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В цьому виданні ми з Вами розглянемо 

найкращі комп’ютерні програми України та світу, які 

визнанні кращими у мережі Інтернет. Більшість з них є 

безкоштовними та можуть стати Вам у пригоді в 

навчанні, роботі, дозвіллі.  

Операційні системи 

 Windows 7 (кодова назва під час розробки - 

Vienna) – назва операційної системи Windows, котра 

вийшла 22 жовтня 2009 року, менше, ніж через три 

роки після випуску попередньої операційної системи, 

комерційно невдалої Windows Vista. Розробка Windows 

7 під різними кодовими назвами велась з 2000 року. 

Над нею працювали 2500 осіб. 

Всі варіанти Windows 7, крім найбільш 

спрощених, працюють як на 32-бітній, так і на 64-

бітній платформах. Для приватних користувачів 

передбачається спеціальна сімейна версія: умови 

ліцензії дозволяють встановити її не на одному, а на 

двох або трьох комп’ютерах. 

Початкова редакція (Windows 7 Starter) 

поширювалась виключно з новими комп’ютерами, 

вона не включала функціональної частини для 

програвання H.264, ААС, Mpeg-2. Домашня базова – 

призначена виключно для випуску в країнах, що 

розвиваються, в ній немає загального доступу до 

підключення в інтернет і деяких інших функцій.  

Всі 32-бітові версії підтримують до 3 Гб ОЗП. 

64-бітові редакції від 4 Гб до 192 Гб памяті у всіх 

останніх редакціях. 
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Офісні програми 

 Microsoft Office 2010, інша назва Office 14 – 

версія додатків офісного пакету для операційної 

системи Microsoft Windows Office 2010 є наступником 

Microsoft Windows Office 2007 та попередником 

Microsoft Windows Office 2013. Office 2010 включає в 

себе підтримку розширених форматів файлів, 

поліпшення інтерфейсу користувача а також змінений 

користувальницькій доступ. У 64-розрядній версії 

Office 2010 виключена підтримка для Windows XP та 

для Windows Server 2003.  

Microsoft Office 2010 став дебютом для Office 

Web Apps – онлайн-версії Word, Excel, PowerPoint і 

OneNote, які працюють у веб-браузерах. Office Starter 

2010 – нова редакція Office, замінила 

низькопродуктивне домашнє програмне забезпечення 

Microsoft Works. Office Mobile 2010 – офісний пакет 

Microsoft, оновлений для мобільного, був випущений 

12 травня 2010 року. 

Розробка почалася у 2007 році, в той час як 

Microsoft закінчував роботу над Office 12 (випущений 

як Microsoft Office 2007). Номер версії 13 був 

пропущений через страх перед числом 13. Раніше 

вважалося, що Office 2010 (тоді він називався Office 

14) вийде в першій половині 2009 року. 

 ОРФО – програма для перевірки правопису слів, 

введених англійською, російською, українською та 

деякими іншими мовами. Перевіряє орфографію та 

граматику російської мови, орфографію українських та 

англійських слів.  
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Програма надзвичайно корисна тим, хто багато 

працює з текстами в пакеті Microsoft Office (Word, 

PowerPoint). На відміну від словника програми Word 

програма ОРФО дозволяє швидко за один раз увести 

нове слово в словник відразу в усіх відмінках. 

У процесі швидкого набору тексту часто 

виникають пропуски ком, помилки сполучення слів, 

неправильно вжиті дієприкметникові звороти тощо. 

Після виправлень тексту прикметники з іменниками 

можуть втратити узгодженість, дієслова можуть 

отримати доповнення не того відмінку, якого треба. 

Причому це часто відбувається не через незнання 

правил, а тоді, коли людина втомлюється. Програма 

ОРФО допомагає уникнути цих граматичних помилок. 

 Пролінг офіс – пакет програм для перевірки 

української орфографії та граматики «Рута» а також 

перекладу з української на російську і навпаки «Плай». 

Для звичайного користувача достатньо встановити 

варіант «Пролінг ОФІС 5.0 Стандарт». 

Якщо вже встановлена програма «ОРФО», то 

під час установки Пролінга компонент «Рута» для 

перевірки орфографії встановлювати не треба (зніміть 

галочку), а слід установити тільки перевірку граматики 

та перекладач «Плай». 

Internеt-браузери 

 Google Chrome – це безкоштовний вебпереглядач, 

розроблений компанією Google на основі веб-

переглядача з відкритим кодом Chromium та іншого 

відкритого програмного забезпечення. Його програмна 

архітектура була створена з чистого аркуша (однак 
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використовуючи інше програмне забезпечення з 

відкритим кодом, у тому числі компоненти WebKit та 

Mozilla) з метою задоволення поточних потреб 

користувачів. Нова архітектура насамперед визнає той 

факт, що на сьогодні більшість вебсайтів є не просто 

вебсторінками, але вебпрограмами. Заявленими 

перевагами цієї архітектури є підвищена стабільність, 

швидкість, безпека, а також чистий, простий та 

ефективний інтерфейс користувача. 

За даними статистики сайту StatCounter, браузер 

Chrome є абсолютним лідером за популярністю у світі 

(вперше випередивши веб-оглядач Internet Explorer у 

травні 2012 року), а його ринкова частка у світі серед 

найпопулярніших веб-оглядачів на всіх платформах у 

лютому 201 9року склала 62,41%. На другому місці 

браузер Safari з часткою 15,56%, а на третьому 

розмістився Firefox з часткою 4,39% ринку. Серед 

десктопних версій частка Chrome ще більша і 

становить 71,58%. На другому місці за популярністю 

браузер Firefox з часткою 8,72%. Safari має 5,77% і 

займає третю сходинку. 

В українському сегменті Інтернету серед 

десктопних версій веб-браузерів станом на лютий 

2019 року, оглядач Chrome використовували 70,05% 

користувачів. 

 Mozilla Firefox – вільний безкоштовний веб-

оглядач з відкритим кодом, заснований на ядрі Gecko 

(Проєкт Mozilla). 

Після випуску 9 листопада 2004 року версії 1.0 

одержав схвальні відгуки від багатьох видань, включно 

із «Форбс» і «The Wall Street Journal». З більш ніж 
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25 мільйонами завантажень з головного сайту в перші 

100 днів після випуску версії 1.0, Firefox став однією із 

найуживаніших програм із відкритим кодом. 

19 листопада 2005 року (за 344 дні після випуску версії 

1.0) Firefox було завантажено 100 мільйонів разів.  

Існують версії для Windows, Mac OS X, Linux, 

OS/2, FreeBSD, Solaris та інших операційних систем.  

 Opera – вебпереглядач розробки норвезької 

компанії Opera Software. Вперше випущений у 

1994 році групою дослідників з норвезької компанії 

Telenor. До 2013 року Opera включала додаткові 

можливості для роботи з інтернетом (пошта і низка 

інших служб), але після переходу з власного 

браузерного рушія на відкритий рушій Blink додаткові 

функції були виокремлені з браузера в супутні 

проекти. 

Браузер написаний мовою програмування C++, 

має високу швидкість роботи і сумісний з основними 

вебтехнологіями. Відмінними особливостями Opera 

довгий час були багатосторінковий інтерфейс (система 

вкладок у вікні програми) і можливість масштабування 

документів цілком, разом із графікою; згодом ці 

функції з’явились і в інших браузерах. У Opera 

розширені функціональні можливості використання 

комп’ютерної миші: окрім стандартних способів 

навігації передбачені так звані «жести мишею». У 

систему безпеки браузера входять: вбудований захист 

від фішингу; додаткове кодування інформаційного 

потоку при роботі зі сторінками, що містять запити 

конфіденційних відомостей; можливість видалення 

HTTP-Cookies, очищення історії відвідувань одним 
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кліком миші, а також стартова панель «Speed Dial». 

Opera безкоштовна. Міжнародна версія браузера має 

багатомовний інтерфейс, включаючи українську мову. 

Крім основних функцій браузера, за час, що 

минув з моменту появи пакета, в нього були 

інтегровані можливості поштового/новинного клієнта 

Opera Mail, адресної книги, клієнта пірингової мережі 

BitTorrent, агрегатора RSS, клієнта IRC, менеджера 

завантажень, WAP-браузера, Opera Link, а також 

віджети – графічні модулі, засновані на технології 

HTML, що працюють поза вікнами браузера. 

Браузер Opera може працювати з більшістю 

операційних систем, включаючи Microsoft Windows, 

Mac OS X, Linux, FreeBSD, Solaris, а також для 

мобільних платформ на основі Symbian, MeeGo, 

MeeGo WeTab, Java, Android, Windows Mobile, Apple 

iOS. Opera для ПК та Opera Mini розповсюджуються 

безкоштовно з 2005 року, Opera Mobile - з 2010 року 

(бета-версії з 2009 року). 

Антівірусні програми 

 Zillya! Антивірус – антивірус від української 

антивірусної «Лабораторії Zillya!», перша версія якого 

зявилася у квітні 2009 року. Надає користувачеві 

захист від вірусів, троянських програм, шпигунських 

програм, руткітів, рекламних програм, а також 

невідомих загроз за допомогою проактивного захисту.  

30 травня 2014 року відбувся реліз версії 

продукту – Zillya! Антивірус Безкоштовний. На 

початку 2016 року лабораторія Zillya! представила 

Перший національний антивірус Zillya! Mobile 

Antivirus для ОС Android. 15 березня 2016 Zillya! 
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Mobile Antivirus став доступний для завантаження з 

офіційного магазину додатків Google Play Market. 25 

червня 2018 на зміну Zillya! Mobile прийшов Zillya! 

Internet Security&Scanner for Android. 

 AVIRA – безкоштовна антивірусна програма. 

Чудово захищає комп’ютер від небезпечних вірусів, 

черв’яків, троянів, руткітів і дорогих діалерів (програм 

автоматичного дозвону). Компанія є однією з 

найстаріших зі створення антивірусів, вона була 

заснована ще в 1986 році в Теттнанге, коли ще не було 

Інтернету і дані між комп’ютером передавалися за 

допомогою дискет. Засновник компанії, Тьярк 

Ауербах, став одним з перших в Німеччині, хто став 

працювати над проблемою комп’ютерних вірусів і 

через деякий час він створив компанію H + BEDV 

Daten technik, (згодом Avira GmbH). 

З самого початку компанія спеціалізується на 

забезпеченні цифровий безпеки і виробництві 

відповідних програмних рішень для великих 

корпорацій і інших організацій. 

Однак існує безкоштовний антивірусний 

продукт і для приватних осіб. Avira Free Antivirus, 

покликаний забезпечити захист від вірусів, троянів, 

програм-шпигунів та іншого шкідливого ПЗ для 

домашніх користувачів, яких вже понад 100 мільйонів 

по всьому світу. 

Ця програма була відзначена безліччю 

професійних нагород і неодноразово отримувала високі 

позитивні оцінки. 
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 NOD32 – антивірусний пакет, що випускається 

словацькою фірмою ESET. Перша версія була 

випущена в кінці 1987 року. Назва спочатку 

розшифровувалася як «Лікарня на краю диску» 

(Nemocnica na Okraji Disku), перефраза назви 

популярного тоді в Чехословаччині телесеріалу 

«Лікарня на околиці міста». 

NOD32 – це комплексне антивірусне розвязання 

задачі захисту в реальному часі. ESET NOD32 

забезпечує захист від вірусів, а також від інших загроз, 

включаючи троянські програми, черв’яки, spyware, 

adware, фішинг-атаки. В ESET NOD32 

використовується патентована технологія ThreatSense, 

призначена для виявлення нових загроз, які виникають 

у реальному часі, шляхом аналізу виконуваних 

програм на наявність шкідливого коду, що дозволяє 

попереджати дії авторів шкідливих програм. 

При оновленні баз використовується ряд 

серверів-дзеркал, при цьому також можливе створення 

внутрішньомережевого дзеркала оновлень, що 

призводить до зниження навантаження на інтернет-

канал. Для отримання оновлень з офіційних серверів 

необхідні ім’я користувача і пароль, які можна 

отримати, активувавши свій номер продукту на 

сторінці реєстрації регіонального сайту. 

Врівень з базами вірусів NOD32 використовує 

евристичні методи, що забезпечує краще виявлення ще 

невідомих вірусів. 

Велика частина коду антивірусу написана на 

мові асемблера, тому для нього характерне незначне 
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використання системних ресурсів і висока швидкість 

перевірки з налаштуваннями за замовчуванням. 

 

Програми для зв’язку 

 Skype – Найпопулярніший інтернет-месенджер з 

підтримкою аудіо і відеозв’язку. Програма підходить 

для спілкування та проведення відеоконференцій. 

Користувачі Skype, по суті, роблять телефонні 

виклики й відеовиклики через їх комп’ютер, 

використовуючи програмне забезпечення Skype і 

Інтернет. Основа системи – безкоштовна комунікація 

між користувачами програмного забезпечення Skype; 

проте продукт також дозволяє користувачам Skype 

зв’язуватися з абонентами регулярної наземної лінії 

зв’язку чи мобільних телефонів. Це програмне 

забезпечення зараз доступне безкоштовно й може бути 

завантажене з веб-вузла компанії. 

Головною відмінністю Skype від інших клієнтів 

VoIP було те, що Skype діяв на моделі peer-to-peer 

(замість традиційнішої моделі клієнт-сервер). Довідник 

користувачів Skype був повністю децентралізований і 

розповсюджувався серед вузлів у мережі. Це означало, 

що мережа могла зростати до великих розмірів (на 

початок 2010 року понад 500 мільйонів користувачів) 

дуже легко, без ускладнень та дорогої централізованої 

інфраструктури. 

Skype також перенаправляв виклики через інші 

Skype-клієнти в мережі, щоб полегшити обхід 

Symmetric NAT та брандмауерів. Проте це лягало 

додатковим тягарем на тих, хто з’єднувався з 

Інтернетом без NAT, оскільки їх комп’ютери та 
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пропускна здатність мережі могли бути задіяні, щоб 

надсилати виклики інших користувачів. 

Виділення посередницьких комп’ютерів було 

повністю автоматичне й індивідуальні користувачі не 

мали ніякого вибору, щоб блокувати таке 

використання їх ресурсів. Цей факт, однак, ясно не був 

розглянутий і, здається, суперечив ліцензійній угоді, 

яка обмежує Skype у використанні процесора і 

пропускної здатності каналу для полегшення 

комунікації між користувачем і іншими користувачами 

програмного забезпечення Skype. 

Skype – програмне забезпечення з закритим 

кодом – має не стандартизований протокол, а 

приватний, що викликало підозру і потягло за собою 

деяку критику від розробників програмного 

забезпечення й користувачів. 

Клієнтське API Skype відкриває мережу для 

розробників програмного забезпечення. Skype API 

дозволяє іншим програмам використовувати мережу 

Skype, щоб отримати «white pages» і керувати 

дзвінками. 

Інтерфейс користувача в середовищі Windows 

був розроблений на Pascal із використанням Delphi, 

версія для Linux була написана на C++, а для Mac OS – 

на Objective-C та Cocoa. Частини клієнта 

використовують Internet Direct (Indy) як бібліотеку з 

відкритим програмним кодом для комунікації сокетів. 

Система Skype породжує досить багато 

дискусій на тему безпеки його трафіку. Мали місце 

деякі зіткнення з приводу питання безпеки та культури 

VoIP-телефонії через ці дискусії та деякі принципи 

проектування: 
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 весь трафік Skype зазвичай кодується й 

користувач не може вимкнути це; 

 Skype повідомляє, що використовує тільки 

відкрито доступні, сильні алгоритми кодування; 

 користувач не залучається до процесу кодування 

і тому не має справи з результатами інфраструктури 

Public key. 

Це мало ефект на ринку, оскільки виробники 

прагнули запропонувати конкурентоздатну продукцію. 

Безпека Інтернет-комунікацій стала предметом, щодо 

якого люди стали обізнанішими, і безпечна 

комунікація – це річ, яку вони хочуть бачити в 

продукції, яку вони використовують. Виходячи з того, 

що код Skype є приватною власністю та не є open 

source, рівень безпеки системи не може бути 

перевірений незалежними експертами. Отже, 

користувачі – експерти та не експерти – можуть 

спиратися при використанні лише на довіру до 

виробника та поведінку програмного забезпечення, 

закачаного з ресурсів, авторизованих виробником. 

 Zoom – Популярна програма для проведення 

відеоконференцій і вебінарів. Підходить для організації 

віддаленої роботи та онлайн освіти. 

Спочатку у Zoom була можливість проводити 

конференції за участю до 15 учасників. 25 січня 2013 

року продукт був поліпшений, щоб у ньому могли 

брати участь до 25 учасників відео. Версія 2.5 

програмного забезпечення ще більше розширила 

пропозицію, дозволяючи до 100 відео учасників в 

одній конференції. Компанія розширила свою 

пропозицію, включивши в нього зустрічі до 500 
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учасників. Zoom використовує клієнтське шифрування 

з використанням 256-бітного алгоритму Advanced 

Encryption Standard (AES 256) для представлення 

вмісту. В період з 2015 до середини 2016 року Zoom 

Video Communications оголосила про вбудовану 

підтримку Skype для бізнесу та інтеграції з Slack . 

Ранні послідовники, були стурбовані тим, що 

якість Zoom може постраждати, коли до пулу 

приєдналося більше користувачів. У 2012 році у Zoom 

було «всього близько 1000 осіб, які користуються 

сервісом». За словами Моссберга, «можливо, що якщо 

його використовують мільйони, можуть постраждати 

швидкість і якість». У своєму огляді The Wall Street 

Journal він зазначив, що «Zoom – приваблива 

альтернатива» Skype або Google Hangouts . 

Програми для перегляду ПДФ-файлів та 

електронних книг 

 Adobe Reader – безкоштовна програма для 

перегляду файлів (електронних книг) у форматі пдф. З 

двох версій (9.5 і 10.1) краще вибрати версію 9.5, яка 

працює стабільніше; її можна оновити через інтернет 

до версії 9.5.2. Програма Reader 10.1 часто вилітає. 

Adobe Reader – пакет програм, що випускається 

з 1993 року компанією Adobe Systems і призначений 

для створення і перегляду електронних публікацій в 

форматі pdf. 

Acrobat Professional, починаючи з версії 7.0, 

містить в собі Adobe LiveCycle Designer. Acrobat Suite 

додатково містить: Captivate (включаючи Media 

Encoder), Photoshop і Presenter. Існує кілька варіантів  

9-ї версії пакета, що відрізняються можливостями: 
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Standard, Professional, Professional Extended (колишній 

Adobe Acrobat 3D) і Elements. Розробка Professional 

Extended нині припинена. Десята версія пакету вийшла 

в трьох редакціях: Acrobat X Standard, Acrobat X Pro і 

Acrobat X Suite. У версії XI Adobe LiveCycle Designer 

замінений спрощеної програмою Adobe FormsCentral. З 

версії XI в лінійці Acrobat припиняється подальший 

розвиток Acrobat Suite; користувачам, яким потрібні 

мультимедійні та комунікаційні функції, пропонується 

придбати Adobe eLearning Suite, який містить в собі всі 

програми входили раніше в Acrobat Suite. 

Для перегляду і друку публікацій (без 

можливості редагування) доступний безкоштовний 

Adobe Reader  

Для КПК і комунікаторів існує версія Adobe 

Reader for Pocket PC. 

 CoolReader – багатоплатформна комп’ютерна 

програма для читання електронних книг в різних 

форматах на основі XML/CSS. Програма працює на 

платформах Win32, Linux, Android, Tizen, Mac OS X і є 

програмним забезпеченням з відкритим вихідним 

кодом. Останні версії CoolReader випускаються для 

платформи Android. Автором і адміністратором цього 

проекту є Вадим Лопатин. 

Можливості : 

 підтримка форматів: FB2, EPUB (без-DRM), 

MOBI (без-DRM), DOC, RTF, HTML, CHM, TXT, TCR, 

PDB, PRC, PML (PalmDOC, eReader)  

 найбільш повна підтримка FB2: стилі CSS, 

таблиці, виноски внизу сторінки,  
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 налаштування шрифтів, квітів, міжрядкового 

інтервалу, відступів, переносів ...  

 зміст книги (FB2, EPUB, RTF)  

 підтримка таблиць (FB2, EPUB, DOC, RTF, 

HTML) Підтримка CSS (FB2, EPUB, HTML)  

 підтримка картинок у форматах JPG, PNG і GIF.  

 читання у вигляді книжкових сторінок або свитка  

 одна або дві сторінки в ландшафтному режимі 

підтримка закладок  

 пошук по тексту  

 виділення тексту  

 перехресні посилання і гіперпосилання 

 відображення виносок внизу сторінки  

 поворот сторінки на 90, 180 і 270 градусів. 

 автоматична розстановка переносів 

(алгоритмічна або словникова)  

 читання книг безпосередньо з ZIP 

 автоматичне переформатування TXT, 

розпізнавання кодувань, формату тексту  

 гнучка настройка стилів за допомогою файлів 

CSS  

 список останніх відкритих книг  

 редакція перегляд  

 перегляд інформації про книгу  

 відтворення тексту вголос  

 не вимагає установки в ОС Windows, але 

обов’язковою умовою запуску для останньої версії 

(3.3.61) є знаходження програми на диску С 

 передбачена зручна робота зі словниками (у 

версії для Windows – відсутня).  
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Користувач може дізнатися переклад слова або 

прочитати статтю з Вікіпедії прямо в програмі. 

 

Інше програмне забезпечення 

 WinRAR – програма-архіватор для щільного 

пакування файлів, щоб вони займали менший розмір. 

Можна створити один архівний файл, що містить у 

собі кілька файлів чи навіть директорій. Архівний файл 

можна створити під паролем. Використовується також 

для разархівовування (разпаковування) архівних 

файлів форматів rar, zip, cab, arj, lzh, tar, ace, jar, iso та 

інших. 

Можливість роботи з файлами розміром до 

8,589 трлн (1012) гігабайтів. 

Створення саморозпаковувальних, 

безперервних і багатотомних архівів. 

Додавання в архіви додаткової інформації для 

відновлення архіву у разі його пошкодження, зокрема 

створення спеціальних томів відновлення, що 

дозволяють відновити багатотомний архів при 

пошкодженні частин з інформацією. 

Повна підтримка файлової системи NTFS і імен 

файлів у Юнікоді 

Підтримка командного рядка. 

 DriverPack Solution – менеджер встановлення 

драйверів, призначений для автоматизації роботи з 

драйверами на платформі Windows ОС. 

Розповсюджується безкоштовно, по вільній ліцензії 

GNU GPL, з відкритим вихідним кодом. 

https://soft.mydiv.net.ua/win/download-DriverPack-Solution.html
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Програма DriverPack Solution (раніше носила 

назви «Інтерфейс для установки драйверів» і «Driver 

Pack Autorun») розроблена в 2008 році російським 

автором Артуром Кузяковим, в період навчання в 

МІРЕА (Московський державний інститут 

радіотехніки, електроніки і автоматики), засновником 

однойменної компанії DriverPack Solution. 

Як основний інструментальний засіб для 

написання програми використовувалися скриптові 

мови. БД (база даних) – стосовно особливостей 

програми трактується як база драйверів, являє собою 

набір пакетів драйверів (драйверпаків) – англ. 

DriverPacks. Драйверпак організовано за категоріями (в 

форматі 7z-архівів), на основі інформації про 

належність конкретного пристрою певної категорії 

обладнання, тобто представлені у вигляді каталогу 

пристроїв. 

Ключовою особливістю програми є можливість 

роботи без підключення до Інтернету, що 

забезпечується наявністю власної offline-бази 

драйверів. DriverPack Solution надає широкі 

можливості по взаємодії користувача з драйверами, 

забезпечуючи при цьому інтуїтивно зрозумілий, 

«дружній» інтерфейс. 

З моменту першої появи програми, в ході 

розвитку проекту, програма змінювалася багато разів, 

поряд з основними функціями менеджеру установки 

драйверів, був інтегрований ряд додаткових 

можливостей: моніторинг температури процесора, 

діагностика стану апаратних вузлів комп’ютера, 

спеціалізований інтернет-сервіс DevID, розширені 
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функції встановлення та оновлення драйверів; 

поліпшений інтерфейс програми. 

 Adblock Plus (ABP) – відкрите програмне 

забезпечення кросплатформенне розширення браузера 

для фільтрації контенту, зокрема блокування реклами. 

Розробником Adblock Plus є німецька компанія Eyeo 

GmbH. Розширення було випущено для браузерів 

Mozilla Firefox (включаючи Firefox для мобільних), 

Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, 

Safari, Яндекс.Браузер та Android. 

У 2011 році AdBlock Plus та Eyeo викликали 

значну суперечку з боку своїх користувачів, коли вони 

запровадили програму «Прийнятна реклама», щоб 

«дозволити певну ненав’язливу рекламу» (наприклад, 

Google Ads) за замовчуванням у налаштуваннях 

розширення. Незважаючи на те, що участь у білих 

списках для невеликих вебсайтів є безкоштовною, 

великі рекламні компанії зобов’язані оплачувати 

можливість включення їх оголошень в білий список (як 

повідомляється, «еквівалентну 30 відсоткам 

додаткових доходів від реклами, які вони могли б 

отримати від розблокування»). Білий список 

оголошень, включених за допомогою цієї програми, 

був ввімкненим за замовчуванням для користувачів 

AdBlock Plus. 

За даними офіційного сайту Mozilla Firefox 

станом на лютий 2020 року, він має біля 9 мільйонів 

активних користувачів та є самим популярния 

розширенням для браузера Firefox. 

У вересні 2015 року розробники ABP випустили 

свій браузер Adblock Browser для ОС Android та iOS, 
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який використовує ту ж технологію блокування 

реклами, що й розширення. 

 Adobe Photoshop – графічний редактор, 

розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. 

Цей продукт є лідером ринку в галузі комерційних 

засобів редагування растрових зображень і 

найвідомішим продуктом фірми Adobe. Часто цю 

програму називають просто Photoshop (Фотошоп). У 

наш час Photoshop доступний на платформах Mac OS 

X/Mac OS і Microsoft Windows. Ранні версії редактора 

були портовані під SGI IRIX, але офіційна підтримка 

була припинена, починаючи з третьої версії продукту. 

Для версії CS і CS6 можливий запуск під Linux за 

допомогою альтернативи Windows API - Wine. 

 µTorrent – (також відомий як uTorrent або 

microTorrent) – безкоштовний, написаний мовою C++ 

BitTorrent-клієнт для Windows, Mac OS X, та Linux, що 

відрізняється невеликим розміром та достатньою 

функціональністю. 

Дана програма використовується для 

завантаження різноманітних програм відео та аудіо 

файлів, а також для їх безкоштовної роздачі іншим 

користувачам мережі.  

Виконавчий файл займає на диску близько 

260 кБ, програма використовує мінімум оперативної 

пам’яті і ресурсів процесора, і може працювати навіть 

на застарілих комп’ютерах з процесором рівня Intel486. 

Деякі можливості програми: 

 обмеження максимальних швидкостей 

завантаження і віддачі 
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 налаштування цих обмежень залежно від часу 

 обмеження максимальних швидкостей кожного 

завдання 

 налаштування кешуваня файлів на жорсткому 

диску 

 підтримка DHT і Peer Exchange 

 режим початкової роздачі (суперсід) 

 автоматичне завантажування торрентів зі стрічки 

новин RSS 

 підтримка проксі-серверів 

 можливість підключення до трекера по HTTPS 

 шифрування протоколу, сумісне з Azureus, 

BitTorrent і BitComet 

 підтримка Юнікода у всіх версіях Windows 

 підтримка UPnP в всіх версіях Windows 

 налаштування інтерфейсу програми 

 локалізація 66 мовами, включаючи українську 

 веб-інтерфейс (віддалене управління програмою 

з браузеру) - доступний в бета-версії. 

 The KMPlayer – мультимедіа програвач від 

корейських розробників, що підтримує можливість 

відтворення практично всіх форматів аудіо та відео 

файлів. Назва даного програвача саме The KMPlayer, а 

не KMPlayer, який є зовсім іншим програмним 

продуктом. 

До основних можливостей плеєра слід віднести 

такі функції: 

 можливість відтворення пошкоджених файлів 

AVI формату, подібно програвачу VLC Media Player. 

The KMPlayer має досить багато спільного з VLC; 
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 можливість відтворення потокового аудіо і відео 

різних форматів, причому як закритого, так і 

відкритого типу; 

 автоматична нормалізація звуку, яка полягає у 

відстеженні рівня гучності відтвореного аудіо сигналу і 

подальшої його зміні до оптимального рівня; 

 можливість перетворення 2D в 3D. 

Також The KMPlayer має і власні вбудовані 

кодеки і може працювати з плагінами Winamp. 

Наявність вбудованих кодеків дозволяє слухати музику 

і дивитися відео, в тому числі і DVD, без установки 

додаткового програмного забезпечення. Налаштування 

програми можна зберігати в конфігураційному .ini-

файлі або в реєстрі. The KMPlayer, також як і такі 

програвачі, як BSPlayer або ALLPlayer, відмінно 

працює з багатьма форматами субтитрів: SSA, ASS, 

USF, SRT, SAMI, SMI, SUB та іншими. Також є і 

вбудований редактор для субтитрів. 

 Windows Media Player (WMP) – безкоштовний 

програвач звукових і відео файлів для Windows. 

WMP виробляється корпорацією Майкрософт і 

додається безкоштовно до операційної системи 

Windows. Майкрософт робить також безкоштовні 

версії цього плеєра для інших операційних систем, 

таких як Mac OS і Solaris, але вони поступаються версії 

для Windows по ряду параметрів: менша 

функціональність, рідше з’являються нові версії, 

підтримують меншу кількість типів медіафайлів. 

Windows Media Player уперше з’явився у 

Windows 98 Second Edition. Його попередником (у 

складі Windows 98 и Windows 95) був «Media Player». 
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В Media Player були відсутні деякі можливості, такі як 

копіювання музики з компакт-диску на комп’ютер, 

записи музики з комп’ютера на компакт-диск і 

можливість купувати музику в інтернет-магазинах. 

Windows Media Player конкурує з іншими 

безкоштовними плеєрами: RealPlayer від компанії 

RealNetworks, Winamp від компанії Nullsoft, QuickTime 

і iTunes від компанії Apple Computers. 

 DirectX – це набір API функцій, розроблених для 

простого і ефективного вирішення завдань, пов’язаних 

з ігровим і відеопрограмуванням під Microsoft 

Windows. Найширше використовується при написанні 

відеоігор. Пакет засобів розробки DirectX під Microsoft 

Windows безкоштовно доступний на сайті Microsoft. 

Незважаючи на те, що зараз DirectX включений в 

стандартний набір ПЗ Windows, свіжі версії DirectX 

часто поставляються разом з іграми. Це пов’язано з 

регулярним оновленням API, і версія, включена в ОС 

Windows часто є не останньою. Найсвіжішою версією є 

DirectX 12. 

Практично всі частини DirectX API є набори 

COM-сумісних об’єктів. 

В цілому, DirectX підрозділяється на: 

 DirectX Graphics, набір інтерфейсів, що раніше 

(до версії 8.0) ділилися на: 

 Direct3D (D3D): інтерфейс виведення 

тривимірних примітивів. 

 DirectInput: інтерфейс для обробки даних, що 

поступають з клавіатури, миші, джойстика тощо 

ігрових контроллерів. 

 DirectPlay: інтерфейс мережевої комунікації ігор. 
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 DirectSound: інтерфейс низькорівневої роботи із 

звуком (формату Wave). 

 DirectMusic: інтерфейс відтворення музики у 

форматах Microsoft. 

 DirectShow: інтерфейс для вводу/виводу аудіо- 

або відеоданих. DirectShow містить DirectX plugin для 

обробки аудіо сигналу і DirectX Video Acceleration для 

прискорення відтворення відео. 

 DirectSetup: частина, відповідальна за установку 

DirectX. 

 DirectX Media Objects: реалізує функціональну 

підтримку потокових об’єктів (наприклад, енкодери 

або декодери). 
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