
Сервісне програмне забезпечення 

 

1. Перевірка дисків на наявність помилок. 

2. Програма дефрагментації дисків Defrag. 

3. Програми архівування файлів. 

 
1. Перевірка дисків на наявність помилок. 
 

На жорсткому диску найчастіше виникають два типи помилок: фізичні і логічні.  

Логічні помилки пов’язані з порушенням файлової структури в результаті неправильних дій 

користувача чи програм. Фізичні помилки на диску можуть виникати в результаті пошкодження його 

поверхні. Вони пов’язані з фізичним зносом в результаті довгої експлуатації чи з температурними 

деформаціями, які виникають при значних перепадах температури.  

Тому треба періодично робити перевірку якості диска на наявність помилок.  

Перевірка дисків виконується так:  

1. Відкрити вікно Мій комп’ютер (Комп’ютер). 

2. Клацнути правою кнопкою миші на назві диску і в контекстному меню вибрати пункт Властивості. 

3. Перейти на вкладку Сервіс.  

4. Вибрати один із параметрів перевірки диску: Автоматично виправляти системні помилки або 

Перевіряти і відновлювати пошкоджені сектори.. 

5. Натиснути кнопку Запуск. 

 

2. Програма дефрагментації дисків Defrag. 

 

Якщо записувати файли на диск, то спочатку вони займають послідовні суцільні ділянки. Після 

видалення файлів утворюються вільні місця, куди можна записувати нові файли. Але ці ділянки часто бувають 

вже несуміжними. Тому новий файл, який користувач бажає зберегти, спочатку записується на першу вільну 

ділянку. Якщо файл великий, то його залишок записується на другій вільній ділянці, потім на третій і т. д. Як 

наслідок, один файл може розміщуватися на кількох несуміжних ділянках. Процес оброблення такого файлу 

сповільнюється. Якщо файлів, що зберігаються фрагментами на різних ділянках диска, виявляється багато, то і 

робота в цілому з таким диском стає повільною. Тому рекомендується періодично робити упорядкування файлів 

— дефрагментацію дисків. Ця процедура полягає у тому, що файли перезаписують у такий спосіб, щоб вони 

займали неперервні ділянки, а вільний простір на диску починався тільки після останнього файлу. 
Для запуску цієї програми вибираємо команди Програми/ Стандартні/Службові/Дефрагментація 

диску. Далі із перерахованого диску виберіть потрібний диск і клацніть на кнопці ОК. Тривалість 

дефрагментації залежить від об’єму диску. Дефрагментація сучасних жорстких дисків може тривати кілька 

годин і в цей час комп’ютер не можна використовувати.  
 

      3. Програми архівування файлів 

 

 Один з недоліків пристроїв зовнішньої пам’яті полягає у тому, що вони не забезпечують абсолютну 

збереженість інформації. Ця інформація може бути зруйнована частково або повністю внаслідок фізичного 

псування носія, внаслідок дії зовнішніх магнітних полів, старіння магнітного покриття; бувають випадки, коли 

інформація знищується випадково. 

 Ці обставини вимагають від користувача мати на дисках або на інших зовнішніх носіях копії важливої  

інформації, якою він користується. Якщо об’єм цієї інформації невеликий, то копії можна зберігати у 

початковому вигляді, якщо ж початкова інформація має великий об’єм, то доцільно цю інформацію попередньо 

стиснути, а потім створювати її копії. Такий процес створення копій називають архівацією, при якій 

досягається економія дискового простору від 20 до 90%, що дозволяє на одному й тому ж носії зберігати значно 

більше інформації.  

 Для архівації файлів використовують спеціальні програми, які називають архіваторами. Архіватори – 

це програми, що дозволяють зменшити розмір файлів для економії місця на диску. Інформація, що міститься в 

архіві може використовуватись тільки після того, як віна буде відновлена, тобто розархівована. Розархівацію 

виконують, як правило, ті ж самі архіватори.  

Можливості сучасних архіваторів широкі і різноманітні, але всі вони мають такі спільні функції:  

1. Додавання файлів в архів 

2. Поновлення файлів в архіві 

3. Перегляд файлів в архіві 

4. Знищення файлів в архіві 

5. Захист файлів від несанкціонованого доступу 

6. Перевірка архіву на пошкодження та ін.  

 До числа найвідоміших відносять: RAR, ZIP, WINRAR, WINZIP.  


