
ПРОЕКТ НА ТЕМУ:

“ЗАГАДКА КЛАВІАТУРИ”
Виконав:



МЕТА: 

 з'ясувати від чого залежить розташування букв 

на клавіатурі;

 здійснити міжпредметний зв'язок за 

допомогою даної теми; 

 показати застосування формули для 

обчислення ймовірності випадкової події.



ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: 

 познайомитися з історією виникнення сучасної 

розкладки клавіатури; 

 підібрати текст для підрахунку букв; 

 провести дослідження; 

 проаналізувати отриману інформацію і наочно 

уявити її у вигляді таблиці і діаграми; 

 зробити висновки.



ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОЗКЛАДКИ

КОМП'ЮТЕРНОЇ КЛАВІАТУРИ: 

 Історії комп'ютерної клавіатури вже більше 150 років. 
Раніше до нашої клавіатури були друкарські машинки, 
з'явилися вони в середині 21 століття. Найперша 
друкарська машинка була винайдена Крістофером
Шоулз.

 Її кнопки, тобто клавіші з буквами розташовувалися по 
порядку, як в алфавіті. Згодом люди зрозуміли, що 
такий порядок букв не зручний, тому що літери, 
використовувані часто знаходяться далеко від центру. 

 Однак тільки через 20 років винайшли латинську 
розкладку клавіатури і назвали її "QWERTY". Нею ми й 
користуємося донині. Цікаво, що російська розкладка 
клавіатури була винайдена в Америці в 19 столітті і 
взагалі майже не змінилася, і в такому вигляді дійшла 
до наших днів. 

 Назва "QWERTY" походить від перших 6-ти клавіш 
верхнього літерного складу розкладки.



ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОЗКЛАДКИ

КОМП'ЮТЕРНОЇ КЛАВІАТУРИ: 

 В кінці 1980-х з'явилися персональні 

комп'ютери іноземного виробництва. 

Клавіатур, які враховують довжину російського 

алфавіту, ніхто в світі не робив. Тому виникла 

необхідність русифікувати те, що є. Так 

з'явилася клавіатура ЙЦУКЕН. Російський 

алфавіт «розклали» по QWERTY-клавіатурі, де 

він просто не зміг вміститися оптимально (в 

латиниці - всього 26 букв). В результаті чого, 

букву "е", виселили в цифровий ряд, а, символ 

коми, виявився в верхньому регістрі.



Чому на клавіатурі

комп'ютера букви

розташовані не в 

алфавітному порядку?



ГІПОТЕЗА

 Часто зустрічаються букви розташовані на 

найзручніших місцях клавіатури, 

зустрічаються рідко - на менш зручних.



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 Імовірність того, що навмання вибрана буква 

алфавіту виявиться, наприклад, буквою «а», 

приблизно дорівнює 0,062, а ймовірність того, 

що ми таким же випадковим способом 

виберемо букву «е», дорівнює всього 0,002. 

Сама часто зустрічається буква в тексті - «о». 

Самі рідко зустрічаються букви в тексті - «е» і 

«ф». Голосні букви зустрічаються частіше 

приголосних. Найчастіше в тексті зустрічається 

пробіл.


