з Windows й інші пристрої, що дозволяє легко 

використати активи розробки, накопичені на x86. Крім того, Edison сумісний з 

Arduino UNO, продуктом компанії Arduino, і підтримує її розробку, що означає 

те, що Edison має більш широкий спектр можливостей розробки(в порівнянні з 

іншими середовищами розробки IoT). 

Для програмування Edison можна використовувати мову програмування C, 

C++, Python або JavaScript (Node.js). Для розробки та налагодження коду 
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пристрою на платах розробки або на пристроях Edison потрібно завантажити 

інтегроване середовище розробки (IDE) для вашого середовища програмування.

 Для взаємодії з датчиками та виконавчими механізмами пристроїв Edison 

(або будь-яких підтримуваних пристроїв),  Intel® надає бібліотеку Libmraa.  

Libmraa надає шар абстракції поверх підтримуваного обладнання для зчитування 

даних з датчиків і виконавчих механізмів стандартним чином і створювати 

переносний код, що працює на всіх платформах, що підтримують цю бібліотеку. 

Щоб перевірити сумісні датчики та актуатори різних виробників для пристроїв 

Edison, перегляньте репозиторій Useful Packages & Modules (UPM) 

Sensor/Actuator на GitHub. UPM – це репозиторій для різних датчиків, що надає 

стандартний шаблон для інтеграції з датчиками за допомогою бібліотеки 

Libmraa.  

Завдяки можливості використання широко поширених мов програмування 

та спільноті різних проектів датчиків, ви можете повторно використовувати 

наявні знання програмування для розробки підключених продуктів та 

використовувати бібліотеку Libmraa для простої взаємодії з контактами GPIO 

для функціональності вводу/виводу. 

Наприклад, для розробки Edison можна використати наступні середовища:  

 Arduino  IDE –  Спеціальна IDE (інтегроване середовище розробки) 

для плати Intel Galileo/Edison. Ви можете використати мову Arduino; 

 Intel XDK IoT Edition – IDE для розробки гібридних застосувань для 

різних платформ (більше схоже на текстовий редактор типу Sublime Text, чим на 

IDE) з використанням Node.js (мова JavaScript); 

 Eclipse IDE + Intel IoT Developer  Kit –  можна використати мову 

C/C++  (також можна використати бібліотеку MRAA, описану нижче).  

 Бібліотека  MRAA –  доступні мови: Node.js, Python, C, C++. 

Проект Yocto – це спільний проект Linux Foundation з відкритим вихідним 

кодом, метою якого є створення інструментів та процесів, що дозволяють 

створювати дистрибутиви Linux для вбудованого програмного забезпечення та 

програмного забезпечення IoT, які не залежать до базової архітектури 

вбудованого обладнання. Проект був анонсований Linux Foundation у 2010 році 

та запущений у березні 2011 року у співпраці з 22 організаціями, включаючи 

OpenEmbedded. 

Проект Yocto фокусується на покращенні процесу розробки програмного 

забезпечення для вбудованих дистрибутивів Linux. Проект Yocto надає сумісні 

інструменти, метадані та процеси, які дозволяють швидко розробити вбудовані 

системи на базі Linux, у яких кожен аспект процесу розробки може бути 

налаштований. 

Заздалегідь скомпільовані BSP образи доступні на сайті Intel. BSP для Intel 

Edison підтримує наступні можливості:  

• Ядро образу на основі Linux kernel 3.10.17  

• Підтримка U – boot, як другий метод завантаження ОС U – boot 

second stage bootloader  

• Зв'язок Bluetooth і Wi - Fi  
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• Робота з Intel Cloud  

• Пакети доступні у рамках Yocto project  

Використовувана в Intel Edison, стандартна ОС Linux заснована на Yocto. 

За специфікаціями Edison, компанія DFRobot.com для Intel Edison 

розробила спеціальну платформу Romeo for Edison Controller (With Intel Edison). 

Romeo for Intel® Edison – це багатоцільова універсальна платформа 

розробки на базі Intel Edison та Arduino SoC. Вона спеціально розроблена для 

застосування у робототехніці. Romeo for Intel® Edison сумісна з платформою 

Arduino з відкритим вихідним кодом та Linux, підтримує середовище розробки 

Java та C. За допомогою Romeo for Intel Edison користувачі можуть легко 

розширити цю платформу тисячами існуючих щитів та модулів, таких як 

перемикачі, датчики, світлодіоди, двигуни. Він також може бути використаний 

як автономна комунікаційна платформа для таких програм, як флеш-пам'ять, 

обробка, Max/MSP і VVVV. Вбудований 2-сторонній драйвер двигуна 

постійного струму та можливість бездротового зв'язку дозволяють відразу ж 

розпочати реалізацію проекту, не вимагаючи додаткового драйвера двигуна або 

бездротового щита. Romeo для Intel® Edison успадковує всі функції 

універсального контролера Romeo та інтегрує потужні функції, якими володіє 

плата Intel Edison. Ви можете описати її як плату керування, спеціально 

розроблену для робототехнічних програм, що несе в собі потужний ген Intel® 

Edison і сумісну з Arduino. 

Але на даний момент його виробництво припинене і на офіційному сайті 

купити цей пристрій неможливо. На сторонніх сайтах радіотехніки за такі плати 

хочуть від 500 до 2500 грн в залежності від комплектації. 

Також компанія SparkFun, реселлер Edison та налагоджувальних плат, 

розробила свій варіант стекових блоків для Edison «SparkFun Blocks», побудовані 

за аналогією модулів для Arduino.  

Блоки SparkFun для Intel® Edison – це чудовий спосіб розкрити всі 

можливості, що надаються мініатюрним 70-контактним роз'ємом розширення. 

Змішуючи та поєднуючи блоки, користувачі можуть створити індивідуальний 

Edison для будь-якого застосування.  

Більшість блоків мають два роз'єми, які дозволяють використовувати 

сигнали, а потім передавати їх наступному блоку в стеку. Це дуже схоже на те, 

як працюють блока для Arduino. Існують блоки для живлення, зв'язку та 

взаємодії з навколишнім середовищем. Всього було випущено 13 блоків для 

різноманітних задач. Вартість блоків варіюється від $15 за базовий, з шиною I2C 

і GPIO, до $70 за набір Edison Sensor Pack, що включає блок 9 Degrees of 

Freedom(9DOF) з OLED дисплеєм і блок microSD карти. 

Отже, Intel Edison – одноплатний комп'ютер за свою досить низьку ціну 

має дуже непогані характеристики. Сильною стороною Intel Edison, окрім 

багатих технічних характеристик, є програмна підтримка. Кожен розробник, 

використовуючи безкоштовні інструменти, може зібрати свій образ BSP Linux на 

базі Yocto Project. На даний момент забезпечено виконання коду C++, Python, 

Node JS. Завантажувати код під Node JS можна віддалено, на відміну від Arduino, 



72 
 

що дуже зручно для розробника. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ 

СТРУКТУРОВАНОЇ КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ КАМПУСУ 

 

 

Функціональна схема структурованої кабельної системи (СКС) розкриває 

в собі особливості елементів підсистем мережі і їх якісні і кількісні параметри. 

Схема СКС в обов'язковому порядку розробляється в рамках технико-

економичної пропозиції, а також входить в проектну документацію на СКС. 

Прийнято розрізняти структуровану і функціональну схеми СКС. 

Підсистеми мережі кампусу зв'язані між собою лініями зв'язку передачі 

інформації пасивним і активним устаткуванням. Виходячи зі схеми з'єднань, 

кроси виконують функцію інтерфейсів між підсистемами, а так само служать 

засобом для створення різних мережевих топологий. 

Згідно функціональній схемі комп'ютерної мережі кампусу є 

маршрутизатор кампусу (має маркіровку «МС» і знаходитися у вершині ієрархії 

мережі), який відноситься до магістральної підсистеми першого рівня. Дана 

підсистема сполучає головний і проміжні кроси і включає такі елементи, як: 

кабелі магістральної підсистеми першого рівня, об'єднуючі в собі головний і 

проміжні кроси; комутаційні шнури і перемички головного кросу; комутаційне 

устаткування, де розташовані кабелі магістральної підсистеми першого рівня в 

головному і проміжному кросах. На схемі з'єднань указується з'єднання 

головного кросу з кожним проміжним кросом, а так само зв'язок проміжних 

кросів між собою. 

У функціональній схемі комп'ютерної мережі кампусу так само є 

комутатори будівлі, які відносяться до магістральної кабельної підсистеми 

другого рівня. Магістральна кабельна підсистема другого рівня сполучає 
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проміжні кроси з горизонтальними кросами і включає наступні елементи: кабелі 

магістральної системи другого рівня, які сполучають між собою проміжний крос 

і горизонтальні кроси; комутаційні шнури і перемички проміжного кросу; 

комутаційне устаткування, на якому розташовані кабелі магістральної 

підсистеми другого рівня. 

Виходячи з функціональної схеми комп'ютерної мережі кампусу, є 

комутатори доступу, які відносяться до горизонтальної кабельної підсистеми. 

Горизонтальна кабельна підсистема сполучає горизонтальні кроси з 

телекомунікаційними розетками на робочих місцях і включає наступні елементи: 

кабель горизонтальної підсистеми; комутаційні шнури і кросові перемички 

горизонтального кросу; комутаційне устаткування в горизонтальному кросі; 

телекомунікаційну розетку на робочому місці. 

В процесі функціонування СКС є ієрархічною структурою, на вершині якої 

знаходиться головний крос, а завершуючими елементами кабельної системи є 

телекомунікаційні розетки на робочих місцях. Від головного кросу так само є 

з'єднання з демаркаційною крапкою (на функціональній схемі СКС позначається 

як «DP»), за допомогою якої мережа організації з'єднується з глобальною 

мережею Інтернет. 

 

Іван Солтис 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»  

Науковий керівник: к.і.н., доцент Бундак О.А. 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ 

 

Для того, щоб модернізувати комп’ютерну мережу та поліпшити 

продуктивність і знизити інформаційні ризики, потрібно виконати такі роботи: 

 заміна старого обладнання на більш сучасне, яке дозволить знизити 

витрати на обслуговування системи; 

 розробка плану та заходів з оновлення ПЗ; 

 розробка політики інформаційної безпеки установи; 

 визначення, найбільш значущих, в плані конфіденційності, ресурсів 

установи, доступ до яких, сторонніх осіб (хакерів, інсайдерів і т.д.) може 

призвести до неминучих збитків; 

 визначити, які суб’єкти можуть отримувати доступ до ресурсів ЛОМ 

установи їх права, анонімність та конфіденційність; 

 реалізувати на практиці комплекс проектів, сукупність яких 

дозволить забезпечити ефективний захист інформаційних ресурсів від збоїв та 

випадкових чи умисних втрат інформації існуючих користувачів мережі. 

Під інформаційною безпекою ІС розуміється захищеність інформації і 

підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів 

природного або штучного характеру, здатних викликати нанесення збитку 

власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури.  
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Правильний з методологічної точки зору підхід до проблем інформаційної 

безпеки починається з виявлення суб’єктів інформаційних відносин і інтересів 

цих суб’єктів.  

Загрози інформаційної безпеки – це зворотна сторона використання 

інформаційних технологій. З цього досить очевидного положення можна вивести 

два важливих для нас наслідки:  

 трактування проблем, пов’язаних з інформаційною безпекою, для 

різних категорій суб’єктів може істотно розрізнятися;  

 інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту інформації,  

це принципово більш широке поняття.  

Суб’єкт інформаційних відносин може постраждати (понести матеріальні 

і/або моральні збитки) не тільки від несанкціонованого доступу до інформації, 

але і від поломки системи, що викликала перерву в роботі. У забезпеченні 

інформаційної безпеки мають потребу три істотно різні категорії суб’єктів: 

державні організації; комерційні структури; окремі громадяни.  

Для захисту інтересів суб’єктів інформаційних відносин необхідно 

поєднувати заходи наступних рівнів:  

 законодавчого (закони, нормативні акти, стандарти і т.п.);  

 адміністративного (дії загального характеру, організації, що 

робляться керівництвом );  

 процедурного (конкретні заходи безпеки, що мають справу з 

людьми);  

 програмно-технічного (конкретні технічні заходи).  

Законодавчий рівень є найважливішим для забезпечення інформаційної 

безпеки. Це весь комплекс заходів, направлених на створення і підтримку в 

суспільстві негативного (в тому числі карального) відношення до порушень і 

порушників інформаційної безпеки. Саме важливе на законодавчому рівні – 

створити механізм, що дозволяє узгодити процес розробки законів з прогресом 

інформаційних технологій.  

Основою заходів адміністративного рівня, тобто заходів, що робляться 

керівництвом організації, є політика безпеки. Під політикою безпеки розуміється 

сукупність документованих управлінських рішень, направлених на захист 

інформації і асоційованих з нею ресурсів.  

Політика безпеки визначає стратегію організації в області інформаційної 

безпеки, а також ту міру уваги і кількість ресурсів, яку керівництво вважає 

доцільним виділити. Політика безпеки будується на основі аналізу ризиків, які 

признаються реальними для системи. Коли ризики проаналізовані і стратегія 

захисту визначена, складається програма, реалізація якої повинна забезпечити 

інформаційну безпеку. Під цю програму виділяються ресурси, призначаються 

відповідальні, визначається порядок контролю виконання програми і т.п. 

Розробка політики безпеки – справа тонка, оскільки у кожної організації є своя 

специфіка. Тут безглуздо перенести практику режимних державних організацій 

на комерційні структури. У цій області доцільно запропонувати, по-перше, 
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основні принципи розробки політики безпеки, а, по-друге, – готові шаблони для 

найбільш важливих різновидів організацій.  

До процедурного рівня відносяться заходи безпеки, що реалізовуються 

людьми. Можна виділити наступні групи процедурних заходів:  

 управління персоналом;  

 фізичний захист;  

 підтримка працездатності;  

 реагування на порушення режиму безпеки;  

 планування відбудовних робіт.  

Для кожної групи в кожній організації повинен існувати набір регламентів, 

що визначають дії персоналу. У свою чергу, виконання цих регламентів потрібно 

відпрацювати на практиці.  

Згідно з сучасними переконаннями повинні бути доступні принаймні 

наступні механізми безпеки:  

 ідентифікація і перевірка автентичності користувачів;  

 управління доступом;  

 протоколювання і аудит;  

 криптографія;  

 екранування;  

 забезпечення високої доступності.  

Спектр інтересів суб’єктів можна поділити на наступні основні категорії: 

 конфіденційність (захист від несанкціонованого ознайомлення);  

 цілісність (актуальність і несуперечність інформації, її захищеність 

від руйнування і несанкціонованої зміни);  

 доступність (можливість за прийнятний час отримати необхідну 

інформаційну послугу).  

Таким чином, інформаційна безпека, повинна забезпечувати: 

конфіденційність інформації, цілісність даних – захист від збоїв, що призводять 

до втрати інформації, а також неавторизованого створення або знищення даних 

і доступність її для всіх авторизованих користувачів.  

Комп’ютерні мережі будуються за багаторівневим принципом. Для 

організації зв’язку між комп’ютерами, необхідно спочатку розробити набір 

правил їх взаємодії, визначити мову їх «спілкування», тобто визначити зміст 

сигналів, що посилають комп’ютери. Ці правила та визначення називаються 

протоколом. 

Для коректної роботи мережі використовується цілий ряд протоколів: 

наприклад, протокол управління фізичним зв’язком, встановлення зв’язку в 

мережі, доступу до ресурсів, тощо. Багаторівневу систему було створено з метою 

спрощення і впорядкування такої величезної кількості протоколів та зв’язків. 

Багаторівнева модель взаємодії передбачає реальну взаємодію (інтерфейси) 

лише із сусідніми рівнями (верхнім та нижнім) і віртуальну – виключно із 

аналогічним рівнем приймача лінії зв’язку. 

Під реальною взаємодією будемо розуміти безпосередню взаємодію – 

передачу інформації. В такому випадку інформація залишається незмінною – в 
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пункт призначення вона надходить у вигляді, ідентичному вигляду у пункті 

відправлення. Віртуальна взаємодія передбачає опосередковану передачу даних, 

коли останні можуть обумовленим способом змінюватись. 

Наведемо приклад для ілюстрації процесів реальної та віртуальної 

взаємодії. Нехай директор однієї фірми (директор_1) написав лист директорові 

іншої фірми (директор_2). Секретар_1 вкладає цей лист у конверт, пише адресу 

і передає на пошту. Пошта здійснює доставку за зазначеною адресою. Конверт 

отримує секретар_2, розкриває його і кладе лист на стіл директорові_2. Реальною 

в даній схемі є лише взаємодія на рівні поштового транспорту – тобто в процесі 

перевезення листа з однієї точки в іншу. Всі інші – віртуальні, починаючи із 

взаємодії поштових відділень і закінчуючи найвищим рівнем директор_1 ↔ 

директор_2. В такій моделі взаємодії директора не хвилюють проблеми 

відправлення – 168 - листа, а секретар не повинен знати про тонкощі перевезення 

поштової кореспонденції. 

Такий підхід і є перевагою багаторівневої моделі взаємодії відкритих 

систем ISO OSI (International Standards Organization, ISO; Open System 

Interconnection, OSI), і саме він дозволяє встановлювати зв’язок із будь-яким 

комп’ютером мережі Інтернет, довільної конфігурації, і яку би ОС на ньому не 

було встановлено.  

Для забезпечення ефективного використання ресурсів мереж Інтернет, 

захисту інформації, визначення і розмежування прав доступу до різних ресурсів 

ІС на основі клієнт-серверної технології досить часто використовується клієнт-

серверна архітектура побудови локальної обчислювальної мережі. Взаємодія 

комп’ютерів у мережах гетерогенної архітектури може здійснюватися на основі 

апаратних засобів ЛОМ та з допомогою спеціального програмного забезпечення, 

наприклад, на основі використання програмного пакету Samba для спільної 

роботи комп’ютерів під управлінням ОС різних типів. Програмний пакет Samba 

надає можливості комп’ютеру з – 175 – встановленою ОС Linux виконувати 

функції файл-сервера та принт - сервера у ЛОМ з персональними комп’ютерами 

під управлінням ОС Microsoft Windows. Крім цього, надаються можливості 

комп’ютерам з ОС Linux під’єднуватися до ресурсів, які надаються 

комп’ютерами з ОС Microsoft Windows. 

У запропонованій структурі на сервері глобальної мережі Інтернет 

встановлюється операційна система сімейства Linux, а для конфігурування 

серверних функцій роботи з Інтернет може використовуватися програмний пакет 

Petra. Для розв’язання адміністративно-розподільчих (серверних) задач стосовно 

інформації ІС програмний пакет Petra може виконувати такі три основні функції: 

Маршрутизації між двома локальними обчислювальними мережами або 

між локальною обчислювальною мережею та мережею Інтернет; 

Сервера доменних імен (DNS) для локальної мережі; 

Також пакетом Petra підтримуються всі базові функції для застосування 

системи захисту інформації типу файрвол (fi rewall). Крім вказаних функцій, 

програмний пакет Petra володіє засобами для роботи з інформаційними 

сервісами Інтернет: World Wide Web, FTP (анонімною та/або з аутентифікацією), 
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службою управління списком розсилки електронної пошти (Mailing List). При 

роботі у ЛОМ програмний пакет Petra надає сервіси розподілу ресурсів між 

середовищами операційних систем Unix/Linux, Microsoft Windows та Macintosh 

та резервування з ОС Unix/Linux та Microsoft Windows. 

Моделювання практичної реалізації взаємодії комп’ютерів у 

обчислювальній мережі клієнт-серверної архітектури показало, що 

використання апаратних засобів ЛОМ та програмних пакетів Samba і Petra, 

забезпечує ефективний, швидкий, надійний і безпечний обмін інформацією між 

комп’ютерами ЛОМ з різнотипними ОС, гнучке управління інформаційними 

сервісами Інтернет та маршрутизацію доступу до глобальної мережі Інтернет і 

рекомендується для використання в роботі ІС різних підприємств. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Останнім часом у зв’язку з кардинальним поширенням дистанційної 

системи освіти виникає багато дискусій щодо способів її організації та аналізу 

ефективності. В даній статті розглянутий власний підхід автора до побудови 

системи дистанційної освіти для студентів математичних та комп’ютерних 

спеціальностей університетів.  

Однією з очевидних проблем, пов’язаних з дистанційною (online) освітою 

є відсутність зворотнього зв’язку зі студентами. Ця проблема стає особливо 

гострою, коли мова йде про емпіричні, природничі науки, математику чи галузь 

IT, оскільки класичне диктування лекції з її наступним конспектуванням є 

неможливим без використання дошки, а демонстрація студентам презентації, яка 

містить відповідні теоретичні відомості, повністю нівелює переваги 

інтерактивного методу комунікацій і по суті є нічим не кращою, ніж пропозиція 

самостійно опрацювати підручник. Тим більше, це стосується проведення 

практичних занять, де інтерактивні комунікації зі студентами виходять на 

перший план. Зауважимо, що з нашої точки зору використання навчаючих 

платформ типу  Moodle нічого принципово не змінює, оскільки не забезпечує 
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інтерактивності викладання, містить сталий виклад матеріалу, який не 

змінюється від індивідуальної траєкторії успішності конкретного студента чи 

групи студентів, тобто не забезпечує потрібної гнучкості.   

В якості одного з можливих, 

пропонуємо підхід, перевірений вже майже 

трирічним особистим досвідом дистанційного 

викладання, який ґрунтується на використанні 

графічного планшету зі стілусом, наприклад 

Wacom Intuos, у поєднанні з електронною 

дошкою. Вибір моделі графічного планшету 

не є принциповим, оскільки від нього 

вимагаються самі елементарні, базові функції 

такі, як можливість запису рукописного 

тексту та створення простих малюнків для 

передачі на електронну дошку у режимі реального часу. 

Стосовно електронної дошки, це може бути вбудована електронна дошка 

платформи Zoom чи електронна дошка Idroo, але, на наш погляд, оптимальним 

варіантом є використання електронної дошки  Microsoft Whiteboard, оскільки 

вона є безкоштовною, поєднує високу якість зображення зі зручністю 

користування та широкими можливостями, зокрема вибору кольору тексту та 

вставки різного роду зображень, реалізує доступ не тільки викладача, але й 

одночасно студентів, забезпечує автоматичне збереження даних одразу багатьох 

дошок  у хмарному середовищі,  при цьому кожна дошка є «нескінченою», що 

дуже зручно, дошку можна зберегти offline, на комп’ютері, у форматі, який 

дозволяє перегляд за допомогою браузера та безпроблемне конвертування у pdf-

формат. В якості платформи, яка забезпечує online-комунікацію, ми 

 

Рисунок 1 - Графічний 

планшет Wacom Ituos S  

 

Рисунок 2 – Фрагмент електронної дошки  Microsoft Whiteboard 



79 
 

використовуємо  Google Meet, але кожна з таких платформ має свої переваги та 

недоліки. 

У такий спосіб можна проводити лекцію чи практичне заняття ще більш 

ефективно, ніж в аудиторії, оскільки, наприклад, можна швидко розмістити на 

дошці заготовлені заздалегідь малюнки, схеми, таблиці і, одночасно, 

інтерактивно виводити певні твердження, розв’язувати задачі, демонструвати 

код комп’ютерної програми, переключатися між різними дошками тощо. При 

цьому студенти можуть у динаміці слідкувати за розвитком думки викладача, а 

також зберігається можливість під час викладання апелювати до студентської 

групи чи окремих студентів. Наявність комп’ютерної мишки, тачпаду, трекболу, 

а ще краще планшету зі стілусом, дозволяє самому студенту писати на 

електронній дошці, тобто його можна викликати відповідати до дошки так само, 

як це робиться на звичайному практичному занятті. Такий підхід забезпечує 

комфортне для студента навчальне середовище, оскільки в нього під рукою є усі 

навчальні матеріали, комп’ютер, Інтернет тощо. За бажанням студентів дошка 

може бути збережена та надіслана їм. 

Однак, такий формат роботи передбачає певний рівень свідомості та 

мотивованості студентів, оскільки, на відміну від аудиторного заняття, викладач 

позбавлений можливості спостерігати за ступенем їх залученості до виконання 

поточних завдань. 

 

Лілія Шемейко 

Технічний фаховий коледж Луцького НТУ 

Науковий керівник: викладач Вовк П.Б. 

 

МІКРОАРХІТЕКТУРА COFFEE LAKE 

 

Coffee Lake – кодова назва сімейства процесорів Intel Core. Чіпи офіційно 

анонсовані 24 вересня 2017 року і стали загальнодоступними для покупки, 

розпочинаючи з 5 жовтня 2017 року.  

Coffee Lake не здивують якимось властивими архітектурними змінами, у 

Intel тут в цілому все дуже непогано було й раніше, а ось справжнім тектонічним 

поданням стало збільшення кількості обчислювальних блоків. Вперше 

процесори Core i7/Core i5 для масової робочої платформи здобули 6 ядер, а Core 

i3 перейшли в категорію 4-ядерних чіпів. Якісні зміни відбувалися продовж усієї 

історії розвитку процесорів цих сімейств, але кількісні – вперше з моменту появи 

чіпів з архітектурою Nehalem в 2008 році. 

Для виготовлення процесорів Coffee Lake, як і раніше, використовується 

14-нанометровий техпроцес. Маятниковий принцип щорічного явища нових 

архітектур та технологій виготовлення вже давно втратив свою оригінальність. 

Було б наївним думати, що такі темпи виходить витримувати нескінченно довгий 

час. Недоречно забувати і про те, що нинішня інтерпретація показників 

техпроцесу давно перестала відображати фактичну відстань між частинами, а 

скоріше використовуються як маркетинговий інструмент. Причому різні 
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виробники мають власні тлумачення термінів 14 нм, 10 нм і т.д. Ці значення 

частково відображають щільність компонування елементів на одиниці площі 

кремнієвої пластинки, але значення дуже умовні. 

Незважаючи на те, що технологічні норми виробництва Coffee Lake 

збережені, технологію виготовлення кремнієвих пластин було покращено. 

Врахувавши те, що Intel почала використовувати 14 нм ще у 2015 році, то 

наводить на думку, що за минувший час виробникові вдалося значно 

вдосконалити процес. При масовому виробництві будь-яке мінімальне 

поліпшення підвищує вихід придатних кристалів, знижуючи собівартість їх 

виготовлення. 

Поглянувши на топологію кристала Coffee Lake, який структурно дуже 

схожий на той, що можна бачити у випадку зі Skylake/Kaby Lake. Звичайно, 

відразу можна звернути увагу, що кількість обчислювальних ядер збільшено з 

чотирьох до шести. Саме такою є тепер топова конфігурація кремнієвої 

пластинки чіпів Core 8-го покоління. Одночасно з 8 МБ до 12 МБ збільшено 

максимальний загальний обсяг кеш пам'яті третього рівня (L3). 

Графічна частина, що отримала назву Intel UHD Graphics 630 залишилась 

без суттєвих змін. Загалом, як і раніше, 24 обчислювальні модулі, що працюють 

на частоті до 1200 МГц. Після збільшення кількості блоків x86 візуально помітно 

зменшилася питома площа, яку займає інтегрована графіка. Тепер це близько 

третини всього кристала, тоді як раніше на GPU припадала майже половина. 

З деякого часу Intel не розкривав дані про кількість транзисторів, що 

містяться в чіпах, а також фактичну площу кристалів CPU. Якщо підрахувати 

кількість використовуваних напівпровідників важко, то з габаритами кремнієвих 

платівок все набагато простіше. Та згодом, все ж таки, вдалося розкрити деякі 

дані Coffee Lake. Площа нового кристала виявилася близько 151 мм², в той час 

як у Kaby Lake платівка була значно компактнішою – близько 126 мм². Отже, 

фізичний розмір чіпа збільшився приблизно на 20%.  Це означає, що площа 

контакту з теплорозподільною кришкою буде більшою, що важливо з 

урахуванням високої щільності передачі теплової енергії. Тут будь-який спосіб 

покращення відведення тепла хороший. Звичайно, розраховувати на припій під 

кришкою процесора було б легковажно. Тут Intel не здивувала – для контакту із 

захисним теплорозподільником використовується пластичний матеріал, він же 

"термопаста". 

Старша лінійка Coffe Lake включає Core i7-8700K з вільним множником та 

Core i7-8700 з дещо меншими тактовими частотами та тепловим пакетом. 

Шестиядерні чіпи підтримують технологію Hyper-Threading, дозволяючи 

одночасно обробляти до 12 потоків даних. Обидва процесори мають по 12 МБ 

кеша L3. 

Нові процесори Core i5 також отримали по 6 обчислювальних ядер. Core 

i5-8600K дозволяє експериментувати з розгоном, тоді як Core i5-8400 

задовольняється менш агресивною частотною формулою. Обидва чіпи мають по 

9 МБ кеша L3, при цьому основною відмінністю від процесорів старшої лінійки 

залишається відсутність підтримки Hyper-Threading. 
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Core i3 вже у поколінні Coffee Lake стали повноцінними 4-ядерними 

чіпами. Core i3-8350K має штатну робочу частоту 4,0 ГГц, а розблокований 

множник відкриває доступ до експериментів. Крім того, старша модель одержала 

8 МБ кеш-пам'яті L3. Молодша – Core i3-8100 – задовольняється 3,6 ГГц та 6 МБ 

L3. Обидва процесори також номінально підтримують DDR4-2400. Технологія 

Hyper-Threading вже не доступна для Core i3, однак фізичні обчислювальні блоки 

набагато кращі за віртуальні. 

Теплові пакети у 6-ядерних чіпів з розблокованим множником заявлені на 

рівні 95 Вт, тоді як Core i3-8350K – 91 Вт. А ось базові моделі в лінійках 

укладаються у звичні рамки 65 Вт. 

Згодом на ринку можна було побачити новий процесор дев'ятого покоління 

Intel Core i9-9900K. Мікроархітектурний план процесора залишаєть, всіма добре 

відомий, Coffee Lake на техпроцесі 14++ нм, але з деякими доповненнями. Intel 

Core i9-9900K оснастили збільшеним кешем усіх рівнів, загалом, 8 ядер та 16 

потоків. 

Intel Core i3-8100. Великої модернізації зазнала мікроархітектура Intel 

Coffee Lake, в порівняно з минувшими поколіннями. Значну перевагу в цьому 

поколінні отримали моделі лінійки Core i3. Ще до Coffee Lake, Core i3 

оснащувалися двома ядрами із підтримкою Hyper-Threading. Однак, Core i3 

здобув чотири фізичні ядра під кодовою назвою Coffee Lake. Це зробило їх 

зразковим аналогом Core i5 попереднього покоління, відомого як Kaby Lake, але 

за відносно нижчу ціну. Саме таких модернізацій не вистачало Core i3, що 

посприяло його значному росту серед інших моделей. 

 Процесори AMD Ryzen 3 1300X і 1200 мають розблоковані множники і 

вдвічі більше число ядер, як Core i3 попереднього покоління, цим вони 

збільшили свої можливості і підкорили споживачів. Однак, Intel за допомогою 

восьмого покоління процесорів Coffe Lake, прийшов до наміру відновити своє 

становище та збільшити ринкове значення. 

Втім Core i3-8100 конкурує в ціновому діапазоні, де AMD може не 

відзначитися. Всі процесори Ryzen використовують один і той же 

восьмиядерний чіп, тому їх вартість фіксована, навіть чотириядерна модель 

Ryzen 3 не буде нижчою. 

Робоча базова частота всієї серії процесорів Coffee Lake нижча, ніж у Kaby 

Lake, але вона має більше ядер. Для чіпів серії Core i7 і i5 в режимі Turbo Boost 

консервативна базова частота буде компенсована більш високими частотами, але 

в Core i3-8100 ця технологія відсутня. Це означає, що незалежно від кількості 

активних ядер мікросхема працює з постійною частотою. Таким чином, 

порівняно з Core i3-7100, що працює на частоті 3,9 ГГц, верхня межа 3,6 ГГц для 

Core i3-8100 може означати нижчу продуктивність при слабко розподілених 

навантаженнях. 

Звичайно, чотири фізичні ядра також означають підвищену 

продуктивність у важких розподілених навантаженнях, де перевагою буде Core 

i3-8100. Однак більше ядер споживає більше енергії, тому TDP i3-8100 становить 

65 Вт, проти 51 Вт у Core i3-7100. 
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Кожне ядро i3 має 1,5 МБ кешу, що становить 6 МБ L3. Core i3-8350K має 

2 МБ L3 для кожного ядра, що дає загалом 8 МБ. Ryzen 3 також використовує 8 

МБ кешу третього рівня. Однак, як ми бачили, у реальних програмах затримка 

кешу та його пропускна здатність можуть компенсувати переваги великих 

обсягів.  

Покоління Core i3 Coffee Lake підтримує ту саму оперативну пам’ять 

DDR4-2400, що й моделі Kaby Lake, тоді як нові Core i5 та i7 вже розроблені для 

DDR4-2666. Core i3-8100 має вбудований графічний прискорювач UHD Graphics 

630, який нічим не відрізняється від графіки, інтегрованої в Kaby Lake. Це 

перевага процесорів Intel перед AMD Ryzen, якщо не планується встановлювати 

дискретну відеокарту. 

Intel Core i5-8600К. Процесор Core i5-8600K, як і Core i7-8700K, можна 

охарактеризувати як типового представника сімейства Coffee Lake - він має 

шість обчислювальних ядер. Основною відмінністю від свого старшого 

побратима є відключена технологія Hyper-Threading: саме тому настільний Core 

i5 завжди відрізнявся від Core i7 з моменту появи цих брендів у 2011 році. 

Прихильність Intel цьому принципу робить сучасний Core i5-8600K особливо 

привабливо – порівняно з попередником покоління Kaby Lake обчислювальна 

потужність новинки значно зросла: у неї не тільки в півтора рази більше ядер, 

але й збільшені робочі частоти. Все це добре видно при порівнянні технічних 

характеристик. 

У Coffee Lake немає мікроархітектурних покращень, тобто з 

однопотоковим завантаженням і однаковою тактовою частотою нові процесори 

ідентичні за продуктивністю до Kaby Lake. Однак для виробництва нових 

продуктів використовується вдосконалений 14-нм процес. Хоча Intel не може 

розпочати виробництво великих процесорних кристалів з використанням більш 

досконалої 10-нм технології, початок якої для виробництва настільних 

процесорів перенесено принаймні на другу половину 2018 року, інженери 

оптимізували старий 14-нм процес. І не без успіху. Сучасна технологія 14++ нм 

у порівнянні з початковою версією процесу змогла забезпечити надійне 

зниження струмів витоку, що призвело до 52-відсоткового зниження 

тепловіддачі при тому ж рівні продуктивності. Саме завдяки цьому досягненню 

Core i5-8600K має в півтора рази більше ядер, а максимальна частота в турбо-

режимі зросла з 4,2 до 4,3 ГГц. 

Щоправда, деякі побоювання викликає зниження в характеристиках 

базової частоти: для Core i5-8600K вона встановлена в 3,6 ГГц, що на 200 МГц 

менше, ніж у Kaby Lake. Однак це відставання має компенсуватися агресивною 

технологією Turbo Boost 2.0, яка в Coffee Lake вміє підвищувати частоту 

процесора набагато сильніше, ніж раніше. Навіть при навантаженні на всі шість 

ядер, якщо енергоспоживання та тепловиділення Core i5-8600K залишається у 

встановлених рамках, робоча частота процесора може зростати до 4,1 ГГц. В 

результаті урахуванням активного турборежиму Core i5-8600K повинен завжди 

випереджати свого чотириядерного попередника. 
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Крім підвищених частот і додаткових ядер, Core i5-8600K може 

запропонувати збільшений на 3 МБ кеш L3, а також офіційну підтримку 

двоканальної DDR4-2666 з пропускною здатністю до 42,7 ГБ/с проти DDR4-2400 

з пропускна здатність 38,4 Гб/с. 

Intel Core i7-8700K. Intel Core i7-8700K вже зарекомендував себе як 

«найкращий ігровий процесор» на ринку, хоча створювався він для зовсім інших 

цілей і завдань. Топовий процесор в лінійці Coffee Lake призначений для 

ентузіастів, власників систем рідинного охолодження та професіоналів, які 

використовують програми, які можуть використовувати максимальну кількість 

обчислювальних потоків. 

Intel Core i7-8700K з 6 фізичними ядрами і 12 обчислювальними потоками 

(технологія Hyper-Threading) працює на частоті 3700 МГц (Intel Turbo Boost 

автоматично прискорює одне ядро до 4700 МГц). 

Об'єм кешу L3 – 12 Мбайт, вбудоване графічне ядро називається Intel UHD 

Graphics 630 (підійде виключно для виконання нескладних профільних 

операцій), для зовнішньої відеокарти передбачено 16 ліній PCI-E. 

Підтримуваний стандарт пам'яті – DDR4-2666. 

У Intel Core i7-8700K розблокований множник, а це означає, що власник 

вправі добре поекспериментувати з розгоном, потенціал моделі вражаючий. 

Перед нами не найхолодніший і далеко не найгарячіший процесор в 

асортименті Intel. Реальний TDP, судячи з даних програм моніторингу, у ході 

стрес-тестів не виходить за межі 85 Вт (на номінальній частоті). 

Для охолодження Core i7-8700K було використано Cooler Master MasterAir 

MA610P (граничний TDP цього кулера – 180 Вт). На штатній частоті (3700 МГц, 

вольтаж - 1,136 В) обидва вентилятори функціонували на 1000 об/хв (фактично 

безшумний варіант), максимальна температура процесора в такому форматі - 57 

градусів. 

Очевидно, що Intel Core i7-8700K є дуже потужним процесором; складно 

знайти завдання, з яким цей процесор не впорається (тобто з операціями, з якими 

стикається домашній користувач або геймер).  

Конкурентний розклад наступний: прямим суперником Intel Core i7-8700K 

є AMD Ryzen 7 1700. У професійних обчисленнях (наприклад, рендеринг), де є 

можливість задіяти максимальну кількість потоків, обидва ЦП демонструють 

приблизно рівну продуктивність (плюс/мінус). 

Потужність одного ядра цілком очікувано вище у Intel Core i7-8700K, а 

отже в однопотокових операціях і завданнях (з ними користувачам доводиться 

зустрічатися досить часто) цей процесор потужніший за AMD Ryzen 7 1700. В 

іграх обидва рішення однаково хороші. 

Intel Core i7-8700K виглядає гідно і на тлі процесорів, орієнтованих на 

Socket LGA 2066. Лідер сімейства Coffee Lake на наш погляд є більш цікавим 

продуктом порівняно, наприклад, Intel Core i7-7800X з тими ж 6 фізичними 

ядрами. 

У бенчмарку Corona 1.3, який дає чітке уявлення про швидкодію ЦП (у 

хвилинах і секундах), Intel Core i7-8700K промальовує сцену приблизно вдвічі 
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повільніше, ніж 16-ядерний Intel Core i9-7960X, але вчетверо швидше в 

порівнянні з Pentium. 

Висока продуктивність Intel Core i7-8700K сучасним іграм ні до чого. 

Абсолютно рівні результати (у перерахунку на кадр/с) демонструють набагато 

доступніші процесори, наприклад Core i3-7100 або той же Pentium G4620. 

Для розкриття потенціалу топового графічного адаптера (наприклад, 

GeForce GTX 1080 Ti) у високій роздільній здатності (1440р та 2160р) достатньо 

будь-якого сучасного ЦП Intel з двома фізичними ядрами та 4 обчислювальним 

потоками. 

Розігнати Intel Core i7-8700K до 5 ГГц дуже просто, особливо якщо у 

розпорядженні є материнська плата від ASUS на чіпсеті Intel Z370. У біосі ASUS 

TUF Z370-Pro Gaming для цієї мети передбачено опцію OC Tuner. Достатньо 

натиснути на одну кнопку, і після перезавантаження ЦП заведеться на 5000 МГц, 

причому всі шість ядер працюють абсолютно стабільно. 

Intel Core i9-9900К. Після виходу процесора AMD Ryzen, Intel опинилася 

в ролі наздоганяючої принаймні з точки зору формальних характеристик. 

Незважаючи на те, що компанія Intel вже багато років використовує 4-ядерні 

процесори для «годування» масових споживачів, AMD вже представила світу 

свої 8-ядерні процесори. Зіткнувшись із такою сміливою атакою ворога, Intel, 

природно, доводиться швидко реагувати. Так з'явилися 6-ядерники Coffee Lake.  

Вони добре працюють у багатьох десктопних програмах та іграх, але в 

ресурсомістких завданнях, які можуть добре розпаралелювати код, перемога 

належить AMD Ryzen. Крім того, AMD має більш швидкий CPU на 

мікроархітектурі Zen+. 

Ця ситуація справ не підходить для Intel, і так серія Coffee Lake Refresh 

взяла свій початок. Серед них у старої моделі є два додаткових ядра. Новинка 

повністю сумісна з материнськими платами на базі чіпсета Intel серії 300 з 

роз’ємом Socket LGA1151. Потрібно лише оновити BIOS 

Тоді ж з'явився новий флагманський чіпсет Intel Z390. На відміну від Intel 

Z370, він створений на основі тоншого техпроцесу, має інтегрований контролер 

інтерфейсів USB 3.1 Gen 2 та підтримку контролера CNVi для підключення 

модуля бездротових інтерфейсів Intel Wireless-AC. Його можна використовувати 

для реалізації бездротового стандарту Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac, 1,73 Гбіт/с) і 

Bluetooth 5.0. Все інше те саме.  

Флагманом дев'ятого покоління є Intel Core i9-9900K. З точки зору 

мікроархітектурних рішень 14++ нанометрова технологія така ж, як і Coffee 

Lake, але з деякими покращеннями. Вихід 8 ядер і 16 потоків, збільшено всі рівні 

кешу. Для того, щоб підтримувати тепловий пакет на рівні 95 Вт, ми повинні 

обмежити основну частоту до 3,6 ГГц. Але якщо дозволяють обмеження 

температури і потужності, ядро може працювати в діапазоні 4,7-5 ГГц. 
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