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Інструкційна картка для проведення практичної роботи 

з предмету «Інформатика» 

 

Злоякісні програми 

Практична робота №  

Тема: Робота із службовими програмами Windows 

Мета: Навчити студентів користуватись службовими програмами Windows 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows. 

 

План 

1. Характеристика службових програм 

2. Принципи роботи із службовими програмами 

 

Теоретичні відомості 

Майже всі службові програми запускаються із головного меню. «Пуск» => «Програми» => 

«Стандартні» => «Службові» =>… 

Відновлення системи використовується для відміни змін конфігурації системи і 

відновлення її параметрів та продуктивності. Програма дозволяє повернути конфігурацію 

комп’ютера в більш ранній стан, що називається контрольною точкою. 

ОС автоматично створює контрольні точки, що називаються системними. Користувач 

може створювати свої точки відновлення. 

Програма Очистки диску дозволяє знайти непотрібні файли і видалити їх, щоб звільнити 

місце на жорсткому диску. 

Дефрагментація диску – 

це процес впорядковування 

розташування файлів на диску 

для підвищення швидкості 

запуску програм і читання 

даних. 

Фрагментація файлів 

відбувається після видалення 

старих та записування нових. 

Фрагментація диску 

призводить до збільшення 

шляху що проходить головка 

при зчитуванні та записуванні 

файлів, а отже і до зносу 

жорсткого диску. 

При запуску програми 

дефрагментації (рис.1) можна 

отримати аналіз диску натиснувши на відповідну кнопку. При потребі слід запустити процес 

дефрагментації. 

Таблиця символів служить для вставки символів, які відсутні на клавіатурі. Щоб вставити 

потрібний символ слід вибрати його та клацнути на кнопці «Копіювати». 

Програма Перевірка диску шукає і виправляє помилки у файловій системі або окремих 

файлах. Сам процес перевірки диску розпочинається лише після перезавантаження системи. 

Сама програма запускається дещо інакше. У «Моєму комп’ютері» слід зайти у пункт 

«Властивості» альтернативного меню диску і на вкладці «Сервіс» натиснути кнопку «Виконати 

перевірку». 

 

 
Рис.1 Інтерфейс програми де фрагментації диску 
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Хід роботи 

1. Увімкніть комп’ютер.  

2. Якщо дозволить викладач створіть контрольну точку відновлення системи. 

3. Запустіть програму очистки диску С:. «Пуск» => «Програми» => «Стандартні» => 

«Службові» => «Очистка диску». С:,  ОК 

4. Очистіть диск С:. ОК 

5. Запустіть програму де фрагментації дисків. 

6. Проведіть аналіз та дефрагментуйте диски С: та D: 

7. Перегляньте символи які можна отримати на комп’ютері. (спробуйте у програмі 

змінювати шрифт). 

8. Запустіть програму Преревірки диску С: (див. у теоретичних відомостях) 

9. Перезавантажте комп’ютер. (при його завантаженні виконається перевірка) 

10. Аналогічно перевірте диск D: 

11. Закінчіть роботу. 

 

Учні повинні: 

знати: принципи роботи основних сервісних програм; 

вміти: працювати із основними сервісними прграмами. 

 

Контрольні запитання 

1. Які службові програми ви знаєте? 

2. Як запустити службові програми? 

3. Для чого використовують відновлення системи? 

4. Як створити контрольну точку відновлення? 

5. Для чого призначена програма очистки диску? 

6. В чому полягає процес дефрагментації файлів? 

7. Чому з’являються фрагментовані файли? 

8. Яке призначення Таблиці символів? 

9. Що робить програма перевірки диску? 

10. Як запустити програму перевірки диску? 

 

Самостійна робота: Брандмауер Windows. 


