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ТЕМА: «Архівація даних.  Антивірусні програми» 

 

МЕТА:  

- Вивчити інструменти роботи з утілитами  

- Опанувати прийоми  роботи з архіватором WinRAR 

- Розвити навички роботи  з створення та редагування архіву 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, підручник, плакати, електронна презентація. 

 

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

Бесіда за запитаннями: 

- В чому вимірюється інформація? 

- Які носії інформації Вам відомі? 

- Назвіть їх об’єм пам’яті. 

- Що робити якщо інформація не вміщується на носій? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Як ви розумієте поняття архівація? Які програми архіватори вам відомі, для 

чого вони призначені? Які способи стиснення даних вам відомі? Чи доводилось вам 

користуватись програмами архіваторами? 

З розвитком інформаційних технологій гостро постало питання щодо способів 

зберігання даних. Починаючи з сорокових років ХХ ст., вченні представляють методи 

представлення данних, за яких простір на носіях інформації використовувався б 

економічніше. Результатом цього стала технологія стиснення й архівації данних (з 

анг. backup). Тому метою нашого уроку буде ознайомлення з різними технологіями 

стиснення даних та програмами-архіваторами. 



 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

1. Поняття про архівацію 

Архівація даних - це злиття кількох файлів чи каталогів в єдиний файл - архів. 

Стиснення даних - це скорочення обсягу вихідних файлів шляхом усунення 

надлишкової інформації. 

Для виконання цих завдань існують програми-архіватори, які забезпечують як 

архівацію, так і стиснення даних. За допомогою спеціальних алгоритмів архіватори 

видаляють з файлів надлишкову інформацію, а при зворотній операції розпаковування 

вони відновлюють інформацію у первісному вигляді. При цьому стиснення та 

відновлення інформації відбувається без втрат. 

Стиснення без втрат актуальне при роботі з текстовими і програмними файлами, у 

задачах криптографії. 

Існують також методи стиснення із втратами. Вони видаляють з потоку інформацію, 

яка незначно впливає на дані або взагалі не сприймається людиною. Такі методи 

стиснення застосовуються для аудіо- та відеофайлів, деяких форматів графічних 

файлів. 

Методи стиснення даних без втрат 

На сьогодні розроблено багато способів стискання без втрат, в основі їх лежать такі 

методи кодування:  

 Кодування Хаффмана (англ. Huffman) - в основі лежить той факт, що деякі символи 

в тексті можуть траплятися частіше середньої частоти повторень, а інші - рідше. 

 Кодування Лемпеля-Зіва (англ. Lempel, Ziv) - використовує факт неодноразового 

повторення фрагментів тексту, тобто послідовностей байтів. 

 Групове кодування RLE. Використовується для зображень з великими 

одноколірними ділянками. Зображення, в яких мало сусідніх пікселів однакового 

кольору, не придатні для стиснення по методу RLE. Розмір стиснутого файлу в 

такому разі може перевищувати розмір вихідного файлу. 

2. Типи архіваторів. 

Архівний файл може використовуватися тільки після того, як він буде 

відновлений в початковому вигляді, тобто розархівований (розпакований). 

Розархівацію здійснюють або ті ж архіватори, або окремі програми, які називають 

розархіваторами. Найбільш відомі у наш час архіватори RAR і ZIP. 

WinRAR — це 32-розрядна версія архіватора RAR для Windows, могутнього 

засобу створення архівів і управління ними. Існує декілька версій RAR для різних 

операційних систем, зокрема, RAR для DOS OS/2, Windows (32-розрядна), UNIX 

(Linux, BSD, SCO, Sparc і HP-UX) 

. 

Можливості WinRAR: 



 повна підтримка архівів RAR і ZIP; 

 оригінальний високоефективний алгоритм стиснення даних; 

 спеціальний алгоритм мультимедіа-стиснення; 

 оболонка з підтримкою технології “перетягнути й залишити” (drag & drop); 

 інтерфейс командного рядка; 

 управління архівами інших форматів (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE); 

 підтримка безперервних (solid) архівів, в яких ступінь стиснення може бути на 10 - 

50% більше, ніж при звичайних методах стиснення, особливо при упаковці значної 

кількості невеликих схожих файлів; 

 підтримка багатотомних архівів; 

 створення звичайних і багатотомних архівів, що саморозпаковуються (SFX), за 

допомогою стандартного або додаткових модулів SFX; 

 відновлення фізично пошкоджених архівів; 

Кількість файлів, що додаються в архів, залежить від об'єму доступної пам'яті і 

довжини їх імен. Для додавання одного файлу потрібно приблизно 128 байт пам'яті. 

Наприклад, для архівації мільйона файлів необхідно близько 128 Мб пам'яті. WinRAR 

тестувався на архівах, що містять до 10 мільйонів файлів. 

WinRAR може створювати архіви двох різних форматів: RAR і ZIP. Далі 

описані переваги кожного з них. 

АРХІВИ ZIP 

Основна перевага формату ZIP — його популярність. Так, більшість архівів в 

Internet мають формат ZIP. Якщо ви хочете комусь відправити архів, але не упевнені, 

що у адресата є програма WinRAR для розпакування архіву, то має сенс 

використовувати формат ZIP. З іншого боку, в цьому випадку ви можете відправити 

архів, що саморозпаковується (SFX). Такі архіви трохи більше звичайних, але для їх 

розпакування не потрібні додаткові програми. 

Інша перевага ZIP — швидкість. Архіви ZIP звичайно створюються швидше за 

архіви RAR. 

АРХІВИ RAR 

Формат RAR в більшості випадків забезпечує істотно краще стиснення, ніж 

ZIP, особливо в режимі створення безперервних архівів. Інша важлива можливість 

RAR — підтримка багатотомних архівів. Вони набагато зручніші і простіші у 

використанні, чим так звані «розділені по дисках» («span disks») архіви ZIP. WinRAR 

не підтримує такі архіви ZIP — багатотомні архіви можна створювати тільки у 

форматі RAR. 

Крім того, у форматі RAR є декілька важливих можливостей, відсутніх у ZIP, 

наприклад додавання інформації для відновлення, яка дозволяє відновити фізично 

пошкоджений файл, і блокування важливих архівів для запобігання їх випадкової 

модифікації. 



Розмір архіву RAR, також як і будь-якого файлу в архіві RAR, обмежений 

об'ємом 8 589 934 591 Гб (9 223 372 036 854 775 807 байт). Зверніть увагу, що якщо ви 

створюєте архіви розміром більше ніж 4 Гб, то повинні використовувати Windows 

NT/2000 з розділом NTFS, оскільки інші файлові системи в середовищі Win32 не 

підтримують такі великі файли. 

Розмір архіву ZIP, також як і будь-якого файлу в архіві ZIP, не може 

перевищувати 4 Гб. 

Слід відмітити, що формат архіву RAR значно краще оптимізований для 

складних завдань з використанням великої кількості файлів і гігабайтних дискових 

просторів. 

3. Використання WinRAR 

WinRAR можна використовувати двома способами: у режимі графічної 

оболонки із стандартним інтерфейсом Windows і в командному рядку. Щоб 

використовувати WinRAR в режимі оболонки, двічі клацніть лівою кнопкою миші по 

ярлику шрифт, розташованому на робочому столі — після цього для архівації і 

вилученні файлів ви зможете користуватися кнопками і меню. 

Для використання WinRAR в режимі командного рядка необхідно в меню 

«Пуск» відкрити діалог «Виконати...» або вікно «Програми / Сеанс MS-DOS» і ввести 

потрібну команду. Зверніть увагу, що якщо запустити WinRAR з командного рядка без 

параметрів, то буде активізована оболонка. 

Розглянемо архівацію (стиснення) файлів (інформації). Перш за все, потрібно 

запустити WinRAR. Двічі клацніть лівою кнопкою миші або натисніть Enter на значку 

WinRAR. Ви також можете запустити його з меню «Пуск»: зайдіть у «Програми», 

потім в «WinRAR» і виберіть пункт «WinRAR». 

При запуску WinRAR показує в своєму вікні список файлів і папок в поточній 

папці. Вам потрібно перейти в папку, в якій знаходяться файли, призначені для 

архівації. 



Для зміни поточного диска можна використовувати комбінацію клавіш Ctrl+D, 

список дисків під панеллю інструментів або клацнути на маленькому значку диска в 

нижньому лівому кутку вікна. Для переходу в головну (або на рівень вище) папку 

використовуйте клавіші BackSpace (BS) Ctrl+PgUp, маленьку кнопку «Вгору» під 

панеллю інструментів або двічі клацніть на папці «..» у списку файлів. Для переходу в 

іншу папку натисніть Enter, Ctrl+PgDn або двічі клацніть мишею на цій папці. Для 

переходу в кореневу папку поточного диска натисніть Ctrl+l. 

 

Після того, як ви увійшли до папки з потрібними файлами, виділіть файли і 

папки, які хочете заархівувати. Це можна зробити клавішами управління курсором або 

лівою кнопкою миші при натиснутій клавіші Shift. Виділяти файли у вікні WinRAR 

можна також клавішами Пропуск або Ins. Клавіші <+> і <–> на цифровій клавіатурі 

дозволяють виділяти і знімати виділення з групи файлів за допомогою шаблонів. 

Виділивши один або декілька файлів, клацніть на кнопці Добавить (це ж 

можна зробити, натиснувши Alt+A або вибравши команду «Добавить файлы в архив» 

з меню Команды). У діалоговому вікні, що з'явилося, введіть ім'я архіву або просто 



підтвердить ім'я, запропоноване за умовчанням. Тут же можна вибрати формат нового 

архіву (RAR або ZIP), метод стиснення, розмір тому і інші параметри архівації.  

 

Під час архівації відображається вікно із статистикою. Якщо потрібно 

перервати процес стиснення, клацніть по кнопці Відміна. Після закінчення архівації 

вікно статистики зникне, а створений архів стане поточним виділеним файлом. 

 

Додавати файли в існуючий архів RAR можна також за допомогою 

перетягування. Виділіть архів у вікні WinRAR і натисніть Enter (або двічі клацніть 

мишею) на його імені – RAR прочитає архів і покаже його вміст. Тепер ви можете 

додати файли в архів, просто перетягнувши їх з іншої програми у вікно WinRAR. 

Загальний синтаксис командного рядка для архівації файлів такий: 

WINRAR  A  [–ключі ]  <Архів>  [ Файли ]  [ @Файли-списки ] 

Наприклад, якщо ви хочете додати файл LETTER.TXT у архів LETTERS.RAR, 

введіть: 

WINRAR  A  LETTERS.RAR  LETTER.TXT 

Якщо не вказано розширення архіву, WinRAR використовуватиме формат 

архіву за умовчуванням, визначений в профілі архівації за умовчуванням. Проте ви 

можете задати тип архіву явно, якщо підставите відповідне розширення файлу архіву 

— .RAR  або  .ZIP. 

Наступний приклад додає всі файли *.WAV у безперервний RAR-архів Songs, 

використовуючи мультимедіа-стиснення: 



WINRAR  A  –S  –MM  Songs.RAR  *.WAV 

Файли для архівації можна також перерахувати не в командному рядку, а в 

текстовому файлі. В цьому випадку в командному рядку необхідно вказати ім'я цього 

файлу, причому перед ним повинен стояти символ @. Так, якщо ви створите файл 

Binaries, що містить рядки *.exe і *.com, і виконаєте команду: WINRAR  A  TOOLS.ZIP  

@Binaries,  то в ZIP-архів TOOLS будуть додані всі файли з поточної папки з 

розширеннями .EXE і .COM. 

Також архівувати файли можна прямо в оболонці Windows. У Провіднику або 

на Робочому столі виділіть файли, які хочете заархівувати, натисніть праву кнопку 

миші на виділених файлах і виберіть команду «Добавить в архив...». У діалоговому 

вікні, що з'явилося, введіть ім'я архіву або просто підтвердіть ім'я, запропоноване за 

умовчанням. Тут же можна вибрати формат нового архіву (RAR або ZIP), метод 

стиснення, розмір тому і інші параметри архівації. Клацніть по кнопці Ok для 

створення архіву. Архів буде створений в тій же папці, де знаходяться виділені файли. 

Щоб додати файли в запропонований архів без додаткових запитів, 

скористуйтеся командою «Добавить в <имя архива>». В цьому випадку будуть 

застосовані параметри архівації з профілю архівації за умовчанням. 

Щоб витягнути файли за допомогою оболонки WinRAR, спочатку потрібно 

відкрити архів в WinRAR. Це можна зробити декількома способами: 

 двічі клацнути мишею або натиснути Enter на файлі архіву в оболонці Windows (у 

Провіднику або на Робочому столі); 

 двічі клацнути мишею або натиснути Enter на файлі архіву у вікні WinRAR; 

 перетягнути архів на значок або вікно WinRAR. Перш ніж це зробити, 

переконайтеся, що у вікні WinRAR не відкритий інший архів, інакше 

перетягуваний архів буде доданий у відкритий; 

 запустити WinRAR з командного рядка з ім'ям архіву як параметр. 

При відкритті архіву у вікні WinRAR виводиться його вміст. Виділіть ті файли і 

папки, які вам необхідно витягнути. Це можна зробити клавішами управління 

курсором або лівою кнопкою миші при натиснутій клавіші Shift. Виділяти файли в 

WinRAR можна також клавішами Пробел або Ins. Клавіші <+> і <–> на цифровій 

клавіатурі дозволяють виділяти і знімати виділення з групи файлів за допомогою 

шаблонів. 



Виділивши один або декілька файлів, клацніть по кнопці Извлечь зверху вікна 

WinRAR (це ж можна зробити, натиснувши Alt+E або вибравши пункт «Извлечь 

файлы з архива» в меню Команды). Якщо ви хочете витягнути файли не в поточну 

теку, клацніть на кнопці Извлечь в... (або натисніть Alt+A), введіть в діалозі, що 

з'явився, потрібний шлях і натисніть Ok.  

Під час витягання відображається вікно із статистикою. Якщо потрібно 

перервати витягання, клацніть по кнопці Відміна. Щоб мінімізувати вікно WinRAR в 

системний лоток (tray) на панелі завдань, можна натиснути кнопку Фоновий. Якщо 

витягання закінчиться без помилок, то WinRAR повернеться в оболонку. 

Загальний синтаксис командного рядка для витягання файлів з повними 

шляхами такий: 

WINRAR  X  [ –ключі ]  <Архив>  [ Файли ]  [ @Файли-списки ]  [ Папка 

призначення\ ] 



 

Для витягання файлів без шляхів: 

WINRAR  E  [ –ключі ]  <Архів>  [ Файли ]  [ @Файли-списки ]  [ Папка 

призначення ] 

Наприклад, якщо ви хочете витягнути файл LETTER.TXT у поточну теку з 

архіву LETTERS.RAR, це можна зробити наступною командою: 

WINRAR  X  LETTERS.RAR  LETTER.TXT 

Розширення архіву необов'язкове і може бути опущено. 

Наступна команда витягує всі *.WAV файли з архіву Songs в теку Audio: 

WINRAR  X  Songs  *.WAV  Audio\ 

Файли для витягання можна також перерахувати не в командному рядку, а в 

текстовому файлі. В цьому випадку в командному рядку необхідно вказати ім'я цього 

файлу, причому перед ним повинен стояти символ @. Так, якщо ви створите файл 

Binaries, що містить рядки *.exe і *.com, і виконаєте команду WINRAR  X  TOOLS  

@Binaries, то в поточну теку з архіву TOOLS будуть витягнуті всі файли з 

розширеннями .EXE і .COM. 

Витягувати файли можливо в самій оболонці Windows. Клацніть правою 

кнопкою миші на значку архіву, виберіть команду «Извлечь файлы...», введіть в 

діалоговому вікні, що з'явилося, ім'я папки, в яку їх треба витягнути, і натисніть 

кнопку Ok. У цьому ж діалозі можна поміняти декілька додаткових параметрів. 

Ви можете також вибрати команду «Извлечь в <имя папки>», щоб розпакувати 

файли в запропоновану теку без яких-небудь додаткових запитів. 



 

SFX АРХІВИ 

Архів, що саморозпаковується (SFX, від англ. SelF-eXtracting), — це архів, до 

якого приєднаний виконуючий модуль. Цей модуль дозволяє витягувати файли 

простим запуском архіву як звичайної програми. Таким чином, для витягання вмісту 

SFX-архіву не вимагається додаткових зовнішніх програм. При цьому WinRAR може 

працювати з SFX-архівом так само, як і з будь-яким іншим, тому якщо ви не хочете 

запускати SFX-архів, то для перегляду або витягання його вмісту можна 

використовувати WinRAR. 

SFX - архіви, як і будь-які інші виконуючі файли, звичайно мають розширення 

- EXE. 

SFX - архіви зручні в тих випадках, коли потрібно передати комусь архів, але 

ви не упевнені, що у адресата є відповідний архіватор для його розпакування. Ви 

також можете використовувати SFX - архіви для розповсюдження своїх власних 

програм. Наприклад, дистрибутив WinRAR базується на GUI SFX - модулі RAR 

Default.sfx. 

Щоб створити SFX-архів з командного рядка, ви можете використовувати ключ 

– sfx при створенні нового архіву або команду S для перетворення існуючого архіву в 

SFX. При створенні нового архіву в оболонці WinRAR включіть опцію «Створити SFX 

- архів» в діалозі введення імені параметрів архіву. Якщо ж потрібно створити SFX-

архів з того, що вже існує, то увійдіть до нього і натисніть кнопку «SFX». 

У комплект постачання WinRAR входить декілька SFX-модулів для різних 

платформ. Всі SFX-модулі мають розширення .sfx. Вони повинні знаходитися в тій же 



теці, що і WinRAR. За умовчанням WinRAR завжди використовує модуль Default.sfx, 

але ви можете вказати ім'я іншого модуля відразу після ключа « – sfx» або команди 

«S». Наприклад, для перетворення архіву myarchive.rar у SFX з модулем WinCon.SFX 

запустіть: 

WinRAR SWinCon.SFX myarchive.rar 

У оболонці WinRAR необхідний SFX-модуль можна вибрати з меню, яке 

з'являється при виконанні команди «SFX». 

Примітка: 

Перед виконанням будь-якої операції потрібно виділити в списку файлів 

WinRAR файли і теки, які необхідно обробити. 

Якщо ви хочете виділити тільки один файл, тоді перемістіть на нього курсор — 

і можна виконувати бажану операцію. Існує декілька методів виділення файлів. Для 

виділення безперервної групи файлів можна використовувати клавіші управління 

курсором або ліву кнопку миші, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Для виділення 

декількох окремих елементів тримайте натиснутою клавішу Ctrl і клацайте мишею на 

кожному потрібному елементі. Щоб виділити всі файли і теки в поточній теці, 

натисніть Ctrl+A або скористайтеся командою «Виділити все» в меню Файл. 

Але іноді зручніше постійне виділення, що дозволяє переміщати курсор в 

поточній теці без втрати виділення раніше відмічених елементів. Для цього в WinRAR 

є декілька клавіш: 

«Пропуск», Ins - виділяють файл, що знаходиться під курсором, і переміщає 

курсор вниз. Для відміни виділення файлу, відміченого клавішами «Пропуск» або Ins, 

ще раз натисніть на цьому файлі «Пропуск», Ins або використовуйте "–" на цифровій 

клавіатурі; 

* (на цифровій клавіатурі) - інвертує поточне виділення; 

+ (на цифровій клавіатурі) - виділяє файли, відповідні введеному шаблону; 

– (на цифровій клавіатурі) - Знімає виділення з файлів, відповідних введеному 

шаблону. 

Якщо перед початком "извлечения" або тестування не було виділено жодного 

файлу, то будуть "извлечены" або протестовані всі файли в архіві. Це правило вірно 

тільки для операцій витягання і тестування. 

4.  
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Для початку з офіційного сайту 7zip завантажуємо інсталяційний файл під розрядність 

своєї системи — 64 або 32 бітну. Запускаємо інсталяцію. Встановлення просте — 

всього 3 кліка. Тиснемо Install. 

 
Чекаємо завершення процесу інсталяції. 

 
І тиснемо Finish. Все готово. 

 
Тепер давайте подивимось, як зробити архів. Для прикладу візьмемо два інсталяційні 

файли 7zip. Таких файлів може бути скільки завгодно, можуть бути ще якісь теки і т.д. 
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Можна архівувати всі файли одразу, але я волію зробити ось як — створюємо окрему 

папку, куди і будемо складати все те, що нам необхідно заархівувати і, наприклад, 

передати товаришу. Клацаємо правою кнопочкою мишки, вибираємо «Создать» і 

«Папку.» 

 
Папка з'явилась. Я роблю це на робочому столі — Ви можете робити на будь-якому 

диску, немає значення. 

 
Даємо назву нашій папці — 7zip (назвати можете як завгодно). 

 
Відкриваємо створену папку і кладемо туди все що забажаємо і скільки забажаємо. 
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Давайте перетягнемо сюди наші інсталяційні файли від 7zip. Просто виділяємо їх і 

тягнемо в папку. Ось вони на місці. 

 
Тепер давайте зробимо ось що. Так як після установки на робочому столі ярличка у 

нас не з'явилось — ми його виведемо самостійно. Для цого переходимо на «Пуск» — 

«Все программы» — шукаємо папку з 7zip — і знаходимо 7-Zip File Manager. 

Клацаємо по ньому правою кнопочкою мишки — вибираємо «Отправить» і «Рабочий 

стол (создать ярлык)». 

 
Можна було б цього і не робити, але, як на мене, так зручніше. Все, тепер іконка 7-Zip 

File Manager на робочому столі. 

 
Відкриваємо архіватор з робочого столу. Бачимо перед собою основне вікно. 
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Воно на російській мові, тому переходимо на вкладочку «Сервис» і вибираємо 

«Настройки». 

 
У вікні з налаштуваннями знаходимо вкладку «Язык» і вибираємо необхідну нам 

мову. В нашому випадку — українську. Тепер архіватор на потрібній нам мові. 

 
Далі нам необхідно знайти тут папку чи файли, які ми будемо архівувати. Клацаємо по 

«Компьютер» і шукаємо те місце, де у нас лежить необхідна папка. 
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Підсвічуємо цю папку мишкою і клацаємо вгорі зелений хрестик «Додати.» Якщо Ви 

вирішили архівувати не папку, а просто декілька файлів — то відмічаєте їх, 

утримуючи клавішу Ctrl і тиснете «Додати». З'явиться вікно уже безпосередньо самого 

процесу архівації. 

 
Тут я рекомендую все залишити по замовчуванню, єдине, що Ви можете зробити — це 

поставити на архів свій пароль. В такому випадку той, хто цей архів забажає 

розпакувати — повинен дізнатись пароль у Вас. (Пароль ставиться в правому 

стовпчику — рядок «Шифрування»). 

Також можна вибрати, який тип архіву ми будемо створювати. Програма для 

упакування підтримує 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 і TAR. Я рекомендую архівувати в ZIP, так 

як це найпоширеніший тип архіву і розпаковується будь-якими архіваторами. 
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Вибрали тип ZIP. Тепер розпочинаємо архівацію — тиснемо «ОК». Не забуваємо, що 

ми можемо запаролити архів. 

 
Все, архів а нас створиться в тому ж місці, де була наша папка чи файли. 

 
Це один варіант. А можна зробити і по-іншому. Для цого нам непотрібно виводити 

іконку на робочий стіл. Клацаємо правою кнопочкою мишки по папці або виділяємо ті 

файли, які бажаємо заархівувати. Вибираємо «Add to archive...» і отримуємо те ж вікно 

з вибором параметрів (типу архіва та можливістю поставити пароль). Якщо виберемо 

«Add to 7-zip.7z» то отримаємо архів одразу у форматі 7z. 

http://webdigest.com.ua/wp-content/uploads/2012/11/7zip17.png
http://webdigest.com.ua/wp-content/uploads/2012/11/7zip18.png
http://webdigest.com.ua/wp-content/uploads/2012/11/7zip18_1.png


 
Тепер змоделюємо ситуацію, коли ми завантажити чи отримали архів і нам необхідно 

розархівувати вміст. Тут варто сказати, що розархівувати 7zip може набагато більше 

форматів — ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, 

RAR, RPM, UDF, WIM, XAR і Z. 

Відкриваємо програму з іконки на робочому столі — шукаємо архів і тиснемо синій 

знак мінус вгорі — «Видобути». 

 
Вказуємо в яке місце ми бажаємо покласти файли і тиснемо ОК. 

 
Або, як і у випадку архівації, клацаємо правою кнопочкою мишки по завантаженому 

архіву і вибираємо Extract to «7zip\» — якщо бажаємо отримати всі файли в окремій 
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папці, або Extract files... — якщо бажаємо просто розпакувати файли на робочий стіл 

чи інший диск. 

 
Тепер Ви будете знати, що таке архів, для чого його використовують та як витягувати 

необхідні файли із завантаженого чи отриманого архіву. Архіваторів існує дуже 

багато, але принцип дії у всіх однаковий, який вибирати для роботи — справа Ваша. Я 

рекомендую Вам 7zip. 

На офіційному сайті програми www.7-zip.org.ua Ви можете прочитати про переваги 

цього архіватора. Я скажу лише одне — висока швидкість роботи, простота і 

безкоштовність, ось що мені подобається в 7zip. 

 

1. Поняття про комп’ютерний вірус 

Комп'ютерний вірус (англ. computer virus) — комп'ютерна програма, яка має 

здатність до прихованого само-розмноження. Одночасно зі створенням власних 

копій віруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, 

знижувати або й зовсім унеможливлювати подальшу працездатність операційної 

системи комп'ютера.  

Розрізняють файлові, завантажувальні та макро-віруси. Можливі також комбінації цих 

типів. Нині відомі десятки тисяч комп'ютерних вірусів, які поширюються через 

мережу Інтернет по всьому світу. Необізнані користувачі ПК помилково відносять до 

комп'ютерних вірусів також інші види зловмисного ПЗ — програм-шпигунів чи 

навіть спам. За створення та поширення шкідливих програм (в тому числі вірусів) у 

багатьох країнах передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, в Україні 

поширення комп'ютерних вірусів переслідується і карається відповідно 

до Кримінального кодексу (статті 361, 362, 363). Приклади 

вірусів: Neshta, Staog, Archiveus. 

2. Походження терміну 

Назва програми «комп'ютерний вірус» походить від однойменного терміну з 

біології за її здатність до саморозмноження. Саме поняття «комп'ютерного вірусу» 

з'явилося на початку 1970-тих і використовувалося у програмуванні та літературі, 

зокрема, у фантастичному оповіданні «Людина в рубцях» Грегорі Белфорда. Проте, 

автором терміну вважається Фред Коен, який у 1984 році опублікував одну з перших 

академічних статей, що були присвячені вірусам, де і було використано цю назву. 
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3. Історія 

Історія свідчить, що ідею створення комп'ютерних вірусів окреслив письменник-

фантаст Т. Дж. Райн, котрий в одній із своїх книжок, написаній в США в 1977 р., 

описав епідемію, що за короткий час охопила біля 7000 комп'ютерів. Причиною 

епідемії став комп'ютерний вірус, котрий передавався від одного комп'ютера до 

другого, прокрадався в їхні операційні системи і виводив комп'ютери з-під контролю 

людини. 

В 70-х роках, коли вийшла книжка Т.Дж. Райна, описані в ній факти здавалися 

фантастикою, і мало хто міг передбачати, що вже в кінці 80-х років проблема 

комп'ютерних вірусів стане великою дійсністю, хоч і не смертельною для людства в 

єдиноборстві з комп'ютером, але такою, що призвела до деяких соціальних і 

матеріальних втрат. Під час досліджень, проведених однією з американських асоціацій 

з боротьби з комп'ютерними вірусами, за сім місяців 1988 р. комп'ютери, які належали 

фірмам-членам асоціації, піддавались дії 300 масових вірусних атак, які знищили 

близько 300 тис. комп'ютерних систем, на відтворення яких було затрачено багато 

часу і матеріальних затрат. В кінці 1989 р. в пресі з'явилося повідомлення про 

знаходження в Японіїнового, надзвичайно підступного і руйнівного віруса (його 

назвали хробаком), за короткий час він знищив дані на великій кількості машин, 

під'єднаних до комунікаційних ліній. Переповзаючи від комп'ютера до комп'ютера, 

через з'єднувальні комунікації, «хробак» знищував вміст пам'яті, не залишаючи ніяких 

надій на відновлення даних. 

У 1992 році з'явився перший конструктор вірусів для PC — Virus Creation 

Laboratory (для Amiga конструктори існували і раніше), а також готові поліморфні 

модулі (MtE, DAME і TPE) і модулі шифрування для вбудовування в нові віруси. У 

кілька наступних років було остаточно відточено стелс і поліморфні технології 

(SMEG.Pathogen, SMEG.Queeg, OneHalf, 1994; NightFall, Nostradamus, Nutcracker, 

1995), а також випробувано самі незвичайні способи проникнення в систему і 

зараження файлів (Dir II — 1991, PMBS, Shadowgard, Cruncher — 1993). Крім того, 

з'явилися віруси, що заражають об'єктні файли (Shifter, 1994) і вихідні тексти програм 

(SrcVir, 1994). 

З поширенням пакету Microsoft Office набули поширення макровіруси (Concept, 1995). 

У 1996 році з'явився перший вірус для Windows 95 — Win95.Boza, а в грудні того ж 

року — перший резидентний вірус для неї — Win95.Punch. З поширенням мереж та 

Інтернету файлові віруси все більше орієнтуються на них як на основний канал роботи 

(ShareFun, 1997 — макровірус MS Word, що використовує MS-Mail для поширення, 

Win32.HLLP.DeTroie, 1998 — сімейство вірусів-шпигунів, Melissa, 1999 — макровірус 

і мережевий черв'як, який побив усі рекорди за швидкістю поширення). Еру розквіту 

«троянських коней» відкриває утиліта прихованого віддаленого 

адміністрування BackOrifice (1998) і пішли за нею аналоги (NetBus, Phase). 

Вірус Win95.CIHдосяг апогею в застосуванні незвичайних методів, переписуючи Flash 

Bios заражених машин (епідемія в червні 1998 вважається найбільш руйнівною за 

попередні роки). 
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В кінці 1990-x — на початку 2000-x з ускладненням ПЗ та системного оточення, 

масовим переходом на порівняно захищені Windows сімейства NT, утвердженням 

мереж як основного каналу обміну даними, а також успіхами антивірусних технологій 

у виявленні вірусів, побудованих за складними алгоритмами, останні стали все більше 

замінювати впровадження у файли на впровадження в операційну систему 

(незвичайний автозапуск, руткіти) і підміняти поліморфізм величезною кількістю 

видів (число відомих вірусів зростає експоненціально). 

Разом з тим, виявлення в Windows та іншому поширеному програмному забезпеченні 

численних вразливих місць відкрило дорогу черв'якам-експлоїтам. У 2004 р. 

безпрецедентні за масштабами епідемії викликають MsBlast (більше 16 млн систем за 

даними Microsoft [15]), Sasser і Mydoom (оціночні збитки 500 млн. дол і 4 млрд дол. 

відповідно). Крім того, монолітні віруси в значній мірі поступаються місцем 

комплексам шкідливого ПЗ з поділом ролей і допоміжними засобами (троянські 

програми, завантажувачі / дропери, фішингові сайти, спам-боти і павуки). 

Також розквітають соціальні технології — спам і фішинг — як засіб зараження в обхід 

механізмів захисту ПЗ. Спочатку на основі троянських програм, а з розвитком 

технологій p2p-мереж — і самостійно — набирає обертів найсучасніший вид 

вірусів — хробаки-ботнети (Rustock, 2006, бл. 150 тис. ботів; Conficker, 2008–2009, 

понад 7 млн ботів; Kraken, 2009, бл. 500 тис. ботів). 

Віруси у складі іншого зловмисного ПЗ остаточно оформляються як 

засіб кіберзлочинності. 

4. Суспільний аспект 

Для одних віруси є бізнесом. Причому не тільки для їхніх авторів, але і для тих, хто з 

цими вірусами бореться. Бо процвітання компаній, які випускають антивірусні 

програми не є несподіванкою ні для кого. Для інших — це хобі. Хобі — збирання 

вірусних колекцій і хобі — написання вірусів. Ще інші — створюють віруси для 

прояву власної зухвалості і незалежності, у деяких колах подібна діяльність просто 

необхідна для підняття свого престижу. Є й такі, для кого віруси це витвір мистецтва; 

зустрічаються лікарі за покликанням, отже, може бути і комп'ютерний лікар за 

покликанням. Для деяких віруси служать приводом пофілософствувати на теми 

створення і розвитку комп'ютерного життя. Для інших віруси — це також стаття 

кримінального кодексу. Але для більшості користувачів комп'ютерів віруси — це 

щоденний головний біль і турбота, причина збоїв у роботі комп'ютера і ворог номер 

один. 

5. Класифікація 

Не існує єдиної системи класифікації та іменування вірусів (хоча спроба створити 

стандарт була зроблена на зустрічі CARO в 1991 році). 

Прийнято розділяти віруси за: 

 об'єктами, які вражаються (файлові віруси, завантажувальні віруси, анти-
антивірусні віруси, скриптові віруси, макро-віруси, мережеві черв'яки). 
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 способом зараження (перезаписуючі віруси, віруси-компаньйони, файлові 
хробаки, віруси-ланки, паразитичні віруси, віруси, що вражають вихідний код 
программ) 

 операційними системами і платформами, які вражаються (DOS, Microsoft 
Windows, Unix, Linux, інші) 

 активністю (резидентні віруси, нерезидентні віруси) 

 технологіями, які використовуються вірусом (нешифровані/шифровані віруси, 

поліморфні віруси, стелс-віруси (руткіт і буткіт)) 

 деструктивними можливостями (нешкідливі віруси, безпечні віруси, небезпечні 
віруси, дуже небезпечні віруси) 

 мовою, якою написаний вірус (асемблер, високорівнева мова 
програмування, скриптова мова, інші). 

6. Ознаки зараження вірусом 

 Зменшення вільної пам'яті 

 Уповільнення роботи комп'ютера 

 Затримки при виконанні програм 

 Незрозумілі зміни в файлах 

 Зміна дати модифікації файлів без причини 

 Незрозумілі помилки Write-protection 

 Помилки при інсталяції і запуску OC 

 Відключення 32-розрядного допуску до диску 

 Неспроможність зберігати документи Word в інші каталоги, крім Template 

 Погана робота дисків 

 Файли невідомого походження 

Ранні ознаки зараження дуже тяжко виявити, але коли вірус переходить в активну 

фазу, тоді легко помітити такі зміни: 

 Зникнення файлів 

 Форматування HDD 

 Неспроможність завантажити комп'ютер 

 Неспроможність завантажити файли 

 Незрозумілі системні повідомлення, звукові ефекти і т. д. 

Здебільшого, все це в минулому. Зараз основні ознаки — самовільне відкривання 

браузером деяких сайтів (рекламного характеру), підозріло підвищений інтернет-

трафік та повідомлення від друзів, що ваші листи електронної пошти до них містили 

вірус. 

7. Шляхи потрапляння вірусів на комп’ютер 

Дискети 

Саме так поширювалися перші віруси. Найпопулярніший канал зараження в 1980-90 

роки. В даний час практично повністю зник через все менше використання дискет (на 

багатьох сучасних комп’ютерах уже відсутня флоппі-дисковод). 
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B6%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/HDD


Флеш-накопичувачі (флешки) 

Флешки є одним з основних джерел зараження комп’ютерів (особливо тих, які не 

підключені до мережі Інтернет). Також віруси можуть поширюватися і через інші 

накопичувачі інформації, що використовуються в цифрових фотоапаратах, плеєрах, 

телефонах. 

Електронна пошта 

Також один з найбільш популярних джерел зараження вірусами. Віруси можуть 

маскуватися під нешкідливі вкладення: картинки, документи, посилання на інші сайти. 

Не відкривайте листи з інтригуючими заголовкамивід невідомих відправників. 

Вірогідність присутності вірусу, або посилання на сайт з вірусом в таких листах дуже 

велика. Однак лист з вірусом може прийти і від добре відомого вам одержувача, якщо 

комп’ютер був заражений. Вірус сам знайде адресну книгу і здійснить розсилку по 

всіх існуючих в ній контактам без відома користувача. 

Системи обміну миттєвими повідомленнями (ICQ) 

Тут також діє золоте правило – не відкривайте заманюючих посилань від невідомих 

контактів. 

Веб-сторінки 

На деяких Інтернет-сторінках може перебувати «активний» шкідливий вміст. 

Можливо навіть зараження добропорядних сайтів через вразливості програмного 

забезпечення власника сайту. Користувач, зайшовши на такий сайт, ризикує піддати 

свій комп’ютер зараженню вірусом. 

Локальні мережі, мережа Інтернет 

У мережі Інтернет і в локальних мережах велика ймовірність зараження шкідливими 

програмами категорії мережевих черв’яків. Комп’ютерний хробак – підвид вірусів, які 

проникають на комп’ютер жертви без участі користувача. Вони сканують мережу на 

предмет виявлення комп’ютерів з наявністю певної уразливості, і при знаходженні 

таких – атакують їх. 

8. Хто і навіщо створює віруси 

Творців шкідливих програм можна розділити на кілька категорій: комп’ютерні 

хулігани, професіонали-зловмисники і дослідники. 

До першої категорії належать зайво цікаві школярі та студенти, які, знаючи ази 

програмування, створюють шкідливі програми заради самоствердження або ж заради 

жарту. Зазвичай ці програми не використовують особливо хитрих методів поширення і 

не представляють великої загрози. Віруси, створені цією категорією авторів 

шкідливих програм становлять малу частину із загальної маси. 

Більшість вірусів створюється професіоналами-зловмисниками, які зазвичай є 

висококваліфікованими програмістами. Ці віруси створюються ради отримання 

вигоди. Під шкідливими програмами подібного роду використовуються оригінальні і 

хитромудрі методи поширення і проникнення на кінцевий комп’ютер. З їх допомогою 

зловмисники крадуть персональну чи конфіденційну інформацію, яку в подальшому 

можуть використовувати або заради збагачення, або для розсилки спаму. Останнім 

http://tutcikavo.co.ua/kompyuteri-i-internet/shho-take-flesh-pamyat/
http://tutcikavo.co.ua/kompyuteri-i-internet/zlom-elektronnoji-poshty-metody-zlomu-zahyst-vid-zlomu/


часом прокотилася хвиля вірусів-вимагателей. Вони блокують роботу операційної 

системи і для отримання коду розблокування вимагають перерахування грошових 

коштів творцеві вірусу. 

Остання категорія творців вірусів – дослідники. В основному це талановиті 

програмісти. Винахід нових вірусних методик для них забава. Принципи роботи 

створених ними вірусів зазвичай оголошуються на спеціалізованих ресурсах для 

обговорення в середовищі таких же фанатів-програмістів. Дослідники дуже рідко 

націлені на придбання прибутку. Однак коли їхні праці потрапляють до рук 

професіоналів-зловмисників, ці «дослідження» можуть принести величезну шкоду. 

Антивірусна програма (антивірус) — для знаходження і лікування програм, що 

заражені комп'ютерним вірусом, а також для запобігання зараження файлу вірусом. 

Перші антивіруси 

Перші, найпростіші антивірусні програми з'явилися майже одразу після появи вірусів. 

Зараз розробкою антивірусів займаються великі компанії. Як і в творців вірусів, у цій 

сфері також сформувались оригінальні засоби;— але вже для пошуку і боротьби з 

вірусами. Сучасні антивірусні програми можуть знаходити десятки тисяч вірусів. 

Класифікація антивірусних продуктів 

Класифікувати антивірусні продукти можна відразу за кількома ознаками, таким, як: 

використовувані технології антивірусного захисту, функціонал продуктів, цільові 

платформи. 

По використовуваних технологіях антивірусного захисту: 

 Класичні антивірусні продукти (продукти, які застосовують тільки сигнатурний 

метод детектування) 

 Продукти проактивного антивірусного захисту (продукти, які застосовують тільки 

проактивні технології антивірусного захисту); 

 Комбіновані продукти (продукти, які застосовують як класичні, сигнатурні методи 

захисту, так і проактивні) 

За функціоналом продуктів: 

 Антивірусні продукти (продукти, що забезпечують тільки антивірусний захист) 

 Комбіновані продукти (продукти, що забезпечують не тільки захист від шкідливих 

програм, але і фільтрацію спаму, шифрування та резервне копіювання даних та 

інші функції) 

За цільовими платформами: Windows, * NIX (до даного сімейства відносяться ОС 

BSD, Linux, etc), MacOS, для мобільних платформ (Windows Mobile, Symbian, iOS, 

BlackBerry, Android, Windows Phone 7 та ін.) 

Антивірусні продукти для корпоративних користувачів можна також класифікувати по 

об'єктах захисту: 

 для захисту робочих станцій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB


 для захисту файлових і термінальних серверів 

 для захисту поштових та Інтернет-шлюзів 

 для захисту серверів віртуалізації 

Склад антивірусного програмного забезпечення 

Антивірусне програмне забезпечення складається з комп'ютерних програм, які 

намагаються знайти, запобігти розмноженню і видалити комп'ютерні віруси та інші 

шкідливі програми. 

Методи знаходження вірусів 

Антивірусне програмне забезпечення зазвичай використовує два різних методи для 

виконання своїх задач: 

 Перегляд (сканування) файлів для пошуку відомих вірусів, що відповідають 

визначенню в словнику вірусів. 

 Знаходження підозрілої поведінки будь-якої з програм, що схожа на поведінку 

зараженої програми. 

Класифікувати антивірусні продукти можна відразу за кількома ознаками, таким, як: 

використовувані технології антивірусного захисту, функціонал продуктів, цільові 

платформи. 

Відповідність визначенню вірусів в словнику 

При цьому методі антивірусна програма під час перегляду файлу звертається до 

словника з відомими вірусами, що складений авторами програми-антивірусу. У разі 

відповідності якоїсь ділянки коду програми, що проглядається, відомому коду 

(сигнатурі) вірусу в словнику, програма-антивірус може виконувати одну з наступних 

дій: 

 Видалити інфікований файл 

 Відправити файл у карантин (тобто зробити його недоступним для виконання, з 

метою недопущення подальшого розповсюдження вірусу). 

 Намагатися відтворити файл, видаливши сам вірус з тіла файлу. 

Хоча антивірусні програми створені на основі пошуку відповідності визначенню 

вірусу в словнику, за звичайних обставин, вони можуть досить ефективно 

перешкоджати збільшенню випадків зараження комп'ютерів, автори вірусів 

намагаються триматися на півкроку попереду таких програм-антивірусів, створюючи 

«олігоморфні», «поліморфні» і, найновіші, «метаморфічні» віруси, у яких деякі 

частини шифруються або спотворюються так, щоб неможливо було знайти спільне з 

визначенням в словнику вірусів. 

Підозріла поведінка програмних забезпечень 

Антивіруси, що використовують метод знаходження підозрілої поведінки програм, не 

намагаються ідентифікувати відомі віруси, замість цього вони стежать за поведінкою 

всіх програм. Якщо програма намагається записати якісь дані в файл, що 



виконується(exe — файл), програма-антивірус може зробити помітку цього файлу, 

попередити користувача і спитати, що треба зробити. 

На відміну від методу відповідності визначенню вірусів в словнику, метод 

знаходження підозрілої поведінки дає захист від абсолютно нових вірусів, яких ще 

немає в жодному словнику вірусів. Однак треба враховувати, що програми, 

побудовані на цьому методі, видають також велику кількість помилкових 

попереджень. Програми класу Firewall давно мали в своєму складі модуль 

знаходження підозрілої поведінки програм. 

Емуляція 

Деякі програми-антивіруси намагаються імітувати початок виконання коду кожної 

нової програми, що викликається для виконання, перед тим, як передати їй керування. 

Якщо програма використовує код, що змінюється самостійно, або проявляє себе як 

вірус (тобто починає шукати інші exe-файли, наприклад), — така програма буде 

вважатися шкідливою (здатною нашкодити іншим файлам). Однак цей метод також 

має велику кількість помилкових попереджень. 

Як попередити зараження. 

 

Використання надійних джерел програмного забезпечення. 

Перевірка інформації, що надходить із ззовні. 

Обмеження доступу до комп’ютера сторонніх осіб. 

Регулярне створення резервних копій. 

Користування програмою-захисником і антивірусною програмою. 

Антивірусна програма - це програма для захисту комп’ютера від вірусів і лікування 

файлів у разі зараження. 

 

Найпоширенішими антивірусна програма є: 

 

Антивірус Касперського – АVР»; 

Doktor Web; 

Avast; 

NOD32; 

Norton Anti Virus. 

 

Три головні функції антивірусної програми: 

 

моніторинг файлів; 

перевірка файлів з лікуванням чи без нього; 

оновлення антивірусних баз. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Firewall


Моніторинг – це відстежування підозрілих файлів і змін у файловій структурі. 

Перевірка – аналіз комп’ютерних дисків (файлів) на наявність вірусів з лікуванням або 

без нього. 

Режими перевірки: без лікування, з лікуванням, поверхневий, ретельний тощо. 

 

Тип антивірусної програми 

Принцип дії 

Детектори Виявляють файли, які заражені одним із відомих цим програмам вірусів 

Лікарі (або фаги) «Лікують» заражені програми або диски, вилучаючи з них код 

вірусу, тобто, відновлюючи програму в тому стані, в якому вона була до зараження 

вірусом 

Ревізори Спочатку запам’ятовують відомості про стан програм і системних областей 

дисків, а після роботи з цими програмами порівнюють їхній стан з початковим. При 

виявленні невідповідності повідомляють про це. 

Фільтри Завантажуються резидентно в оперативну пам'ять, перехоплюють ті 

звернення до системи, які використовуються вірусами для розмноження та нанесення 

шкоди і повідомляють про них. 

Антивірусні бази – файли, що містять штампи (зразки) вірусів, і за допомогою яких 

програма розпізнає вірус. 

Захисник Windows - система програми для 

первинного захисту від деяких видів вірусів. 

Брандмауер – системна програма, яка забезпечує захист файлової системи від 

зовнішнього втручання через локальну мережу або інтернет. 

V. Закріплення нових знань:  

 

Гра «Закінчи речення…» 

Комп’ютерний вірус – це… 

Антивірусна програма – це… 

Ознаками і результатами вірусного зараження є… 

Режими перевірки є… 

Брандмауер – це… 

Вірус – це… 

Небажані та шкідливі дії вірусів це … 

Захисник Windows – це … 

Антивірусні бази – це… 

 

 

 



Бесіда запитаннями: 

 Якими можливостями володіють архіваторуs програми? 

 Що розуміють під розархівацією файлів? 

 Які існують програми для архівації даних? 

 Як можна заархівувати дані, користуючись програмою WinZip? 

 Як можна заархівувати дані, користуючись програмою WinRar? 

 Як можна створити архів, що саморозпаковується? 

 Як можна розархівувати дані, користуючись програмою WinZip? 

 

VІ. Домашнє завдання: 1) Гаєвський О.Ю. «Інформатика 7-11 кл.» .§34-38 

2) Законспектувать матеріал уроку 

3) Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 
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