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СТАРШОКЛАСНИК 

час проходження да-
них з цього ланцюга 
буквально до декіль-
кох хвилин. Для порів-
няння: виконання всіх 
цих етапів вручну ви-
магає щонайменше 
кількох днів. Отже, 
швидкодія і дешевиз-
на онлайн-
анкетування очевидні. 
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Розглянемо таку 
сферу діяльності, як 
проведення анкету-
вання (абстрагуючись 
від його цілей - будь 
то анкетування в рам-
ках маркетингового 
дослідження або соці-
ологічного опитуван-
ня). 

Що змінилося в цій 
сфері за останні 10-20 
років? 

- По-перше, з'явилися 
сучасні обчислюваль-
ні машини, які дають 

можливість автомати-
зувати збір, зберіган-
ня, аналіз та викорис-
тання результатів 
опитувань. 

- По-друге, з'явилася 
можливість передачі 
даних через Інтернет. 

Чому Інтернет ціка-
вий для проведення 
опитувань? 

- По-перше, він макси-
мально «зближує» 
анкетованих і інтер-
в'юера. 

- По-друге, знижуєть-
ся час, що витрача-
ється на проходження 
анкети по ланцюжку: 
інтерв'юер-
анкетованих-
заповнена анкета-
введення анкети в 
базу даних-аналіз ан-
кети-представлення 
результатів у графіч-
ному вигляді. 

Сучасні програми 
дозволяють зменшити 

НАЙКРАЩИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ 

Анекдоти 

Син питає в батька: 
- Тату, а це правда, що 
всі казки починаються 
словами “Жили собі дід 
та баба…”? 
- Ні, синку. Справжні 
казки починаються сло-
вами: “Якщо ви прого-
лосуєте за мене на 
виборах…” 

 

П’яний чоловік вер-
тається пізно додому. 
Відкриває двері, перед 
ним стоїть дружина, у 
руці сковорідка… 
Чоловік: 
- Іди лягай спати, я не 
голодний.  

 

 

Батько Вовочці: 
- Двійку виправив? 
- Виправив! 
- А ну, покажи! 
- Ось! 
- Ну хто ж так виправ-
ляє? ! Дай-но сюди!   
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ВІСНИК ЖИТТЯ 

Зверни увагу: 

 Число користувачів 

мережі Інтернет, за 

різними оцінками, 

становить від 1 до 4% 

усіх жителів Росії. З 

них постійно користу-

ються Інтернетом 

близько 1,5 млн. чо-

ловік (дані служби 

Monitoring.ru). Для 

порівняння: у США 

користуються Інтер-

нетом більше 100 

млн. осіб, або більше 

половини населення. 
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Над газетою працювали 
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Антонюк Таня 
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ПРО НАС 
Організація «Старшокласник» щомісяця видає газету з 

цікавими фактами сьогодення в нас та в світі.  

Якщо у вас є цікава інформація, ви можете поділитися з 

нами. 

 

СТАРШОКЛАСНИК 

ських виборах по Інтернету 
проголосували понад 3% ви-
борців 
   Втім, технологія голосуван-
ня через Інтернет викликає 
певні застереження у деяких 
експертів, які не відкидають 
повністю можливості сторон-
нього втручання у процедуру 
голосування. В першу чергу 
мова йде про типові комп'юте-
рні уразливі місця системи 
(віруси, трояни, різновиди 
атак на сервер голосування і 
т. ін.).  
   Узагальнення щодо переваг 
електронного голосування, а 
також аргументів спротиву 
його застосування наведено 
нище. 
   До переваг електронного 
голосування можна віднести: 
   - збільшення частини вибор-
ців, які матимуть бажання 
брати участь у виборах з ви-
користанням нових інформа-
ційних технологій. Це, насам-
перед, молодь; 
   - забезпечення широких 
можливостей для голосуван-
ня інвалідам, для яких процес 
стає більш зручним; 
   - точний підрахунок резуль-
татів голосування; 
   - зменшення часу для обро-
бки результатів голосування; 
   - зменшення витрат на про-
ведення виборів (в остаточно-
му підсумку); 
   Можливими аргументами 

   Вибори є одним із ключових 
елементів демократичних сис-
тем управління.  
   У даній статті ми поговоримо 
про так зване «електронне 
голосування». 
   Уперше експеримент з голо-
сування через Інтернет був 
проведений в 2000 р. у США, у 
штаті Орегона. А на виборах 
2004 року система електрон-
ного голосування по застосу-
ванню посіла друге місце 
(29,3%). В ній не було ніяких 
паперових бюлетенів: виборці 
заносили свій вибір до пам'яті 
комп'ютера за допомогою сен-
сорного екрана або спеціаль-
ного кнопкового пристрою 
(паперові бюлетені з подаль-
шим ручним підрахунком голо-
сів практикували тільки 0,7% 
виборців). 

  Естонія започаткувала елект-
ронне голосування ще на міс-
цевих виборах у 2005 році, 
тоді за допомогою мережі Ін-
тернет проголосували лише 
2%, а на останніх парламент-

проти застосування електрон-
ного голосування можуть бути 
наступні: 
   - частина виборців не буде 
довіряти системі; 
   - збільшиться "цифровий 
розрив суспільства"; 
   - на сьогоднішній день ви-
трати на технології електрон-
ного голосування перевершу-
ють витрати на традиційні 
технології на паперовій осно-
ві. 
   Безперечно, що одним із 
найголовніших етапів вибор-
чого процесу був і залишаєть-
ся підрахунок виборчих бюле-
тенів після завершення голо-
сування. Як показує практика, 
процедура підрахунку голосів 
та складання протоколу може 
тривати навіть не одну добу. 
Крім того, процес підрахунку 
голосів не виключає допущен-
ня помилок членами дільнич-
ної виборчої комісії. Найчасті-
ше подібне трапляється че-
рез елементарну людську 
втому, але трапляються випа-
дки свідомого викривлення 
результатів голосування.  

Автор: A.M. Готун  

Матеріал взято з:  

http ://vuz l ib .com/content/

view/1269/89/ 

Електронне голосування 

Все для вас 

ОГОЛОШЕННЯ 

В нашому місті відкрився гурток 

бальних танців 

Звертайтесь: тел: (777)777-77-77 

Вул. Т.Шевченка, 5 


