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ВСТУП 
 
Навчальна дисципліна «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» є 

складовою професійно орієнтованих дисциплін. 
Метою викладання даної дисципліни є вивчення фізичних та логічних принципів 

побудови електронних схем цифрових елементів і функціональних вузлів та їх 
використання в пристроях персонального комп’ютера, а також вивчення складових 
частин системного блоку та їх взаємодію в єдиній складній електронній системі, 
вивчення будови периферійних пристроїв. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування в студентів знань, умінь 
і навичок, необхідних для правильної експлуатації, діагностики поломки та нескладного 
ремонту комп’ютерної техніки, зокрема, системного блоку і периферійних пристроїв, а 
також поверхневого дослідження логічних схем, що є складовими пристроїв ПК. 
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РОЗДІЛ 1. ВСТУП 
Тема 1. Основи комп’ютерної схемотехніки  

 
План 
1. Етапи розвитку обчислювальної техніки та галузі застосував-ння комп'ютерів. 
2. Двійкова система числення. 
3. Основи алгебри логіки. 

 
1. Етапи розвитку обчислювальної техніки та галузі застосування 

комп'ютерів 
У історії розвитку обчислювальної техніки зазначають передісторію і п'ять періодів 

(поколінь). Передісторія починається в глибокій давнині з різних рахівниць, а першу 
механічну обчислювальну машину розробив французький математик і учений Блез 
Паскаль у 1642 році. Майже одночасно з Паскалем сконструював лічильну машину 
великий німецький математик Готфрід Лейбніц. У 1833 р. англійський учений Чарльз 
Бебідж розробив проект «аналітичної машини», якою мала управляти програма. 
Здійснити свій проект Бебіджу не вдалося через недостатній розвиток техніки. Лише 100 
років потому машина Бебіджа привернула увагу інженерів. Наприкінці тридцятих років 
XX ст. німецький інженер Конрад Цузе розробив першу двійкову цифрову машину на 
електромеханічних реле (механічних перемикачах, що приводяться вдію електричним 
струмом). Подальший стрімкий розвиток обчислюв'альної техніки пов'язаний зі 
створенням ЕОМ (електронно-обчислювальних машин). 

Перше покоління ЕОМ. У машинах цього покоління (сорокові роки XX ст.) 
використовувалися електронно-вакуумні лампи як основні елементи електронних схем. 
Лампи, в основному, замінили електромеханічні реле, тому швидкодія обчислювальних 
машин значно зросла. Першою потужною ЕОМ такого роду була ЕНІАК (США). Однак у 
ній, як і в інших перших ЕОМ, був серйозний недолік — програма, що виконувалась, не 
зберігалася в пам'яті машини, а набиралася у складний спосіб за допомогою зовнішніх 
перемичок. У 1945 р. з'явилася відома робота математика фон Неймана, у якій він 
сформулював загальні принципи роботи обчислювальних пристроїв. Усі наступні ЕОМ 
створювалися з використанням цих принципів, згідно з якими програма мала 
зберігатися в пам'яті машини. Характерними рисами ЕОМ 1-го покоління є застосування 
електронних ламп у цифрових схемах, великі габарити, а також трудомісткий процес 
програмування. 

Друге покоління ЕОМ. Коли в середині 50-х років на зміну електронним лампам 
прийшли напівпровідникові прилади, то ЕОМ почали переводити на напівпровідники. 
Напівпровідникові (транзистори, діоди) були значно компактніші від електрона них 
ламп, мали більший термін служби і споживали набагато менше енергії. 
Найпоширенішими машинами 2-го покоління були «Еліот» (Англія), «Сіменс» (ФРН), 
«Стретч» (США). У СРСР були розроблені і широко використовувалися «Раздан-2», 
серія машин «Минск», «Урал», «Наири», «Мир». Найдосконалішою машиною цього 
покоління була БЭСМ-6, що виконувала понад 1 млн операцій за секунду. ЕОМ 2-го 
покоління вирізняються застосуванням напівпровідникових елементів і використанням 
алгоритмічних мов програмування. 

Третє покоління ЕОМ. Чергова зміна поколінь ЕОМ відбулася наприкінці 60-х років 
під час заміни напівпровідникових приладів у пристроях ЕОМ на інтегральні схеми. 
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Інтегральна схема  (мікросхема) — це невелика пластинка кристалу. кремнію, на якій 
уміщаються сотні і тисячі транзисторів, діодів, конденсаторів тощо. Застосування 
інтегральних схем дало змогу збільшити кількість електронних елементів в ЕОМ без 
збільшення реальних розмірів машин. Швидкодія ЕОМ зросла до 10 млн. операцій за 
секунду. Характерними рисами ЕОМ третього покоління є застосування інтегральних 
схем і можливість використання розвинутих мов програмування (мов високого рівня). 

Четверте покоління ЕОМ. З удосконаленням мікросхем збільшувалася їхня 
надійність і щільність розміщених у них елементів. В основі ЕОМ четвертого покоління 
лежать великі інтегральні схеми (ВІС). У цих схемах на 1см2 приходиться кілька десятків 
тисяч елементів. Завдяки ВІС стало можливим на одному малесенькому кристалі 
кремнію розмістити таку велику електронну схему, як процесор ЕОМ. Однокристальні 
процесори згодом стали називати мікропроцесорами. Перший мікропроцесор був 
створений компанією Іпtel (США) у 1971 р. Мікропроцесори спричинили появу міні-
ЕОМ, а потім і персональних комп'ютерів. ЕОМ 4-го покоління характеризуються 
застосуванням мікропроцесорів, побудованих на великих інтегральних схемах. 

П'яте покоління ЕОМ. Починаючи із середини 90-х років, у потужних комп'ютерах 
починають застосовуватися ВІС супер-масштабу. Багато фахівців почали говорити про 
комп'ютери 5-го покоління. Гадають, що обчислювальними машинами 5-го покоління 
можна буде легко керувати — користувач зможе просто голосом подавати машині 
команди. Характерною рисою комп'ютерів п'ятого покоління має бути використання 
штучного інтелекту і природних мов спілкування. 

 
2. Двійкова система числення 
Всім нам знайома ще з дитинства десяткова система числення. Ми знаємо її 

основу – ряд чисел від 0 до 9. Ця система здається нам і найпростішою, і найзручнішою. 
Так вважав і знаменитий французький учений Блез Паскаль, який створив першу 

обчислювальну машину. Механічне рахункове колесо він зробив десятковим: у ньому 
було десять зубців. З тих пір в десятковій системі рахунок можна було здійснити не 
тільки вручну за допомогою 10 пальців, але і механічно – за допомогою 10 зубців колеса. 

Згодом та ж десяткова система перекочувала і в електромеханічні рахункові 
машини. У них був застосований кроковий шукач із десятьма позиціями. 

І перші електронні обчислювальні машини користувалися все тими ж десятьма 
«пальцями» – десятьма тригерами. Але для них було потрібно стільки дорогого 
обладнання, що конструктори стали шукати способи скорочення числа тригерів. 

В основу пошуків інженери і математики поклали двійкову (двопозиційну) природу 
елементів обчислювальної техніки. Так, найпростіший прилад електроніки – діод може 
знаходитися лише в двох станах: або проводити електричний струм, або не проводити 
його. А це повністю відповідає двійковій системі числення: 0 – струм не проводиться, 
сигналу немає і 1 – сигнал є. Тож нові обчислювальні машини почали «думати» за 
допомогою нулів і одиничок. 

Насправді двійкова система числення не є сучасницею електронних машин – 
вона значно старіша. Двійковим численням люди цікавляться давно. Відомий вчений 
Лейбніц вважав двійкову систему простою, зручною і красивою. Він говорив: 
«Обчислення за допомогою двох цифр є для науки основним і породжує нові відкриття. 
При зведенні чисел до найпростіших початків, якими є 0 і 1, скрізь з’являється чудовий 
порядок». 
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Однак справжнього поширення двійкова система числення набула лише в 1931 
році, коли були продемонстровані деякі можливості практичного застосування двійкового 
числення. Ця система, як і десяткова, підпорядкована суворим законам. Але в десятковій 
за основу береться 10, а в двійковій – 2. У десятковій системі в кожному розряді – одна з 
десяти різних цифр, у двійковій тільки дві. 

З появою персональних комп’ютерів двійкова система числення повноправно 
увійшла в життя суспільства, ми використовуємо її щодня, працюючи за комп’ютером чи 
дивлячись цифрове телебачення. Сьогодні можна з впевненістю говорити, що двійкова 
система числення – це один із найважливіших винаходів людства. 

 
3. Основи алгебри логіки 
Вперше логічні функції були використані в алгебрі логіки, початок якій покладено 

працями англійського математика Дж. Буля, її також називають булевою алгеброю або 
алгеброю висловлень. 

Під висловленням розуміється будь-яке твердження, яке може бути істинним або 
хибним. 

Істинному висловленню приписується 1, хибному – 0. Висловлення можуть бути 
простими і складними. Складні висловлення складаються з простих. 

Для об’єднання простих висловлень в складні використовуються логічні зв’язки, що 
відповідають логічним функціям, аргументами яких є прості висловлення. 

Логічний зв’язок «І» (кон’юнкція). Кон’юнкцією називають складне висловлення, 
що містить 2 або більше простих висловлень і яке є істинним тоді і лише тоді, коли 
істинними є прості висловлення, і хибним, якщо хоч одне з простих висловлень хибне. 

Кон’юнкція являє собою логічний зв’язок «І» (див. рис. 1). 

З’єднання двох висловлень читається як «  і ». Позначається або . 
 

 0 0 1 1 

 0 1 0 1 

 0 0 0 1 

Рис. 1. Логічний зв’язок «І». 
 
Логічний зв’язок «АБО» (диз’юнкція). Диз’юнкцією називають складне 

висловлення, що містить декілька простих висловлень і яке є істинним тоді, коли 
істинним буде хоч одне з простих висловлень, які входять в це складне висловлення, і 
хибним, якщо всі прості висловлення хибні. 

Диз’юнкція являє собою логічний зв’язок «АБО» (рис. 2) і позначається . 

Читається «  або ». 
 

   
0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Рис. 2. Логічний зв’язок «АБО». 
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Логічний зв’язок «НІ» (заперечення). Логічний зв’язок «НІ» означає заперечення 

висловлення і читається «НІ », позначається  (рис. 3) 

 0 1 

 
1 0 

Рис. 3. Логічний зв’язок «НІ». 
 

Запереченням висловлення називають складне висловлення «НІ », яке є 
істинним, коли хибне, і хибним, коли істинне. 

Для зручності подальших викладок використаємо позначення:  «∙» – кон’юнкція, «

» – диз’юнкція і « » – заперечення. 

Булевою алгеброю називається множина , що складається не менше ніж з двох 

елементів, на якій визначені три операції – диз’юнкції ( ), кон’юнкції ( ), 

заперечення ( ). 
 

Контрольні запитання 
1. Які покоління ЕОМ Ви знаєте? Охарактеризуйте ЕОМ будь-якого з поколінь. 
2. Які системи числення Вам відомі? 
3. Чому саме двійкова система числення використовується в обчислювальній 

техніці? 
4. Що таке кон’юнкція? 
5. Що таке диз’юнкція? 
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РОЗДІЛ 2. КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА 
Тема 1. Логічні елементи 

 
План 
1. Призначення логічних елементів. 
2. Графічне позначення логічних елементів. 

 
1. Призначення логічних елементів 
Логічний елемент – це електронний прилад, що реалізує одну з логічних функцій. В 

склад серій мікросхем, що розглядаються, входить велике число логічних елементів. На 
принциповій схемі логічний елемент зображають прямокутником, всередині якого 
ставиться зображення покажчика функції. Лінії з лівої сторони прямокутника показують 
входи, з правої - вихід елемента. На  рисунку 4 зображені основні логічні елементи, що 
використовуються у цифрових приладах: 

Елемент І (кон'юктор); 

(a) 
елемент АБО (диз’юнктор) 

(б); 
елемент НІ (інвертор) 

(в). 
 
Існує множина логічних елементів, що виконують більш складні логічні 

перетворення. Ці перетворення є комбінаціями найпростіших логічних операцій. До 
числа таких елементів відносяться: 

елемент І-НІ  

елемент АБО-НІ  

елемент І-АБО  

елемент І-АБО-НІ  
 
2. Графічне позначення логічних елементів 
 

 
Рис. 4. Графічні позначення логічних елементів. 
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Число входів в логічних елементах різного призначення може бути різним, але 

входи кожного елемента рівнозначні. Деякі з них можуть при роботі в конкретних 
приладах не використовуватися.  

На рисунку 5 наведені приклади умовного позначення логічних елементів різних 
серій. 

 
Рис. 5. Приклади графічного позначення логічних елементів різних серій. 

Контрольні запитання 
1. Що таке легічний елемент? 
2. Як на електронних схемах позначається логічні елементи АБО-НІ, 

ВИКЛЮЧАЮЧЕ-АБО, ІНВЕРТОР, І-НІ, І та АБО? Які логічні функції виконують ці логічні 
елементи? 

 
 
 

Тема 2. Тригери та їх характеристики. Асинхронний RS-тригер 
 
План 
1. Призначення тригерів. 
2. Класифікація тригерів. 
3. Алгоритм функціонування найпростішого асинхронного RS-тригера. 
 
1. Призначення тригерів 
Під час обробки цифрової інформації виникає необхідність у записі двійкових слів і 

їх тимчасовому зберіганні.  
Оскільки двійкове слово – це набір нулів і одиниць, то для зберігання одного 

розряду цього слова потрібно елемент, який може знаходитися в двох чітко помітних 
станах, один з яких трактують як нульовий, а другий як одиничний.  
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В даний час в якості таких елементів використовуються електронні пристрої, 
відмінною рисою яких є те, що в одному стані напруга на виході цього пристрою 
відповідає рівню логічного нуля, і цей стан приймають як нульове, а в другому – рівнем 
логічної одиниці, і цей стан приймають як одиничне, причому кожне з цих станів 
стабільно і однаково правомочні.  

Для переведення пристрою з одного стану в інший потрібні відповідні керуючі вхідні 
сигнали. Ці сигнали зазвичай трактуються як сигнали запису нуля або сигнали запису 
одиниці. Подібні пристрої отримали назву Тригери. 

 
 
2. Класифікація тригерів 
Тригери класифікують за такими ознаками: 
• логікою функціонування (RS, JK, D, Т та ін.); 
• способом записування інформації (асинхронні й синхронні); 
• моментом реакції на тактовий сигнал (статичні, динамічні); 
• кількістю тактів синхронізації (одно-, дво- і тритактові); 
• кількістю ступенів (одно- або двоступеневі тригери); 
• складом логічних елементів (тригери на елементах І-НІ, АБО-НІ та ін.). 
Відповідно до логіки функціонування розрізняють такі тригери: 
• з роздільною установкою станів «0» і «1» (RS-тригери); 
• з одним інформаційним входом (D-тригери); 
• з лічильним входом (Т-тригери); 
• універсальні з роздільною установкою станів «0» і «1» (JK-тригери); 
• комбіновані (RST-, RSJK-тригери); 
• із складною вхідною логікою. 
Входи тригерів розділяються на інформаційні (R, S, Т та ін.) та керуючі (С, V). 

Інформаційні (логічні) входи призначені для приймання сигналів інформації, яка 
запам'ятовується. Назви вхідних сигналів ототожнюють з назвами входів тригера. Ке-
руючі входи служать для керування записуванням інформації. У тригерах може бути два 
види керуючих сигналів: синхронізуючий (тактовий) сигнал С, який надходить до С-входу 
(тактового входу) і дозволяючий сигнал V, який надходить до V-входу. 

За способом записування (приймання) інформації розрізняють асинхронні й 
синхронні (тактовні) тригери. Тригери, які не мають С-входу, називаються асинхронними 
(рис. 6, а і б). В асинхронних тригерах записування інформації відбувається в будь-який 
момент часу при надходженні сигналів до інформаційних входів. 

Тригери, які мають С-вхід, називаються синхронними. У синхронному тригері 
записування інформації можливе при збігу сигналів на інформаційному й синхронному 
входах. Цим пояснюється вища стійкість до перешкод синхронних тригерів порівняно з 
асинхронними. 

 
Рис. 6. Умовні позначення тригерів: а, б — асинхронних; в, г — синхронних. 
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До V-входів тригера надходять сигнали, які дозволяють (V=1) або забороняють 

(V=0) записування інформації. У синхронних тригерах з V-входом записування 
інформації можливе при збігу сигналів на інформаційному, С- і V- виходах (рис. 6 г). 

Залежно від кількості тактових сигналів, необхідних для формування нового стану, 
розрізняють однотактові, двотактові та багатотактові тригери. 

За способом керування записуванням (моментом реакції на тактовий сигнал) 
виділяють синхронні тригери зі статичним (за рівнем), динамічним (за фронтами) та 
двоступеневим керуванням. В асинхронних тригерах записування нуля і одиниці 
можливе у будь-який момент часу, при цьому вхідний інформаційний сигнал одночасно є 
й керуючим. У синхронних тригерах з керуванням за рівнем записування інформації 
можливе тільки впродовж тривалості тактового сигналу. При цьому тактові сигнали 
можуть бути прямими (змінюватися від нуля до одиниці) або інверсними (змінюватися від 
одиниці до нуля). 

 

 
Рис. 7. Керуючі входи тригера: а – прямий статичний; б – інверсний статичний; в – 

прямий динамічний; г – інверсний динамічний. 
 
При керуванні фронтами дозвіл на записування інформації дається тільки в момент 

перепаду тактового сигналу від нуля до одиниці (прямий динамічний вхід) або від 
одиниці до нуля (інверсний динамічний вхід). В інші моменти часу тригер не реагує на 
вхідні інформаційні сигнали незалежно від рівня тактового імпульсу (рис. 7, в і г). 

 
3. Алгоритм функціонування найпростішого асинхронного RS-тригера  
Асинхронний RS-тригер – це пристрій, що має 2 входи (S, R) і 1 або 2 виходи (Q, 

_

Q ). Умовне позначення асинхронного RS-тригера наведено на рис. 9. 

Вхід S (Set) - це вхід встановлення тригера в одиничний стан (іноді називається 
одиничний вхід).  

Вхід R (Reset) це вхід встановлення тригера в нульовий стан (іноді називається 
нульовий вхід).  

Режими роботи тригера залежать від характеру сигналів на обох його входах 
(асинхронним RS-тригером не можна управляти тільки одним сигналом).  

Розглянемо режими роботи, починаючи з деякого довільного моменту часу 
(зрозуміло, при включеному джерелі живлення), коли  R = 0, S = 1, при такому значенні R 
і S сигналів на виході Q = 1 , тобто кажуть: «тригер знаходиться в одиниці», або «в 
тригері записана одиниця» і тоді режим R = 0, S = 1 називається режимом запису 
одиниці. Якщо тепер в деякий момент часу R залишається рівним нулю, а S стане рівним 
нулю, то одиничне стан тригера не зміниться (збережеться). Режим R = 0, S = 0 
називається режимом зберігання інформації. Якщо тепер в деякий момент часу знову 
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буде ситуація  R = 0, S = 1 (режим запису одиниці), то одиничне стан не зміниться 
(підтвердиться). Аналогічно, якщо знову буде ситуація  R = 0, S = 0, (режим зберігання), 
то одиничне стан не зміниться.  

І тільки в певний момент часу, коли R = 1, S = 0, стан тригера зміниться на 

протилежне Q= 0, Q =1. Режим R = 1, S = 0 називається режимом запису нуля.  

Якщо тепер відбудеться ситуація R = 0, S = 0 (режим зберігання), нульове стан 
залишиться незмінним.  

Отже, ми розглянули всі комбінації можливих сигналів R і S , крім однієї – R=S=1. Ця 
комбінація для найпростішого тригера недопустима (заборонена), хоча в деяких більш 
складних пристроях, виконаних на основі найпростіших RS-тригерів, вона може 
зустрічатися. 

Розглянутий описовий алгоритм функціонування дає уявлення про характер 
процесів управління та можливих шляхів використання тригера. 

Асинхронні RS-тригери можуть бути виконані на основі різних логічних елементів. 
Як відомо, будь-який цифровий пристрій можна побудувати на різних функціонально 
повних схемах елементів.  

Найбільшого поширення набули тригери, виконані на елементах АБО-НІ.  

 
Рис. 8. Асинхронний RS-тригер виконаний на елементах АБО-НІ. 

 
Асинхронний RS-тригер може бути виконаний на елементах І-НІ. Схема 

Асинхронного RS-тригера, побудована у відповідності з цим виразом представлена на 
рис 9. 

 
Рис. 9. Асинхронний RS-тригер виконаний на елементах І-НІ. 
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Тригер, виконаний на елементах І-НІ, відрізняється від тригера, виконаного на 
елементах АБО-НІ, тим, що керуючі сигнали мають інверснивну форму.  

Алгоритм функціонування: 
R = 0, S = 1, - запис нуля; 
R = 1, S = 0, - запис одиниці;  
R = S = 1, - зберігання інформації;  
R = S = 0, - заборонена комбінація.  
Аналогічним чином можна провести аналіз перехідних процесів і зробити аналогічні 

висновки.  
Єдина відмінність при цьому буде в тому, що перехід тригера з інверсним 

управлінням з одного стану в інший відбувається через проміжний стан, що 
характеризується одиничним значенням, як на прямому, так і на інверсних його виходах.  

Ця обставина часто потрібно враховувати при використанні RS-тригера з інверсний 
управлінням. 

Розглянуті найпростіші асинхронні RS-тригери в даний час практично не 
використовуються, а їх детальний розгляд обумовлено тим, що вони є основною 
складовою частиною більш складної схеми тригера з будь-яким наперед заданим 
алгоритмом функціонування. При цьому, існують тригери, що стали класичними, і вони, 
як правило, випускаються промисловістю у вигляді готових мікросхем.  

Іноді на практиці виникає необхідність у тригерах, які не випускаються у вигляді 
готових мікросхем. У цьому випадку є можливість спроектувати тригер з будь-яким 
заданим алгоритмом управління, виконавши його на типовому асинхронному RS-тригері і 
додаткових логічних елементах. 

 
Контрольні запитання 

1. Що таке двійкове слово? 
2. Для чого призначений тригер? 
3. За якими ознаками можна класифікувати тригери? 
4. Для чого призначений асинхронний RS-тригер? 
5. В чому різниця між асинхронним RS-тригером на сонові логічних елементів АБО-

НІ та асинхронним RS-тригером на сонові логічних елементів І-НІ? 
 
 
 

Тема 3. Синхронний RS-тригер 
 

План 
1. Синхронний RS-тригер (4 І-НІ). 
2. Синхронний RS-тригер (4 АБО-НІ). 

 
1. Синхронний RS-тригер на основі логічних елементів І-НІ 
Схема RS-тригера дозволяє запам'ятовувати стан логічної схеми, але оскільки в 

початковий момент часу може виникати перехідний процес, то запам'ятовувати стани 
логічної схеми потрібно лише в певні моменти часу, коли всі перехідні процеси закінчені. 

Це означає, що більшість цифрових схем вимагають сигналу синхронізації 
(тактового сигналу). Всі перехідні процеси в комбінаційній логічній схемі повинні 
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закінчитися за час періоду синхросигналу, що подається на входи тригерів. Тригери, що 
запам'ятовують вхідні сигнали лише у момент часу, визначений сигналом синхронізації, 
називаються синхронними. 

Синхронні тригери забезпечуються додатковим входом, по якому поступає 
синхронізуючий сигнал. При цьому зміна стану тригера відбувається лише в ті моменти 
часу, коли на спеціальний синхронізуючий вхід тригера поступає синхроімпульс. 
Синхронізуючий вхід позначається буквою С. 

 

 
Рис. 10. Схема синхронного RS-тригера, побудованого на логічних елементах І-НІ. 

Принцип роботи RS-тригера не змінився, додалася додаткова умова: синхронізація 
моменту спрацьовування схеми. В таблиці істинності символ x означає, що значення 
логічних рівнів на даному вході не важливі. Вони не впливають на роботу тригера. 
 

C R S Q Q  Пояснення 

0 x x Q(t-1) Q (t-1) Режим зберігання інформації 

1 0 0 Q(t-1) Q (t-1) Режим зберігання інформації 

1 0 1 1 0 Режим запису одиниці 

1 1 0 0 1 Режим запису нуля 

1 1 1 - - Заборонена комбінація 

 
Рис. 11. Таблиця істинності синхронного RS-тригера (4 І-НІ). 

 
2. Синхронний RS-тригер на основі логічних елементів АБО-НІ 

 

 
Рис. 12. Схема синхронного тригера RS, побудованого на  

логічних елементах АБО-НІ. 
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C R S Q Q  Пояснення 

1 x x Q(t-1) Q (t-1) Режим зберігання інформації 

0 1 1 Q(t-1) Q (t-1) Режим зберігання інформації 

0 1 0 1 0 Режим запису одиниці 

0 0 1 0 1 Режим запису нуля 

0 0 0 - - Заборонена комбінація 

Рис. 13. Таблиця істинності синхронного RS-тригера (4 АБО-НІ). 
 
Синхронні RS-тригери можуть бути реалізовані на різних логічних елементах. При 

цьому логіка роботи синхронних RS-тригерів не змінюється. В той же самий час тригери 
часто випускаються у вигляді готових мікросхем (або реалізуються всередині ВІС у 
вигляді готових модулів), тому на принципових схемах синхронні тригери зазвичай 
зображуються у вигляді умовно-графічних позначень. Умовно-графічне позначення 
синхронного RS-тригера приведене на рисунку. 

 

 
Рис. 14. Умовно-графічне позначення синхронного RS-тригера. 

 

 
Рис. 15. Часова діаграма, що пояснює роботу синхронного RS-тригера, 

побудованого на логічних елементах І-НІ. 
 

Контрольні запитання 
1. Що називається синхронізацією в цифровій техніці? 
2. Навіщо цифровим схемам потрібна синхронізація? 
3. В чому різниця між синхронним RS-тригером на сонові логічних елементів І-НІ та 

синхронним RS-тригером на сонові логічних елементів АБО-НІ? 
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Тема 4. Синхронний JК-тригер 
 
План 
1. Призначення та будова синхронного JК-тригера. 
2. Лічильний режим JК-тригера. 
 
1. Призначення та будова синхронного JК-тригера 
Перш ніж почати вивчення JК-тригера, пригадаємо принципи роботи RS-тригера. В 

цьому тригері є заборонені комбінації вхідних сигналів. Одночасна подача одиничних 
сигналів на входи R і S заборонені. 

Простий JК-тригер можна отримати з синхронного RS-тригера, якщо ввести 
додаткові зворотні зв'язки з виходів тригера на входи, які дозволяють усунути 
невизначеність в таблиці істинності.  

При вхідних сигналах J=K=0 стан тригера не змінюється, оскільки напруга низького 
рівня на одному вході елементу І-НІ відміняє проходження сигналів від інших його входів 
і утримує вихідний сигнал на високому рівні. Якщо на входи J і K подати взаємно 
протилежні рівні, то при подачі перепаду напруги на вхід С виходи JК-тригера 
встановлюються такі ж стани. При подачі на входи J і K одночасно напруги високого 
рівня тригер перемикається в стан, протилежний попередньому, якщо на вхід 
синхронізації С подати перепад напруги. 

 

 
 

Рис. 16. Синхронний JK-тригер. 
Таблиця істинності синхронного JK-тригера практично збігається з таблицею 

істинності синхронного RS-тригера. Для того, щоб виключити заборонений стан, схема 
тригера змінена таким чином, що при подачі двох одиниць JK-тригер перетворюється на 
лічильний тригер. Це означає, що при подачі на тактовий вхід C імпульсів JK-тригер 
змінює свій стан на протилежний. 
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C K J Q(t) Q(t+1) Пояснення 

0 x x 0 0 
Режим зберігання інформації 

0 x x 1 1 

1 0 0 0 0 
Режим зберігання інформації 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 
Режим установки одиниці J=1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 
Режим запису нуля K=1 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 1 
K=J=1 рахунковий режим тригера 

1 1 1 1 0 

Рис. 17. Таблиця істинності синхронного JK-тригера. 
 
2. Лічильний режим JК-тригера 
Для реалізації лічильного режиму в схемі синхронного JK-тригера, приведеній на 

рисунку, введений перехресний зворотний зв'язок з виходів другого тригера на входи R і 
S першого тригера. Завдяки цьому зворотному зв'язку на входах R і S першого тригера 
ніколи не може виникнути заборонена комбінація. При подачі на входи J і K логічної 
одиниці одночасно, тригер переходить в лічильний режим. 

Наводити часові діаграми роботи JK-тригера не має сенсу, оскільки вони збігаються 
з часовими діаграмами синхронного RS-тригера. 

Універсальність синхронного JK-тригера полягає в тому, що він може виконувати 
функції RS-, Т- і D-тригерів. 

Комбінований JК-тригер відрізняється від універсального наявністю додаткових 
асинхронних входів S і R для попередньої установки тригера в певний стан (логічною 1 
або 0). 

 
Рис. 18. Позначення комбінованого JK-тригера. 

 

 
Рис. 19. Двоступінчатий синхронний JK-тригер. 
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Контрольні запитання 
1. Яка відмінність синхронного JK-тригера від синхронного RS-тригера? 
2. В чому суть лічильного режиму синхронного JK-тригера? 
 
 
 

Тема 5. T- тригер 
 
План 
1. Призначення Т-тригера. 
2. Асинхронний Т-тригер. 
3. Синхронний T- тригер. 
1. Призначення Т-тригера 
Т-тригер називають лічильним тригером, або дільником на два – так як він ділить 

вхідну частоту на два. 
Т-тригери бувають динамічні і статичні. Динамічні Т-тригери зараз практично не 

використовуються. Тому їх розглядати не будемо. 
Статичний Т-тригер може бути синхронним і асинхронним. Статичні Т-тригери із 

синхронним управлінням бувають тільки двоступеневі. 
 
2. Асинхронний Т-тригер  
Асинхронний Т-тригер не має входу дозволу перемикання Т, тому перемикання 

тригера в протилежний стан відбувається при зміні логічного рівня на вході С. 
 

 
Рис. 20. Логічна схема реалізації асинхронного Т-тригера. 

 
3. Синхронний T- тригер 

 
Рис. 21. Логічна схема реалізації синхронного Т-тригера. 
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У синхронному тригері присутній вхід дозволу рахунку Т. Логіка роботи наступна. 
При рівні логічної одиниці на вході Т при кожному імпульсі на вході С тригер змінює свій 
стан на протилежний. При рівні логічного нуля на вході Т сигнали на вході С не 
враховуються. 

 

T Q(t) Q(t+1) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Рис. 22. Таблиця істинності синхронного Т-тригера. 
 

 
Рис. 23. Умовне графічне позначення синхронного Т-тригера. 

 
Найпоширеніше застосування Т-тригера – дільник частоти на два. Для 

використання його в такій якості на вхід Т подають логічну 1, а на вхід С подають вхідну 
частоту. З виходу Q знімаю частоту в два рази меншу. 

 

 
Рис. 24. Часова діаграма роботи синхронного Т-тригера. 

Контрольні запитання 
1. Яке призначення Т-тригера? 
2. В чому полягає відмінність між асинхронним та синхронним Т-тригером? 
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Тема 6. Синхронний D- тригер 
 
План 
1. Призначення D-тригера. 
2. Потенційне і динамічне управління D-тригера. 
 
1. Призначення D-тригера 
D-тригер називають інформаційним тригером, також тригером затримки. D-тригер 

буває тільки синхронним. 
Тригер має один інформаційний вхід D, і один синхронізуючий вхід С.  
Одна із можливих структурних схем однотактного D-тригера і його умовне 

позначення наведені на рисунку. 
 

 
Рис. 25. Схема та умовне позначення синхронного D-тригера. 

 
Якщо рівень сигналу на вході С=0, стан тригера стійкий і не залежить від рівня 

сигналу на інформаційному вході. При подачі на вхід синхронізації рівня С=1 інформація 
на прямому виході буде повторювати інформацію, що подається на вхід D. 

В такому тригері відбувається затримка сигналу на виході по відношенню до 
сигналу, поданого на вхід, під час паузи між синхросигналами. Для стійкої роботи тригера 
необхідно, щоб протягом синхроімпульса інформація на вході була незмінною. 

 
2. Потенційне і динамічне управління D-тригера 
Синхронні D-тригери можуть бути з потенційним і динамічним управлінням. У 

перших з них інформація записується протягом часу, при якому рівень сигналу С=1. В 
тригерах з динамічним управлінням інформація записується тільки протягом перепаду 
напруги на вході синхронізації. Динамічні входи зображають на схемах трикутником. 
Якщо верхівка трикутника звернута в сторону мікросхеми, то тригер «спрацьовує» по 
фронту вхідного імпульсу, якщо від неї - по зрізу імпульсу. В такому тригері інформація 
на виході може бути затримана на один такт по відношенню до вхідної інформації. 
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Рис. 26. Часова діаграма синхронного D-тригера. 

 
В популярній вітчизняній мікросхемі К155ТМ2 міститься два незалежних D-тригери з 

входами скидання і установки, R і S відповідно. 
 

 
Рис. 27. Мікросхема К155ТМ2. 

 

 
Рис. 28. Умовне графічне позначення мікросхеми К155ТМ2. 

 
Контрольні запитання 

1. Яке призначення синхронного D-тригера? 
2. Яка відмінність між потенційним і динамічним управління D-тригера? 
 
 
 

Тема 7. Регістри 
План 
1. Призначення регістрів. 
2. Типи регістрів. 
3. Паралельні регістри (статичні). 
4. Послідовні регістри (зсуву). 
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1. Призначення регістрів 
Регістр – логічний пристрій, що використовується для зберігання n - розрядних 

двійкових чисел і виконання перетворень над ними. 
Регістр являє собою впорядковану послідовність тригерів, зазвичай D-тригерів, 

число яких відповідає числу розрядів в слові. Регістри пов’язані між собою 
комбінаційними цифровими пристроями, що забезпечує виконання деяких операцій над 
цифровими словами. 

Фактично будь-який цифровий пристрій можна представити у вигляді сукупності 
регістрів, з'єднаних один з одним за допомогою комбінаційних цифрових пристроїв. 
Основою побудови регістрів є D- тригери та RS- тригери. 

 
2. Типи регістрів 
Регістри розрізняють за типом вводу (завантаження, прийому) і виводу 

(вивантаження, видачі ) інформації: 
- з послідовним введенням і виведенням інформації; 
- з паралельним введенням і виведенням інформації; 
- з паралельним введенням і послідовним виведенням; 
- з послідовним введенням і паралельним виведенням. 
 
3. Паралельні регістри (статичні) 
В паралельному регістрі на синхронних D-тригерах (рис. 29) код числа, що 

запам‘ятовується, подається на інформаційні входи всіх тригерів і записується в регістр з 
приходом тактового імпульсу. Вихідна інформація змінюється з подачею нового вхідного 
слова і приходом наступного імпульсу запису. Такі регістри використовують в системах 
оперативної пам'яті. Число тригерів в них дорівнює максимальній розрядності слів, що 
зберігаються у ньому. 

 

 
Рис. 29. Паралельний регістр на синхронних D-тригерах. 
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4. Послідовні регістри (зсуву) 
Схема послідовного регістра і часова діаграма, що ілюструє його роботу, наведені 

на рис. 30. З приходом тактового імпульсу С перший тригер записує код Х (0 або 1), що 
знаходиться в цей момент на його вході D, а кожний наступний тригер перемикається в 
стан, в якому до цього знаходився попередній. Так відбувається тому, що сигнал, який 
записується, проходить із входу D тригера до виходу Q із затримкою, більшою тривалості 
зміни тактового імпульсу (протягом якого відбувається запис). Кожний тактовий імпульс 
послідовно зсуває код числа у регістрі на один розряд. Тому для запису N-розрядного 
коду необхідно N тактових імпульсів. На діаграмі видно, що чотирирозрядне число 1011 
було записане у відповідні розряди регістра (1 - Q4, 0 - Q3, 1 - Q2, 1 - Q1) після приходу 
четвертого тактового імпульсу. До приходу наступного тактового імпульсу це число 
зберігається в регістрі у виді паралельного коду на виході Q4-Q1. Якщо необхідно 
отримати інформацію, що зберігається у послідовному коді, то її знімають із виходу Q4 в 
моменти приходу наступних чотирьох імпульсів (5-8). Такий режим називається режимом 
послідовного зчитування. 

 

 
Рис. 30. Послідовний регістр. 

 
Дуже зручні універсальні регістри, що дозволять здійснювати як послідовний, так і 

паралельний запис і зчитування. Такі регістри можна використовувати як перетворювачі 
паралельного коду в послідовний і навпаки. Наприклад, мікросхема К555ИР1 (рис. 31) - 
чотирирозрядний універсальний зсувний регістр. Регістр працює в режимі зсуву по 
тактових імпульсах, що надходять на вхід С1, якщо на вході V2 є напруга низького рівня. 
Вхід V1 служить для введення інформації в перший розряд регістра в цьому режимі. 
Якщо ж на вході V2 напруга високого рівня, то регістр здійснює паралельний запис 
інформації із входів D1-D4 по імпульсах синхронізації, що надходять на вхід С2. 
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Рис. 31. Чотирирозрядний зсувний регістр (мікросхема К555ИР1). 

 
Контрольні запитання 

1. Що таке регістр, яке його призначення? 
2. Які типи регістрів Ви знаєте? 
3. Який принцип функціонування паралельних регістрів? 
4. Який принцип функціонування послідовних регістрів? 
 
 
 

Тема 8. Лічильники. Класифікація цифрових мікросхем 
 
План 
1. Призначення лічильників. 
2. Класифікація цифрових мікросхем. 
 
1. Призначення лічильників 
Лічильником називають прилад, призначений для підрахунку числа імпульсів, 

поданих на вхід. Вони, як і зсувні регістри, складаються з ланцюжка тригерів. Розрядність 
лічильника, а отже, і число тригерів, визначається максимальним числом, до якого він 
рахує. 

Регістр зсуву можна перетворити в кільцевий лічильник, якщо вихід останнього 
тригера з'єднати з входом D першого. Схема такого лічильника на N розрядів наведена 
на рис. 32. Перед початком підрахунку імпульсом початкової установки в нульовий 
розряд лічильника (Q0) записується логічна 1, в інші розряди — логічні 0. З початком 
рахунку кожний з лічильних імпульсів Т, що приходять, перезаписує 1 в наступний 
тригер, і число імпульсів, що надійшли, визначається за номером виходу, на якому є 1. 
Передостанній (N-1) імпульс переведе в одиничний стан останній тригер, а N-ний імпульс 
перенесе цей стан на вихід нульового тригера, і підрахунок розпочнеться спочатку. 
Таким чином, можна побудувати кільцевий лічильник з довільним коефіцієнтом 
перерахунку (будь-якою основою числення), змінюючи лише число тригерів в ланцюжку. 

 
Рис. 32. Кільцевий лічильник на регістрі зсуву. 
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Недолік такого лічильника – велике число тригерів, необхідних для його побудови. 

Більш економічні, а тому і більш розповсюджені лічильники, які побудовані на лічильних 
Т-тригерах. Після кожного тактового імпульсу Т сигнал на вході D змінюється на 
протилежний і тому частота вихідних імпульсів вдвічі менша частоти імпульсів, що 
надходять.  

 
 
2. Класифікація цифрових мікросхем 
Сучасна технологія дозволяє виготовляти мікросхеми з різною кількістю логічних 

елементів. Складність цифрових мікросхем визначається ступенем функціональної 
інтегрованості, який ще називають коефіцієнт інтегрованості Кінт. 

В залежності від значення Кінт  цифрові мікросхеми поділяються на такі групи: 
1) малі інтегральні схеми (МІС), які містять від одного до декількох елементів на 

кристалі, 1інтK ; 

2) середні інтегральні схеми (СІС), які містять від одного до декількох 
функціональних вузлів, 21інтK ; 

3) великі інтегральні схеми (ВІС), які містять від одного до декількох функціональних 
пристроїв (запам’ятовуючих, арифметичних, арифметико-логічних), 42інтK ; 

4) надвеликі інтегральні схеми, 4інтK . Здатні виконувати функції цілих цифрових 

систем (наприклад ЕОМ). 
Цифрові мікросхеми поділяються на статичні (з статичною системою зберігання 

інформації) і динамічні (з динамічною системою зберігання інформації). За способом 
подання інформації цифрові мікросхеми поділяються на потенціальні та імпульсні. 
Потенціальні – це мікросхеми в яких значення логічної 1 і логічного 0 задається двома 
суттєво різними рівнями потенціалу. В імпульсних мікросхемах логічна 1 і логічний 0 
задається наявністю або відсутністю імпульсу. 

За типом логіки ІС поділяються на мікросхеми: 
1) транзисторно-транзисторної логіки; 
2) емітерно-зв’язаної логіки;  
3) метал-оксидо-напівпровідникової логіки; 
4) комплементарної метал-оксидно-напівпровідникової логіки; 
5) інжекційно-інтегральної логіки (І2Л); 
6) інші типи логік. 
ІС кожного типу логіки характеризуються своєю схемо технічною і конструкторсько-

технологічною реалізаціями. 
 

Контрольні запитання 
1. Що таке лічильник, для чого він призначений? 
2. За якими ознаками можна охарактеризувати цифрові мікросхеми? 
3. На які види поділяються цифрові мікросхеми за способом подання інформації? 
4. На які групи поділяються цифрові мікросхеми в залежності від значення Кінт ? 
5. Як поділяються мікросхеми за типом логіки? 
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РОЗДІЛ 3. АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРА 
Тема 1. Основи архітектури комп’ютера 

 
План 
1. Поняття основи архітектури комп’ютера. 
2. Методи класифікації комп'ютерів. 
 
1. Поняття основи архітектури комп’ютера 
Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки 

інформації називають обчислювальною технікою. Конкретний набір, пов'язаних між 
собою пристроїв, називають обчислювальною системою. Центральним пристроєм 
більшості обчислювальних систем є комп'ютер. 

Комп'ютер – це електронний пристрій, що виконує операції введення інформації, 
зберігання та оброблення її за певною програмою, виведення одержаних результатів у 
формі, придатній для сприйняття людиною. За кожну з названих операцій відповідають 
спеціальні блоки комп'ютера: 

 пристрій введення,  
 центральний процесор,  
 запам'ятовуючий пристрій, 
 пристрій виведення.  
Всі ці блоки складаються з окремих дрібніших пристроїв. Зокрема в центральний 

процесор можуть входити арифметико-логічний пристрій (АЛП), внутрішній 
запам'ятовуючий пристрій у вигляді регістрів процесора та внутрішньої кеш-пам'яті, 
керуючий пристрій (КП). Пристрій введення, як правило, теж не є однією конструктивною 
одиницею. Оскільки види інформації, що вводиться, різноманітні, джерел може бути 
декілька. Це стосується і пристрою виведення.  

Схематично загальна структура комп'ютера зображена на рис.33.  

 
Рис. 33. Загальна структура комп'ютера. 

 
Запам'ятовуючий пристрій – це блок ПК, призначений для тимчасового та 

тривалого зберігання програм, вхідних і результуючих даних та деяких проміжних 
результатів. Інформація в оперативній пам'яті зберігається тимчасово лише при 
включеному живленні, але оперативна пам'ять має більшу швидкодію. В довготривалій 
пам'яті дані можуть зберігатися навіть при вимкненому комп'ютері, проте швидкість 
обміну даними між даною пам'яттю та центральним процесором, у переважній більшості 
випадків, значно менша.  
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Арифметико-логічний пристрій - це блок ПК, в якому відбувається перетворення 
даних за командами програми: арифметичні дії над числами, перетворення кодів та ін.  

Керуючий пристрій координує роботу всіх блоків комп'ютера. У певній 
послідовності він вибирає з оперативної пам'яті команду за командою. Кожна команда 
декодується, за потреби елементи даних з указаних в команді комірок оперативної 
пам'яті передаються в АЛП. АЛП настроюється на виконання дії, вказаної поточною 
командою (в цій дії можуть брати участь також пристрої введення-виведення); дається 
команда на виконання цієї дії. Цей процес буде продовжуватися доти, доки не виникне 
одна з наступних ситуацій: вичерпано вхідні дані, з одного з пристроїв надійшла команда 
на припинення роботи, вимкнено живлення комп'ютера.  

Описаний принцип побудови ПК носить назву архітектури фон Неймана - 
американського вченого угорського походження Джон фон Нейман, який її запропонував.  

Сучасну архітектуру комп'ютера визначають також такі принципи:  
1. Принцип програмного керування. Забезпечує автоматизацію процесу 

обчислень на ПК. Згідно з цим принципом, запропонованим англійським математиком 
Ч.Беббіджем у 1833 р., для розв'язання кожної задачі складається програма, що 
визначає послідовність дій комп'ютера. Ефективність програмного керування є високою 
тоді, коли задача розв'язується за тією самою програмою багато разів (хоч і за різних 
початкових даних).  

2. Принцип програми, що зберігається в пам'яті. Згідно з цим принципом, 
сформульованим Дж. фон Нейманом, команди програми подаються, як і дані, у вигляді 
чисел й обробляються так само, як і числа, а сама програма перед виконання 
завантажується в оперативну пам'ять. Це прискорює процес її виконання.  

3. Принцип довільного доступу до пам'яті. Згідно з цим принципом, елементи 
програм та даних можуть записуватися у довільне місце оперативної пам'яті. Довільне 
місце означає можливість звернутися до будь-якої заданої адреси (до конкретної ділянки 
пам'яті) без перегляду попередніх.  

На підставі цих принципів можна стверджувати, що сучасний комп'ютер - технічний 
пристрій, який після введення в пам'ять початкових даних у вигляді цифрових кодів і 
програми їх обробки, вираженої також цифровими кодами, здатний автоматично 
здійснити обчислювальний процес, заданий програмою, і видати готові результати 
розв'язання задачі у формі придатній для сприйняття людиною.  

Реальна структура комп'ютера значно складніша, ніж розглянута вище (її можна 
назвати логічної структурою). У сучасних комп'ютерах, зокрема персональних, все 
частіше здійснюється відхід від традиційної архітектури фон Неймана, зумовлений 
прагненням розробників та користувачів до підвищення якості та продуктивності 
комп'ютерів. Якість ПК характеризується багатьма показниками. Це і набір команд, які 
комп'ютер здатний розуміти, і швидкість роботи (швидкодія) центрального процесора, 
кількість периферійних пристроїв введення-виведення, які можна приєднати до 
комп'ютера одночасно і т.д. Головним показником є швидкодія – кількість операцій, яку 
процесор здатний виконати за одиницю часу. На практиці користувача більше цікавить 
продуктивність комп'ютера - показник його ефективної швидкодії, тобто здатності не 
просто швидко функціонувати, а швидко розв'язувати конкретні поставлені задачі.  

Як результат, всі ці та інші фактори спричинили принципове і конструктивне 
вдосконалення елементної бази комп'ютерів, тобто створення нових, більш швидких, 
надійних і зручних у роботі процесорів, запам'ятовуючих пристроїв, пристроїв введення-
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виведення і т.д. Проте, слід усвідомлювати, що швидкість роботи елементів неможливо 
збільшувати безмежно (існують сучасні технологічні обмеження та обмеження, зумовлені 
фізичними законами). Тому розробники комп'ютерної техніки шукають вирішення цієї 
проблеми вдосконаленням архітектури ПК.  

Так, з'явилися комп'ютери з багатопроцесорною архітектурою, в яких кілька 
процесорів працюють одночасно, а це означає, що продуктивність такого комп'ютера 
дорівнює сумі продуктивностей процесорів. У потужних комп'ютерах, призначених для 
складних інженерних розрахунків і систем автоматизованого проектування (САПР), часто 
встановлюють два або чотири процесори. У надпотужних комп’ютерах (такі машини 
можуть, наприклад, моделювати ядерні реакції в режимі реального часу, передбачати 
погоду в глобальному масштабі) кількість процесорів досягає кількох десятків.  

Швидкість роботи комп'ютера істотно залежить від швидкодії оперативної пам'яті. 
Тому постійно ведуться пошуки елементів для оперативної пам'яті, які потребували б 
якомога менше часу на операції читання-запису. Але разом із швидкодією зростає 
вартість елементів пам'яті, тому нарощення швидкодійної оперативної пам'яті потрібної 
ємності не завжди прийнятна економічно.  

Проблема вирішується побудовою багаторівневої пам'яті. Оперативна пам'ять 
складається з двох-трьох частин: основна частина великої ємності будується на відносно 
повільних (більш дешевих) елементах, а додаткова (так звана кеш-пам'ять) складається 
зі швидкодійних елементів. Дані, до яких процесор звертається найчастіше містяться в 
кеш-пам'яті, а більший обсяг оперативної інформації зберігається в основній пам'яті.  

Раніше роботою пристроїв введення-виведення керував центральний процесор, що 
займало чимало часу. Архітектура сучасних комп'ютерів передбачає наявність каналів 
прямого доступу до оперативної пам'яті для обміну даними з пристроями введення-
виведення без участі центрального процесора, а також передачу більшості функцій 
керування периферійними пристроями спеціалізованим процесорам, що розвантажує 
центральний процесор і підвищує його продуктивність.  

 
2. Методи класифікації комп'ютерів 
Номенклатура видів комп'ютерів на сьогодні величезна: машини розрізняються за 

призначенням, потужністю, розмірами, елементною базою і т.д. Тому класифікують 
комп’ютери за різними ознаками. Слід зауважити, що будь-яка класифікація є певною 
мірою умовна, оскільки розвиток комп'ютерної науки і техніки настільки стрімкий, що, 
наприклад, сьогоднішній мікрокомп’ютер не поступається за потужністю мінікомп’ютерам 
п'ятирічної давності і навіть суперкомп'ютерам віддаленішого минулого. Крім того, 
зарахування комп'ютерів до певного класу досить умовне як через нечіткість 
розмежування груп, так і в наслідок впровадження в практику замовного складання 
комп'ютерів, коли номенклатуру вузлів і конкретні моделі їх адаптують до вимог 
замовника. Розглянемо найбільш поширені критерії класифікації комп'ютерів.  

 
1. Класифікація за призначенням  
 великі комп’ютерні системи;  
 мінікомп’ютери;  
 мікрокомп’ютери;  
 персональні комп'ютери.  
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Великі комп’ютерні системи 
Застосовують для обслуговування великих галузей народного господарства. Вони 

характеризуються 64-розрядними паралельно працюючими процесорами (кількість яких 
досягає до 100), інтегральною швидкодією до десятків мільярдів операцій за секунду, 
багатокористувацьким режимом роботи. Домінуюче положення у випуску комп'ютерів 
такого класу займає фірма IBM (США). Найбільш відомими моделями супер-комп’ютерів 
є: IBM 360, IBM 370, IBM ES/9000, Cray 3, Cray 4, VAX-100, Hitachi, Fujitsu VP2000.  

На базі великих комп’ютерних систем створюють обчислювальний центр, що 
містить декілька відділів або груп (структура якого зображена на рис. 16). Штат 
обслуговування - десятки людей. 

 

 
Рис. 34. Структура обчислювального центру на базі великої комп’ютерної системи. 

 
Центральний процесор - основний блок комп’ютерної системи, у якому 

відбувається обробка даних і обчислення результатів. Уявляє собою декілька системних 
блоків в окремій кімнаті, де підтримується постійна температура та вологість повітря.  

Група системного програмування - займається розробкою, відлагодженням і 
втіленням програмного забезпечення, потрібного для функціонування обчислювальної 
системи. Системні програми забезпечують взаємодію програм з обладнанням, тобто 
програмно-апаратний інтерфейс обчислювальної системи.  

Група прикладного програмування - займається створенням програм для 
виконання конкретних дій з даними, тобто забезпечення користувацького інтерфейсу 
обчислювальної системи.  

Група підготовки даних - займається підготовкою даних, які будуть опрацьовані на 
прикладних програмах, створених прикладними програмістами. Зокрема, це набір тексту, 
сканування зображень, заповнення баз даних.  

Група технічного забезпечення - займається технічним обслуговуванням всієї 
обчислювальної системи, ремонтом та відлагодженням апаратури, під'єднанням нових 
пристроїв.  

Група інформаційного забезпечення - забезпечує технічною інформацією всі 
підрозділи обчислювального центру, створює і зберігає архіви розроблених програм 
(бібліотеки програм) та накопичених даних (банки даних).  

Відділ видачі даних - отримує дані від центрального процесора і перетворює їх у 
форму, зручну для замовника (роздрук).  
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Великим комп’ютерним системам притаманна висока вартість обладнання та 
обслуговування, тому робота організована у неперервний цикл.  

Мінікомп’ютери 
Подібна до великих комп’ютерних систем, але менших розмірів. Використовують у 

великих підприємствах, наукових закладах і установах. Часто використовують для 
керування виробничими процесами. Характеризуються мультипроцесорною 
архітектурою, підключенням до 200 терміналів, дисковими запам'ятовуючими 
пристроями, що нарощуються до сотень терабайт, розгалуженою периферією. Для 
організації роботи з мінікомп’ютерами, потрібен обчислювальний центр, але менший ніж 
для великих комп’ютерних систем.  

Мікрокомп’ютери 
Доступні багатьом установам. Для обслуговування достатньо обчислювальної 

лабораторії у складі декількох чоловік, з наявністю прикладних програмістів. Необхідні 
системні програми купуються разом з мікрокомп’ютером, розробку прикладних програм 
замовляють у великих обчислювальних центрах або спеціалізованих організаціях.  

Програмісти обчислювальної лабораторії займаються втіленням придбаного або 
замовленого програмного забезпечення, виконують його налаштування і узгоджують 
його роботу з іншими програмами та пристроями комп'ютера. Можуть вносити зміни в 
окремі фрагменти програмного та системного забезпечення.  

Персональні комп'ютери 
Бурхливий розвиток набули в останні 20 років. Персональний комп'ютер (ПК) 

призначений для обслуговування одного робочого місця і спроможний задовольнити 
потреби малих підприємств та окремих осіб. З появою Інтернету популярність зросла 
значно вище, оскільки за допомогою персонального комп'ютера можна користуватись 
науковою, довідковою, учбовою та розважальною інформацією.  

 
2. Персональні комп'ютери умовно можна поділити на професійні та побутові, 

але в зв'язку із здешевленням апаратної частини, межі між нами розмиваються. З 1999 
року задіяний міжнародний сертифікаційний стандарт - специфікація РС99:  

 масовий персональний комп'ютер (Consumer PC)  
 діловий персональний комп'ютер (Office PC)  
 портативний персональний комп'ютер (Mobile PC)  
 робоча станція (WorkStation)  
 розважальний персональний комп'ютер (Entertaiment PC)  
Більшість персональних комп'ютерів на ринку підпадають до категорії масових ПК. 

Ділові ПК - мають мінімум засобів відтворення графіки та звуку. Портативні ПК 
відрізняються наявністю засобів з'єднання віддаленого доступу (комп'ютерний зв'язок). 
Робочі станції- збільшені вимоги до пристроїв збереження даних. Розважальні ПК - 
основний акцент до засобів відтворення графіки та звуку.  

 
3. Класифікація по рівню спеціалізації: 
 універсальні;  
 спеціалізовані.  

На базі універсальних ПК можна створити будь-яку конфігурацію для роботи з 
графікою, текстом, музикою, відео тощо. Спеціалізовані ПК створені для рішення 
конкретних задач, зокрема, бортові комп'ютери у літаках та автомобілях. Спеціалізовані 
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комп’ютери для роботи з графікою (кіно- відеофільми, реклама) називаються графічними 
станціями. Спеціалізовані комп'ютери, що об'єднують комп'ютери у єдину мережу, 
називаються файловими серверами. Комп'ютери, що забезпечують передачу інформації 
через Інтернет, називаються мережними серверами.  

 
4. Класифікація за розміром: 
- настільні (desktop);  
- портативні (notebook);  
- кишенькові (palmtop).  
Найбільш поширеними є настільні ПК, які дають змогу легко змінювати 

конфігурацію. Портативні зручні для користування, мають засоби комп'ютерного зв'язку. 
Кишенькові моделі можна назвати «інтелектуальними» записниками, дозволяють 
зберігати оперативні дані і отримувати швидкий доступ.  

 
5. Класифікація за сумісністю  
Існує безліч видів і типів комп'ютерів, що збираються з деталей, які виготовлені 

різними виробниками. Важливим є сумісність забезпечення комп'ютера:  
 апаратна сумісність (платформа IBM PC та Apple Macintosh)  
 сумісність на рівні операційної системи;  
 програмна сумісність;  
 сумісність на рівні даних. 

 
Контрольні запитання 

1. Які принципи визначають сучасну архітектуру комп’ютера? 
2. Які методи класифікації комп’ютерів Ви знаєте? 
3. Де застосовуються і з яких частин складаються великі комп’ютерні системи? 

 
 
 

Тема 2. Будова персонального комп’ютера 
 
План 
1. Базова архітектура персонального комп’ютера. 
2. Будова системного блоку. 
 
1. Базова архітектура персонального комп’ютера 
Комп'ютер - це універсальна технічна система, спроможна чітко виконувати 

визначену послідовність операцій певної програми. Персональним комп'ютером (ПК) 
може користуватись одна людина без допомоги обслуговуючого персоналу. Взаємодія з 
користувачем відбувається через багато середовищ, від алфавітно-цифрового або 
графічного діалогу за допомогою дисплея, клавіатури та мишки до пристроїв віртуальної 
реальності.  

Конфігурацію ПК можна змінювати в міру необхідності. Але, існує поняття базової 
конфігурації, яку можна вважати типовою:  

 системний блок;  
 монітор;  
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 клавіатура;  
 мишка.  

Комп'ютери випускаються і у портативному варіанті (laptop або notebook виконання). 
В цьому випадку, системний блок, монітор та клавіатура містяться в одному корпусі: 
системний блок прихований під клавіатурою, а монітор вбудований у кришку.  

 
2. Будова системного блоку 
Системний блок - основна складова, в середині якої містяться найважливіші 

компоненти. Пристрої, що знаходяться в середині системного блока називають 
внутрішніми, а пристрої, що під’єднуються ззовні називають зовнішніми. Зовнішні 
додаткові пристрої, що призначені для вводу та виводу інформації називаються також 
периферійними. За зовнішнім виглядом, системні блоки відрізняються формою корпуса, 
який може бути горизонтального (desktop) або вертикального (tower) виконання. Корпуси 
вертикального виконання можуть мати різні розміри: повнорозмірний (BigTower), 
середньорозмірний (MidiTower), малорозмірний (MiniTower). Корпуси горизонтального 
виконання є двох форматів: вузький (Full-AT) та надто вузький (Baby-AT). Корпуси 
персональних комп'ютерів мають різні конструкторські особливості та додаткові 
елементи (елементи блокування несанкціонованого доступу, засоби контролю 
внутрішньої температури, шторки від пилу).  

Корпуси поставляються разом із блоком живлення. Потужність блоку живлення є 
одним із параметрів корпусу. Для масових моделей достатньою є потужність 300-350 Вт.  

Материнська (головна) плата (англ. - motherboard, MB) - це основна плата, до якої 
приєднуються всі частини комп'ютера (процесор, відеоадаптер, оперативна пам’ять та 
ін.), встановлюється в системному блоці. Головне завдання материнської плати – 
об’єднати і забезпечити спільну роботу всіх інших елементів. 

Центральний процесор (ЦП) - мабуть, найважливіша частина ПК, що здійснює 
арифметико-логічні операції і керує роботою комп’ютера, встановлюється на 
материнську плату в спеціальний роз'єм (сокет). Саме продуктивністю процесора в 
першу чергу визначаються можливості комп'ютера. 

Оперативна пам’ять – являє собою невелику плату з розміщеними на ній 
мікросхемами. У них тимчасово зберігається інформація, необхідна процесору в певний 
момент часу. Швидкість доступу до оперативної пам’яті досить велика. Процесор оперує 
такими даними, отримуючи до них майже миттєвий доступ. На материнську плату 
одночасно може встановлюватися кілька модулів оперативної пам’яті з метою 
збільшення їх загального обсягу. 

Жорсткий диск (HDD, вінчестер) - частина комп'ютера, в якій довготривало 
зберігається інформація (операційна система, програми, документи, тощо). На відміну 
від оперативної пам'яті, дані на жорсткому диску не зникають після вимикання 
комп'ютера або відключення вінчестера від материнської плати і живлення (дані можуть 
видалятися або змінюватися користувачем). У порівнянні з оперативною пам’яттю, 
швидкість доступу до даних на жорсткому диску в сотні разів нижча. Жорсткий диск 
підключається до материнської плати за допомогою відповідної інформаційної шини.  
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Рис. 35. Основні вузли системного блоку. 

 

Відеоадаптер (графічний процесор (GPU) - частина комп'ютера, що здійснює 
обробку графічної інформації, встановлюється в спеціальний роз’єм материнської плати. 
На деяких материнських платах є вмонтовані (інтегровані) графічні процесори. В 
порівнянні з дискретними відеоадаптерами, продуктивність цих процесорів значно нижча, 
але їх можливостей цілком достатньо для вирішення нескладних завдань (робота з 
текстом, перегляд сторінок Інтернету, перегляд більшості форматів відео і т.д.). 
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Материнська плата з інтегрованим графічним процесором є розумним рішенням для 
офісних комп'ютерів. 

Блок живлення - обов'язковий елемент будь-якого комп'ютера, що забезпечує 
електроенергією всі складові частини комп'ютера. 

Приводи оптичних і інших носіїв. Ці пристрої потрібні для зчитування та запису 
CD, DVD дисків, 3,5 дюймових дискет (цей елемент вже не є обов'язковою частиною 
комп'ютера)  

Корпус системного блоку - здавалося б, дуже простий елемент, але насправді від 
його якості, розмірів і внутрішньої структури багато в чому залежить охолодження, а 
відтак і термін служби складових частин комп'ютера.  

Системи охолодження – різного роду пристрої, що забезпечують ефективне 
розсіювання тепла і запобігають перегріванню окремих елементів комп'ютера. 
Охолодження найбільше потребують центральний процесор, відеоадаптер, жорсткий 
диск великих розмірів, схеми чіпсета материнської плати.  
 

Контрольні запитання 
1. Які складові входять в базову архітектуру персонального комп’ютера? 
2. З яких частин складається системний блок ПК? 

 
 
 

Тема 3.1. Центральний процесор 
 
План 
1. Історія створення мікропроцесора. 
2. Основи технології виробництва мікропроцесорів. 
 
1. Історія створення мікропроцесора 

Історія створення першого в світі мікропроцесора почалася у 1969 році, коли Intel 
отримала від японської фірми Busicom замовлення на розробку першого набору 
мікросхем для калькуляторів, які вироблялися цією фірмою. Початкова конструкція 
калькуляторів Busicom передбачала використання близько десяти мікросхем. Але 
Хоффу, Феджину та Мейзору вдалося спроектувати єдину універсальну мікросхему – 
центральний процесор ЕОМ загального користування. Цей процесор узяв на себе 
виконання цілого комплексу різноманітних функцій, для реалізації яких раніше 
доводилося використовувати велику кількість різноманітних вузькоспеціалізованих 
компонентів. 

Концепцію процесора загального призначення запропонував Тед Хофф. Ним же 
була розроблена архітектура універсальної мікросхеми, яка вміщувала в собі близько 
2000 транзисторів. Система команд першого мікропроцесора була розроблена Стеном 
Мейзором, а саму мікросхему спроектував Федеріко Феджин. В середині листопада 1971 
року Intel офіційно оголосила про створення універсального МП, який отримав фірмову 
назву С4004. 
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Рис. 36. Мікропроцесор Intel C4004. 

 
Саме поява МП відкрила шлях створенню персональних комп’ютерів, використанню 

цифрової обробки сигналів у радіотехніці та ін. МП є основою сучасної обчислювальної 
техніки – як універсальної, так і спеціалізованої.  

Мікропроцесор є основним обчислювальним блоком комп'ютера. Це пристрій, що 
виконує програму - послідовність команд (інструкцій), написану програмістом і 
оформлену у вигляді модуля, що виконується. МП сімейства Іntel х86, початок якому 
було покладено в 1979 році випуском моделі 8086, є основою побудови ІBM PC- сумісних 
персональних комп'ютерів, хоча сфера їхнього застосування не обмежується ПК даної 
архітектури.  

Процесор в сучасному розумінні з'явився далеко не відразу і є виробом, що 
пройшов за відносно короткий термін складну еволюцію.  

Впродовж вже багатьох років основними виробниками процесорів є американські 
компанії Intel і AMD (Advanced Micro Devices). Є, звичайно, й інші гідні виробники, але до 
рівня зазначених лідерів їм дуже далеко. Intel і AMD постійно борються за першість у 
виготовленні все більш продуктивних і доступних процесорів, вкладаючи у розробку 
величезні кошти і багато сил. Зазначена конкурентна боротьба – важливий фактор, що 
сприяє швидкому розвитку цієї галузі. 

 
2. Основи технології виробництва мікропроцесорів. 
Зовні процесор не являє собою нічого серйозного - невелика плата (близько 5 х 5 

см.) з безліччю контактів з одного боку і плоскою металевої коробочкою з іншого. Але 
насправді всередині цієї коробочки зберігається дуже складна напівпровідникова 
структура з мільйонів або навіть мільярдів транзисторів. Повністю уявити собі будову і 
зрозуміти принцип роботи процесора важко навіть людям з достатнім рівнем підготовки.  

 

 
Рис. 37. Сучасний мікропроцесор. 
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Основним матеріалом для виготовлення процесорів є кремній, якого у складі земної 

кори близько 30 %. З очищеного за спеціальною технологією кремнію виготовляють 
великий монокристал циліндричної форми, котрий ріжуть на диски товщиною близько 1 
мм. Потім з використанням технології фотолітографії в цих дисках створюються 
напівпровідникові структури майбутніх процесорів. Фотолітографія чимось нагадує 
процес друку фотографій з фотоплівки, коли світло, проходячи через плівку, відповідним 
чином діє на поверхню фотопаперу, проектуючи на ньому малюнок. При виготовленні 
процесорів своєрідним фотопапером виступають зазначені вище кремнієві диски. Роль 
світла грають іони бору, які розганяються до величезної швидкості за допомогою 
спеціального високовольтного прискорювача. Ці іони пропускаються через свого роду 
«трафарети» і системи високоточних лінз і дзеркал. Це забезпечує вкраплення в 
кремнієві пластини іонів бору, що створюють мініатюрну структуру з безлічі транзисторів. 
На сьогоднішній день ці технології дозволяють створювати транзистори розміром всього 
32 нанометра (для порівняння, товщина людської волосини становить близько 50000 
нм). Чим тонші утворюванні структури – тим більше транзисторів можна помістити в один 
процесор, тим він буде потужнішим і енергоефективнішим. З часом, ймовірно, ці 
показники покращаться (за прогнозами, до 15 нм). 

Створені таким чином напівпровідникові структури вирізаються з кварцових дисків і 
поміщаються на плату, на яку виводяться контакти процесора для забезпечення його 
приєднання до материнської плати. Зверху мініатюрна кварцова структура захищається 
від пошкодження металевою кришкою. Якщо її зняти, можна розгледіти структуру 
процесора (процесор при цьому можна пошкодити). 

Згадані вище напівпровідникові структури пройшли складну еволюцію і зараз 
продовжують вдосконалюватися дуже швидкими темпами. У зв'язку з цим, принципи 
побудови процесорів, характеристики і кількість елементів, що входять до їх складу, а 
також організація їх взаємодії між собою постійно змінюються. Процесори, в яких 
використовуються ті ж основні принципи будови, називають процесорами однієї 
архітектури, а ці принципи - архітектурою (мікроархітектурою) процесора. В рамках однієї 
архітектури процесори можуть сильно відрізнятися – частотами системної шини (шини, 
якою процесор підключаються до материнської плати), техпроцесом виготовлення, 
розміром і структурою внутрішньої пам'яті і деякими іншими особливостями. Про такі 
процесори кажуть, що вони мають різні ядра. В рамках вдосконалення одного ядра 
виробники також можуть робити невеликі зміни, наприклад, з метою усунення незначних 
недоліків. Ці порівняно дрібні удосконалення, називають ревізіями. Архітектурі та ядрам 
присвоюються певні назви або маркування, а їх ревізіям - цифробуквені позначення. 
Наприклад, всі моделі Intel Core 2 Duo є процесорами мікроархітектури Intel Core і 
виготовлялися з ядрами Allendale, Conroe, Merom, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield. У 
кожного з цих ядер були ще й різні ревізії. 

 
Контрольні запитання 

1. Яка історія створення першого мікропроцесора? 
2. Розкрийте суть (коротко) технологічного процесу виготовлення мікропроцесорів. 
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Тема 3.2. Принципи функціонування  
універсальних мікропроцесорів 

 
План 
1. Загальні принципи побудови універсальних МП. 
2. Архітектура мікропроцесора. 
 
1. Загальні принципи побудови універсальних МП 
1. Всі МП працюють у двійковій системі числення. 
2. Будь-який МП складається з двох основних частин: пристрою управління та 

арифметико-логічного пристрою. 
3. АЛП універсального МП будується на основі багаторозрядного суматора; 

операція додавання чисел із знаками – основна операція, що виконує АЛП. Додавання 
чисел із знаками виконується з використанням додаткового коду.  

4. Обчислювальний процес організовується на основі принципу мікропрограмного 
управління. 

Будь-який МП має у своєму складі набір регістрів різного призначення, частина яких 
доступна для дій, обумовлених безпосередньо програмістом – збереження операндів 
(даних, які обробляються командою), виконання дій над ними і формування адрес і 
операндів у пам'яті. Ці регістри називаються регістрами загального призначення. Інша 
частина регістрів використовується процесором для службових (системних) цілей, доступ 
до них може бути обмежений. Є навіть програмно-невидимі регістри. Поняття архітектури 
МП визначає його складові частини, зв’язки та взаємодію між ними.  

 
2. Архітектура мікропроцесора 
Архітектура мікропроцесора містить: 
1) структурну схему МП; 
2) програмну модель МП (опис функцій регістрів); 
3) організацію пам’яті (ємність пам’яті та способи її адресації); 
4) опис організації операцій введення-виведення.  
Але, як правило, говорячи про архітектуру МП, звичайно мають на увазі його 

програмну модель, тобто програмно-видимі властивості. Зокрема, 32-розрядні 
процесори сімейства Іntel х86 мають архітектуру ІA-32 (Іntel Archіtecture 32 bіt). 

Під мікроархітектурою МП розуміють внутрішню реалізацію цієї програмної моделі. 
Тобто, процесори, що мають ті самі програмно-видимі властивості (архітектуру), можуть 
істотно розрізнятися мікроархітектурними реалізаціями цих властивостей, оскільки 
розроблювачі МП безупинно прагнуть до максимального підвищення продуктивності, 
тобто швидкості виконання програм. 

Спрощена схема мікропроцесора, містить у собі наступні складові частини: 
- арифметико-логічний пристрій, 
- пристрій керування, 
- блок декодування команд, 
- блок внутрішніх регістрів МП, 
- пристрій шинного інтерфейсу, що включає в себе блок випереджальної вибірки, 
- роздільні блоки буферної пам'яті (кеш-пам'яті) команд і даних. 
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Рис. 38. Спрощена схема універсального мікропроцесора. 

 
АЛП – це комбінаційна схема на основі суматора, який сигналами з виходів 

пристрою керування налагоджується на виконання певної арифметичної або логічної 
операції над операндами, які пересилаються з пам’яті або регістрів МП. 

Пристрій керування відповідно до кодів команд та зовнішніх керуючих сигналів і 
сигналів синхронізації виробляє сигнали управління для всіх блоків МП. 

Внутрішні регістри призначенні для зберігання проміжних результатів обчислень. 
У складі внутрішніх регістрів виділяється акумулятор – регістр у якому зберігається один 
з операндів. Після виконання команди в акумуляторі замість операнда розміщується 
результат операції. 

Блок декодування команд формує сигнали для пристрою керування згідно з 
дешифрованим кодом команди. 

Блок випереджальної вибірки самостійно ініціює випереджаючу вибірку кодів 
команд з пам’яті у чергу команд. 

Кеш команд (даних) – буферна статична пам’ять, звернення до якої відбувається 
на частоті функціонування процесора. 

Послідовність функціонування мікропроцесора визначається програмним кодом. 
Програмний код – це послідовність команд або інструкцій, кожна з яких певним 

чином закодована і розташована в цілому числі суміжних байт пам'яті. Кожна інструкція 
обов'язково має операційну частину, що несе процесорові інформацію про необхідні дії. 
Операндна частина вказує процесорові, де знаходиться його «предмет праці» - 
операнди. Операнди – це об’єкти у вигляді значення даних, вмісту регістрів або комірок 
пам’яті, з яким оперує команда.  

Одноядерний процесор фактично може виконувати тільки один процес - передачу 
керування від інструкції до інструкції відповідно до програми яка виконується. При цьому 
можуть виконуватися переходи, розгалуження і виклики операцій, але весь цей 
ланцюжок запрограмований розроблювачем програми. Послідовність виконання 
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інструкцій, запропонована програмним кодом, може бути порушена під впливом 
внутрішніх або зовнішніх (щодо процесора) причин – виключень і апаратних переривань. 

Типова послідовність роботи МП при виконанні якої-небудь команди містить у собі 
наступні етапи:  

- вибірку чергової команди і даних, необхідних для її виконання, з оперативної 
пам'яті ПК, 

- декодування команди, 
- власне її виконання, 
- запис отриманого результату в оперативну пам'ять. 
Щоб зрозуміти, як працює МП, розглянемо крок за кроком, як він виконує нескладну 

задачу додавання двох чисел (2+3=5). Вирішується вона в чотири етапи. 
Етап 1. Введення цифри «2» приводить МП у стан готовності і подає блокові 

попередньої вибірки сигнал на запит в оперативній пам'яті комп'ютера інструкції у 
відношенні нових даних, що надійшли, оскільки командна кеш-пам'ять такої інструкції не 
містить. 

Нова інструкція роботи з даними надходить з пам'яті комп'ютера через шинний 
інтерфейс у МП і записується в командну кеш-пам'ять, де їй привласнюється код «2=X». 
Слідом за цим блок попередньої вибірки запитує з кеш-пам'яті копію коду «2=X», що 
направляється для подальшої обробки в блок декодування. 

Блок декодування декодує інструкцію «2=X», перетворює її в ланцюжок двійкових 
символів, що пересилається в керуючий блок і в кеш даних, даючи їм вказівку про те, як з 
отриманою інструкцією працювати далі. 

Оскільки блоком декодування прийняте рішення про збереження цифри 2 у кеш 
даних, керуючий блок виконує відповідну інструкцію для коду «2=X»: цифрі 2 у кеш-
пам'яті даних привласнюється адреса «Х», тут вона і буде знаходитися в очікуванні 
нових вказівок. 

Етап 2. Введення цифри «3». Блок попередньої вибірки одержує команду на запит 
у системній пам'яті комп'ютера і у командній кеш-пам'яті інструкції про дії у відношенні до 
нових даних, що надійшли. Оскільки командна кеш-пам'ять таких інструкцій не містить, 
вони надійдуть з оперативної пам'яті. 

Аналогічно команді «2=X», нові інструкції з даних надходять з пам'яті комп'ютера в 
МП і записуються в командну кеш-пам'ять, де одержують код адресації «3=Y». 

Декодувальний блок декодує інструкцію «3=Y», перетворює її в ланцюжок двійкових 
символів та направляє в керуючий блок і в кеш-пам'ять даних, даючи їй вказівки про те, 
як з даною інструкцією поводитися далі.  

Оскільки декодувальний блок приймає рішення про збереження цифри 3 у кеш-
пам'яті даних, то він виконує відповідну інструкцію для коду «3=Y»: цифрі 3 
привласнюється в кеш-пам'яті даних адреса «Y», де вона, аналогічно цифрі 2, і буде 
знаходитися в очікуванні нових вказівок. 

Етап 3. Введення команди «+» змушує блок попередньої вибірки запросити з 
оперативної пам'яті комп'ютера і командної кеш-пам'яті інструкції у відношенні до нових 
даних, що надійшли. Як і в попередніх випадках, ці інструкції повинні бути отримані з 
оперативної пам'яті. 

Оскільки мова йде про інструкцію, яка не використовувалася раніше, «плюс» 
надходить у МП із пам'яті комп'ютера і записується в командну кеш-пам'ять із 
присвоєнням адресного коду «X+Y=Z», що позначає операцію додавання. 
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Слідом за цим блок попередньої вибірки запитує з командної кеш-пам'яті копію коду 
«X+Y=Z» і пересилає її блокові декодування для подальшої обробки. 

Блок декодування декодує інструкцію «X+Y=Z», перетворює її в ланцюжок двійкових 
символів, що направляє в керуючий блок і в кеш-пам'ять даних, даючи їм вказівки про те, 
що з даною інструкцією робити далі. Одночасно арифметико-логічний пристрій одержує 
вказівки на виконання операції ДОДАВАННЯ. 

Блок керування аналізує код, а арифметико-логічний пристрій виконує по команді 
операцію ДОДАВАННЯ чисел, закодованих як «X» і «Y» і витягнутих з кеш-пам'яті даних. 
Після цього АЛП, пересилає в блок регістрів отримане число 5 для запису в одну з 
адрес. 

Етап 4. Вивід результату. Блок попередньої вибірки в черговий раз перевіряє 
командну кеш-пам'ять на предмет наявності інструкцій, що відносяться до нових даних, 
що надійшли. Як і колись, такі інструкції там відсутні. Інструкція для значка «=» 
надходить у МП з оперативної пам'яті комп'ютера через шинний інтерфейс і записується 
в командну кеш-пам'ять, одержавши код адресації «Prіnt Z» (відобразити на екрані 
символ Z). 

Слідом за цим блок попередньої вибірки запитує з командної кеш-пам'яті копію коду 
«Prіnt Z» і пересилає декодувальному блокові для подальшої обробки. 

Декодувальний блок декодує інструкцію «Prіnt Z», перетворює її в ланцюжок 
двійкових символів, що потім пересилається керуючому блокові з вказівкою на те, як з 
отриманою інструкцією поводитися далі. 

Тепер, коли значення величини, представленої кодом Z, вже обчислене і записано в 
блоці регістрів, для завершення операції додавання 2+3 залишається виконати команду 
виводу вмісту регістра на екран дисплея. На цьому робота МП закінчується. 

 
Контрольні запитання 

1. З яких частин складається мікропроцесор? 
2. Який принцип дії нескладного мікропроцесора (на основі простої арифметичної 

дії)? 
 
 
 

Тема 3.3. Класифікація і основні характеристики мікропроцесорів 
 
План 
1. Класифікація мікропроцесорів.  
2. Основні характеристики МП. 
3. Охолодження мікропроцесора. 
 
Мікропроцесором у кібернетиці називають програмно-керований пристрій обробки 

інформації, виконаний на одній великій інтегральній мікросхемі (ВІС) або на певному 
наборі ВІС. З точки зору теорії цифрових пристроїв, МП – це найбільш складний на 
сьогоднішній день багатофункціональний цифровий пристрій, який вміщує як послідовні 
так і комбінаційні вузли.  

 
 



 41 

1. Класифікація мікропроцесорів  
1. За функціональним призначенням розрізняють універсальні і спеціалізовані 

мікропроцесори.  
Універсальні МП мають алгоритмічно універсальний набір команд, за допомогою 

якого можна здійснювати перетворення інформації відповідно до будь-якого заданого 
алгоритму. Продуктивність (швидкодія) таких процесорів практично не залежить від 
специфіки розв'язуваних задач.  

Спеціалізовані МП призначені для рішення обмеженого і строго визначеного кола 
задач, іноді навіть для рішення однієї конкретної задачі. До спеціалізованих МП 
належать: сигнальні; медійні та мультимедійні; трансп’ютери; мікроконтролери.  

Сигнальні процесори (процесори цифрових сигналів) призначені для цифрової 
обробки сигналів у реальному масштабі часу.  

Медійні та мультимедійні процесори призначені для обробки аудіо сигналів, 
графічної інформації, відеозображень, а також для розв’язування ряду задач у 
мультимедіакомп’ютерах, ігрових приставках, побутовій техніці.  

Трансп’ютери призначені для масових паралельних обчислень і роботи у 
мультипроцесорних системах. Для них характерним є наявність внутрішньої пам’яті та 
вбудованого міжпроцесорного інтерфейсу, тобто каналів зв’язку з іншими МП. 

Серед спеціалізованих мікропроцесорів також можна виділити мікроконтролери – 
МП, призначені для рішення задач керування будь-якими процесами або пристроями. 

 

 
Рис. 39. Класифікація МП за функціональним призначенням. 

 
На допомогу центральному процесорові в комп'ютер іноді вводять співпроцесори, 

орієнтовані на ефективне виконання будь-яких специфічних функцій. Раніше широко 
були поширені математичні співпроцесори, що обробляють числові дані у форматі з 
плаваючою комою; графічні співпроцесори, що виконують геометричні побудови й 
обробку графічних зображень; співпроцесори введення-виведення, що розвантажують 
центральний процесор від нескладних, але численних операцій взаємодії з зовнішніми 
пристроями. Можливі й інші співпроцесори, однак усі вони несамостійні – виконання 
основного обчислювального процесу здійснюється центральним процесором, що 
відповідно до програми видає «завдання» співпроцесорам на виконання їхніх допоміжних 
функцій.  

2. За кількістю великих інтегральних схем, що використовується для 
побудови функціонально повного мікропроцесора, розрізняють однокристальні, 
багатокристальні і багатокристальні секційні мікропроцесори.  
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Однокристальні МП реалізуються у вигляді одної ВІС. Логічна структура 
багатокристального МП розбивається на складні функціональні вузли, кожен з яких 
реалізується у вигляді окремої ВІС.  

Однокристальні МП можуть бути одноядерними та багатоядерними. Багатоядерний 
процесор має декілька обчислювальних пристроїв, розташованих на одному кристалі, які 
можуть працювати паралельно та мають загальні кола вводу-виводу. 

Багатокристальні секційні (розрядно-модульні) МП використовуються для побудови 
багаторозрядних МП на основі паралельно включених мікропроцесорних секцій. 
Мікропроцесорна секція являє собою ВІС для обробки декількох розрядів даних (від 2 до 
16), що може використовуватися як самостійно, так і як модуль для побудови МП, що 
обробляє більш довгі кодові слова. 

3. За розрядністю оброблюваних кодових слів даних МП можуть бути з 
фіксованою або нарощуваною розрядністю слів. 

Процесорами з нарощуваною розрядністю кодів слів є тільки багатокристальні 
секційні МП, всі інші МП обробляють слова фіксованої розрядності.  

4. За способом керування обчислювальним процесом розрізняють МП із 
мікропрограмним і з апаратним керуванням.  

Мікропроцесори із апаратним керуванням мають фіксований набір команд, 
розроблений фірмою-виробником, який не може змінювати користувач. У МП з 
мікропрограмним керуванням систему команд розробляють при проектуванні 
конкретного мікропроцесорного комплекту на базі набору найпростіших мікрокоманд з 
урахуванням класу задач, для яких призначений мікропроцесорний комплект. 

Взагалі мікропроцесорним комплектом називають сукупність інтегральних схем, 
сумісних за електронними, інформаційними та конструктивними параметрами і 
призначених для побудови електронно-обчислювальної апаратури та мікропроцесорних 
систем керування. 

5. За типом архітектури, або принципом побудови розрізняють МП з 
нейманівською архітектурою та МП з гарвардською архітектурою. 

Архітектура фон Неймана — архітектура електронних обчислювальних машин, 
основною відмінністю якої від інших подібних архітектур є спільне зберігання даних та 
машинних команд в комірках однієї й тієї ж пам'яті, що унеможливлює їх розрізнення за 
способом представлення або кодування. Названа так на честь відомого математика та 
теоретика обчислювальної техніки Джона фон Неймана (John von Neumann), та на 
сьогодні залишається домінуючою схемою організації ПК загального призначення. 

Гарвардська архітектура — архітектура обчислювальних машин, головною 
відмінністю якої від інших подібних архітектур є те, що дані та оператори (алгоритм) 
зберігаються окремо. Першим комп'ютером, який застосовував гарвардську архітектуру, 
був MarkI, який експлуатувався в Гарварді (звідки назва архітектури) та зберігав дані 
окремо на перфокартах, а команди в релейному запам'ятовуючому пристрої. 

Така структура має одну важливу перевагу над архітектурою фон Неймана: дані 
можна завантажувати для обробки з запам'ятовувального пристрою одночасно з 
командами. У фон-нейманівській архітектурі для зв'язку операційного та керувального 
пристроїв (які разом складають центральний процесор), використовується одна шина, 
тому необхідно спочатку завантажити в процесор команду, а вже потім, звернувшись за 
адресою і завантажити дані. Наявність в гарвардській архітектурі двох незалежних 
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підсистем пам'яті з окремими шинами, дозволяє вести процес завантаження команд і 
даних практично паралельно. 

Головним недоліком гарвардської архітектури є порівняна з фон-нейманівською 
складність реалізації. Адже для кожного з запам'ятовуючих пристроїв необхідний свій 
контролер, своя шина, що зі збільшенням розрядності призводить до зростання кількості 
з'єднань в системі, і це негативно впливає як на складність проектування, так і на 
швидкодію. 

Гарвардська архітектура широко застосовується в спеціалізованих обчислювачах, 
зокрема в мікроконтролерах та цифрових сигнальних процесорах, де необхідний 
високоінтенсивний обмін даними. Також за гарвардською архітектурою зазвичай 
організується кеш-пам'ять в комп’ютерах загального призначення, яка розділяється 
окремо на кеш-пам'ять команд та кеш-пам'ять даних (але це стосується внутрішньої 
організації процесора, а не архітектури комп’ютера). 

 
2. Основні характеристики МП 
Мікропроцесор – складний обчислювальний пристрій, реалізований у вигляді ВІС, 

характеризується багатьма параметрами і властивостями.  
Як ВІС, МП може бути охарактеризований наступними параметрами: ступенем 

інтеграції (розмірами кристала і кількістю транзисторів на ньому), типом корпуса, числом 
виводів, кількістю і величинами живлячих напруга, потужністю що розсіюється, робочим 
температурним діапазоном, надійністю, навантажувальною здатністю і т.п. Ці параметри 
істотно розрізняються у різних процесорів, і мають суттєве значення лише для 
розроблювачів апаратного забезпечення ПК.  

Розроблювачі програмного забезпечення ПК використовують інтегральні системні 
характеристики МП як обчислювального пристрою, до яких, наприклад, відносяться:  

- використовувана система команд;  
- структура системи переривань;  
- можливість організації різних структур пам'яті і типів обміну інформацією з 

зовнішніми пристроями; 
- способи організації спільної роботи декількох процесорів і ін. 
Найбільше практично важливими для кінцевого користувача конструктивними 

і функціональними характеристиками є:  
- розрядність МП. Іноді цей параметр називають внутрішньою розрядністю МП або 

розрядністю внутрішньої шини даних (ШД). Фактично це кількість біт інформації, що 
одночасно можуть бути записані в кожній з регістрів загального призначення МП. 
Процесори 8086/8088 і 80286 були 16-розрядними, усі наступні МП цього сімейства, аж 
до Pentіum ІV, є 32-розрядними. 

- розрядність шини даних МП. Іноді цей параметр називають зовнішньою 
розрядністю МП або розрядністю зовнішньої ШД. Це кількість зовнішніх виводів МП для 
передачі даних. Розрядність і внутрішньої і зовнішньої ШД можуть відрізнятися. Так, 
наприклад, МП першого покоління сімейства Іntel х86 8086 і 8088 відрізнялися тим, що 
8088 мав восьмирозрядну зовнішню ШД, а 8086 - шістнадцятирозрядну, хоча розрядність 
внутрішньої ШД і в того, і в іншого дорівнювала 16. 

- розрядність шини адреси (ША). Це кількість зовнішніх виводів МП для передачі 
адресної інформації. Розрядність адреси прямо визначає максимальний обсяг фізично 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80
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адресованої пам'яті як М=2N, де N - розрядність ША, М - обсяг фізично адресованої 
пам'яті в байтах. 

- максимальний обсяг фізично адресованої пам'яті. Цей параметр прямо 
зв'язаний з розрядністю ША МП. 

- швидкодія (продуктивність). Це інтегральна характеристика МП, до визначення 
якої існують різні підходи. По-перше, швидкодія МП істотна залежить від тактової 
частоти. Підвищення тактової частоти МП однозначно веде до підвищення 
продуктивності МП, хоча для обчислювальної системи в цілому ця залежність не є 
лінійною. Крім того, МП різних поколінь, що працюють на одній і тій же тактовій частоті 
мають істотно різну продуктивність (наприклад, Pentіum з тактовою частотою 100 МГЦ, 
перевершує МП 486 з тією же тактовою частотою по продуктивності в 2-2,5 рази). Це 
визначається саме розходженнями в мікроархітектурі МП. По-друге, МП використовують 
дві істотно різних форми представлення чисел: з плаваючою і фіксованою комами 
(точками). Перші виконуються переважно блоком виконання операцій із точкою, що 
плаває, (математичним співпроцесором), а другі - АЛП самого МП. Тому прийнято 
роздільно оцінювати швидкість виконання МП операцій з числами, представленими в тій 
і іншій формах. Крім того, варто враховувати, що продуктивність різних обчислювальних 
систем, побудованих на тому самому МП, може істотно розрізнятися через архітектурні 
розходження цих систем. 

- кеш центрального процесора. Ряд моделей центральних процесорів (ЦП) 
володіють власним кешем, для того щоб мінімізувати доступ до оперативної пам'яті 
(ОЗП), яка повільніша. Кеш-пам'ять може давати значний виграш в продуктивності, у разі 
коли тактова частота ОЗП значно менше тактової частоти ЦП. Тактова частота для кеш-
пам'яті зазвичай ненабагато менше частоти ЦП. 

- сокет (socket, роз'єм центрального процесора) - це гнiздовий роз'єм на 
материнській платі, у який встановлюється процесор. Кожен процесор можна встановити 
тільки на материнську плату з відповідним роз’ємом, що має відповідні розміри, 
необхідну кількість і структуру контактних елементів (інакше процесор туди навіть 
фізично не підійде). Кожен новий сокет вводиться виробниками процесорів, коли 
можливості старих роз'ємів вже не можуть забезпечити нормальну роботу нових виробів. 
Для процесорів Intel тривалий час використовувався (і зараз ще використовується) сокет 
LGA775 (процесори Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium EE, Core 2 Duo, Core 2 
Extreme, Celeron, Xeon серії 3000, Core 2 Quad). З початком виробництва лінії нових 
процесорів були введені сокети LGA1366, LGA1156 (процесори i7, i3, i5). Роз'єми для 
процесорів від AMD за останні роки також змінилися - AM2, AM2+, AM3. 

Рівні кеш-пам’яті  
Найшвидшою пам'яттю є кеш першого рівня - L1-cache. По суті, вона є невід'ємною 

частиною процесора, оскільки розташована на одному з ним кристалі і входить до складу 
функціональних блоків. У сучасних процесорах зазвичай кеш L1 розділений на два кеша, 
кеш команд (інструкцій) і кеш даних (Гарвардська архітектура). Більшість процесорів без 
L1 кешу не можуть функціонувати. L1 кеш працює на частоті процесора, і зверненням до 
нього може проводитися кожен такт. Найчастіше є можливим виконувати декілька 
операцій читання/запису одночасно. Обсяг зазвичай невеликий - не більше 384 Кбайт. 

Другим за швидкодією є L2-cache - кеш другого рівня, зазвичай він розташований на 
кристалі, як і L1. У старих процесорах - набір мікросхем на системній платі. Об'єм L2 
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кеша від 128 Кбайт до 1-12 Мбайт. У сучасних багатоядерних процесорах кеш другого 
рівня, перебуваючи на тому ж кристалі, є пам'яттю роздільного користування. 

Кеш третього рівня найменш швидкодіючий, але він може бути дуже значного 
розміру - більше 24 Мбайт. L3 кеш повільніший попередніх, але все одно значно швидше, 
ніж оперативна пам'ять. У багатопроцесорних системах перебуває у загальному 
користуванні і призначений для синхронізації даних між різними рівнями кеш- пам’яті. 

 
3. Охолодження мікропроцесора 
Під час своєї роботи процесор потребує нормального охолодження, інакше він може 

вийти з ладу. Як відомо, верхня поверхня процесора являє собою металеву коробку, що 
виконує крім захисних, ще й тепловідвідні функції. Зверху процесора на материнській 
платі встановлюється система охолодження. Її теплопровідні елементи повинні щільно 
притискається до тепловідводної поверхні процесора. Для забезпечення доброго 
контакту та підвищення ефективності передачі тепла від процесора на радіатор системи 
охолодження, між ними укладається шар термопасти – спеціальної пастоподібної 
речовини з високою теплопровідністю. Нормальна температура роботи процесора - до 
50 градусів Цельсія (при пікових навантаженнях можливо трохи більше). Засоби 
вимірювання температури вбудовані в процесор. Дізнатися температуру можна за 
допомогою спеціальних програм. Сучасний комп’ютер влаштований так, що при 
досягненні процесором критичної температури він відключається і не включається, поки 
той не охолоне. Це дозволяє попередити його пошкодження під впливом високої 
температури. Перегрів процесора можливий внаслідок виходу з ладу системи 
охолодження, її засмічення пилом або пересихання термопасти.  

 
Рис. 40. Система охолодження центрального мікропроцесора. 

 
Контрольні запитання 

1. За якими критеріями можна класифікувати мікропроцесори? 
2. В чому суть фон Нейманівської архітектури МП? 
3. В чому суть Гарвардської архітектури МП? 
4. Що таке розрядність мікропроцесора? 
5. Що впливає на швидкодію МП? 
6. Для чого призначена кеш-пам’ять мікропроцесора? 
7. Для чого призначена система охолодження МП? 
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Тема 4.1. Материнська плата 
 
План 
1. Основи будови материнської плати. 
2. Слоти материнської плати. 
 
1. Основи будови материнської плати 
На вигляд материнська плата класичного стаціонарного комп'ютера являє собою 

досить велику електронну схему, на якій розміщена значна кількість роз'ємів – внутрішні 
(слоти) і зовнішні (порти).  

 
Рис. 41. Материнська плата комп’ютера. 

 
Основою будь-якої сучасної материнської плати є набір системної логіки, який 

частіше називають чіпсетом (від англ. chipset). Чіпсет - це сукупність мікросхем, що 
забезпечують узгоджену спільну роботу складових частин комп'ютера і їх взаємодію між 
собою. Як правило, чіпсет складається з двох основних мікросхем, які частіше називають 
«північним» і «південним» мостами.  

Північний міст – це частина системної логіки материнської плати, що забезпечує 
роботу основних вузлів комп'ютера – центрального процесора, оперативної пам'яті, 
відеоадаптера. Саме він керує роботою шини процесора, контролера оперативної пам'яті 
та шини PCI Express, до якої приєднується відеоадаптер. У деяких випадках північний 
міст може містити інтегрований графічний процесор.  

Південний міст – периферійний контролер, контролер введення-виведення – 
забезпечує підключення до системи менш швидкісних пристроїв, які не вимагають 
високої пропускної здатності - клавіатури, миші, жорсткого диску, мережої плати, 
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аудіоплати, а також шин PCI, USB та ін., в які встановлюються різного роду додаткові 
пристрої. 

Наявність північного і південного мостів - класична, загальноприйнята схема 
побудови чіпсета материнської плати. Але існують також схеми, що відрізняються від 
традиційних. Це стосується в першу чергу комп'ютерів на базі сучасних процесорів, в які 
вмонтовуються елементи, що більшою чи меншою мірою виконують функції північного 
мосту (найчастіше – контролер оперативної пам'яті). На материнських платах для таких 
процесорів північний міст суттєво спрощено.  

Якістю і можливостями системної логіки визначаються продуктивність і стабільність 
роботи комп'ютера. При виборі материнської плати потрібно враховувати насамперед те, 
який чіпсет був узятий за основу при її виготовленні. Основними виробниками чіпсетів 
зараз є компанії Intel, NVidia, ATI/AMD, Via, SiS, у той час як материнські плати 
виробляються ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock, Zotac та ін. Материнські плати з однаковим 
чіпсетом у різних виробників називаються по-різному. За ціною вони теж можуть суттєво 
відрізнятися. При виборі краще віддати перевагу материнській платі з кращим чіпсетом 
від менш відомого виробника, ніж навпаки.  

 
2. Внутрішні роз’єми (слоти) материнської плати: 
- сокет - роз’єм центрального процесора; 
- слоти модулів ОЗП (DIMM, DDR, DDR2, DDR3), до яких приєднуються модулі 

оперативної пам'яті відповідного типу;  
- AGP (від англ Accelerated Graphics Port, прискорений графічний порт) – 

розроблена в 1997 році компанією Intel, спеціалізована 32-бітова системна шина для 
відеоадаптера. Основним завданням розробників було збільшення продуктивності та 
зменшення вартості відеокарти, за рахунок зменшення кількості вбудованої відеопам'яті. 
За задумом «Intel», великі обсяги відеопам'яті для AGP-карт були б не потрібні, оскільки 
технологія передбачала високошвидкісний доступ до оперативної пам'яті; 

- PCI (Peripheral component interconnect – взаємозв'язок периферійних компонентів) 
– це шина з невеликою пропускною здатністю, якої досить для підключення багатьох 
пристроїв (TV-тюнерів, звукових карт, карт для захоплення відео, мережевих карт, Wi-Fi-
модулів та ін.);  

- CNR slot – роз’єм материнської плати, який об'єднує основні функції на 
материнській платі, необхідних для підключення аудіокарти, модема чи мережевої карти. 

- CD, AUX – аналоговий звуковий вхід на материнській платі, який виводить звук на 
аудіо карту; 

- РСІ-Express - швидка шина для відеокарти, створена з використанням програмної 
моделі PCI. Залежно від чіпсета, таких шин на материнській платі може бути кілька, і 
вони можуть мати різну пропускну здатність (x1, x4, x8, x16). Конфігурація з декількома 
РСІ-Express дозволяє використовувати відразу кілька відеокарт, що робить 
відеопідсистему комп'ютера більш продуктивною. 

 - ISA слот - (від англ. Industry Standard Architecture, ISA bus - Промислова 
стандартна архітектура) — 8-ми або 16-ти розрядна шина введення/виведення IBM PC-
сумісних комп'ютерів. Використовується для підключення плат розширення стандарту 
ISA. Конструктивно виконується у вигляді 62-х або 98-контактного роз’єму на 
материнській платі. Шина ISA протягом багатьох років була стандартом в області PC-
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комп'ютерів. Вона є однією з перших в сімействі шин. В сучасних ПК не 
використовується. 

- SATA (Serial Advanced Technology Attachment - цифрове приєднання за передовою 
технологією) - служить для підключення накопичувачів інформації (жорстких дисків, 
оптичних приводів). Швидкість передачі даних залежить від ревізії SATA: 1.x - до 1,5 
Гбіт/с; 2.x - до 3 Гбіт/с; 3.x - до 6 Гбіт/с.  

- PATA (Parallel ATA) - є попередником SATA і до його появи називався IDE (назва 
можна зустріти досі). PATA призначений для підключення старих носіїв інформації і 
оскільки останні ще продовжують служити своїм власникам, цей інтерфейс зберігається 
на нових материнських платах для забезпечення сумісності;  

- Floppy (FDD) - роз'єм для підключення приводу дискети 3,5. Як не дивно, ці носії 
все ще не повністю вийшли з вживання;  

- Роз'єми для підключення блоку живлення. Основний роз’єм, що живить всі 
компоненти (ATX) має 20 контактів (24 – новіші моделі). Живлення центрального 
процесора може мати 4 або 8 контактів (залежно від потужності процесора, на який 
розрахована материнська плата). 

Крім того, на материнській платі є різні голчасті гребінки, призначені для 
підключення передньої панелі корпусу (кнопки Power, Reset, індикатори живлення і 
активності жорстких дисків, навушники, мікрофон, USB), кулерів процесора, корпусу, 
жорстких дисків і ін. 

 
Контрольні запитання 

1. Для чого призначена материнська плата? 
2. Що таке чіпсет, з яких частин він складається? 
3. Для чого призначений сокет? 
4. Чому на сучасних материнських платах немає роз’єму AGP? 
 
 
 

Тема 4.2. Материнська плата (продовження) 
 
План 
1. Порти материнської плати. 
2. Мікросхема постійної пам’яті. 
3. Форм-фактор материнської плати. 
 
1. Порти материнської плати 
На материнській платі є також зовнішні роз'єми: 
- PS/2  — роз'єм, який використосовується для підключення клавіатури і миші. 

Вперше з'явився в 1987 році на комп'ютерах IBM PS/2 а згодом широко поширився на 
персональних комп'ютерах і серверах. Швидкість передачі даних - від 80 до 300 Кб/с і 
залежить від продуктивності підключеного пристрою та програмного драйвера. 

- COM порт – послідовний порт (англ. serial port) — двонаправлений послідовний 
інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що 
інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом. Найчастіше для 
послідовного порту персональних комп'ютерів використовується стандарт RS-232. 



 49 

Раніше послідовний порт використовувався для підключення терміналу, пізніше для 
модему або миші. Зараз він використовується для з'єднання з блоками безперебійного 
живлення, для зв'язку з апаратними засобами обчислювальних систем. 

- LTP порт – порт принтера, паралельний порт, (англ. Line Print Terminal) — 
міжнародний стандарт паралельного інтерфейсу для підключення периферійних 
пристроїв персонального комп'ютера. В основному використовується для підключення до 
комп'ютера таких пристроїв як: принтер, сканер та інших зовнішніх пристроїв (часто 
використовувався для підключення зовнішніх пристроїв зберігання даних), проте може 
застосовуватися і для інших цілей (організація зв'язку між двома комп'ютерами, 
підключення будь-яких механізмів телесигналізації і телекерування). Назва «LPT» 
походить від назви стандартного пристрою принтера «LPT» (Line Printer Terminal або Line 
PrinTer) в операційних системах сімейства MS-DOS. 

- USB - роз'єм для підключення периферійних пристроїв. Відомий усім в першу 
чергу як роз'єм для підключення флешок, фотоапаратів, телефонів та ін. Він буває 
декількох специфікацій: USB 1.0 (пропускна здатність до 12 Мбіт/с), USB 2.0 (до 480 
Мбіт/с) і USB 3.0 (до 4800 Мбіт/с). USB 1.0 і 2.0 зовні однакові, мають 4 контакти. USB 3.0 
має вдвічі більше контактів, хоча і підтримує можливість підключення старіших пристроїв 
(розрахованих на USB 1.0 і 2.0).  

- LAN порт (Ethernet порт) – роз’єм для підключення до локальної мережі, 
Інтернету за допомогою проводового з'єднання (RJ-45). LAN порт має два світлодіоди, 
які при активному підключені будуть сигналізувати. 

- VGA порт – 15-контактний роз'єм для підключення аналогових моніторів за 
стандартом VGA (англ. Video Graphics Array). VGA - аналоговий інтерфейс, розроблений 
в 1987 році і призначений для моніторів на електронно-променевих трубках (ЕПТ). Також 
даним інтерфейсом оснащуються деякі програвачі DVD і багато плазмових та 
рідкокристалічних телевізорів. VGA передає сигнал смуга за смугою, при цьому зміна 
напруги означає зміну яскравості (напруга сигналу становить 0,7-1 В), для ЕПТ воно 
означає зміну інтенсивності променя електронних гармат кінескопа (і, відповідно, 
яскравість світлової плями на екрані). 

Digital Visual Interface (DVI) являє собою інтерфейс відображення відео розроблені 
Digital Display Робочої групи (DDWG). Цифровий інтерфейс використовується для 
підключення джерела відеосигналу на дисплей пристрою, такі як монітор комп'ютера. 

- DVI порт був розроблений з метою створення галузевого стандарту для передачі 
цифрового відео. Інтерфейс призначений для передачі нестисненого цифрового відео і 
може бути налаштована для підтримки декількох режимів, таких як DVI-D (тільки 
цифровий), DVI-A (тільки аналоговий) або DVI-I (цифровий та аналоговий). З підтримкою 
аналогового з'єднання, а також, DVI специфікація передбачає додаткову сумісність з 
VGA-інтерфейсом. Ця сумісність поряд з іншими перевагами привели до широкого 
застосування в конструкції  ПК в порівнянні з іншими конкуруючими цифровими 
стандартами. 

- роз’єм звукової плати (карти) – роз’єми пристрою, що дозволяє працювати зі 
звуком на комп'ютері (виводити на акустичну систему та записувати в комп'ютер). 

Звукові карти бувають вбудованими в материнську плату (інтегровані звукові карти) 
при цьому усі входи, виходи припаяні до материнської плати, а обробку бере на себе 
центральний процесор; та дискретними – плати, що додатково приєднуються до 
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материнської плати у роз'єм шини PCI, як правило вони відтворюють звук якісніше ніж 
інтегровані, проте для професійної роботи їх можливості обмежені. 

 
2. Мікросхема постійної пам’яті 
Ще однією важливою частиною материнської плати є мікросхема ПЗП. В момент 

включення комп'ютера в його оперативній пам'яті відсутні будь-які дані, оскільки 
оперативна пам'ять не може зберігати дані при вимкненому комп'ютері. Але процесору 
необхідні команди, в тому числі і відразу після включення. Тому процесор звертається за 
спеціальною стартовою адресою, яка йому завжди відома, за своєю першою командою. 
Ця адреса вказує на пам'ять, яку прийнято називати постійною пам'яттю ROM або 
постійним запам'ятовуючим пристроєм (ПЗП). Мікросхема ПЗП здатна тривалий час 
зберігати інформацію, навіть при вимкненому комп'ютері. Програми, які знаходяться в 
ПЗП записуються туди на етапі виготовлення мікросхеми. Комплект програм, що 
знаходиться в ПЗП утворює базову систему введення/виведення BIOS (Basic Input 
Output System). Основне призначення цих програм полягає в тому, щоб перевірити склад 
та працездатність системи та забезпечити взаємодію з клавіатурою, монітором, 
жорсткими та гнучкими дисками. Для своєї роботи програми BIOS вимагають всю 
інформацію про поточну конфігурацію системи. З очевидних причин цю інформацію не 
можна зберігати ні в оперативній пам'яті, ні в постійній. Спеціально для цих цілей на 
материнській платі є мікросхема енергонезалежної пам'яті, яка по технології 
виготовлення називається CMOS. Від оперативної пам'яті вона відрізняється тим, що її 
вміст не зникає при вимкненні комп'ютера, а від постійної пам'яті вона відрізняється тим, 
що дані можна заносити туди і змінювати самостійно, у відповідності з тим, яке 
обладнання входить до складу системи. Мікросхема пам'яті CMOS постійно живиться від 
невеликої батарейки, що розташована на материнській платі. У цій пам'яті зберігаються 
дані про гнучкі та жорсткі диски, процесори і т.д. Той факт, що комп'ютер чітко 
відслідковує дату і час, також пов'язаний з тим, що ця інформація постійно зберігається (і 
оновлюється) у пам'яті CMOS. Таким чином, програми BIOS зчитують дані про склад 
комп'ютерної системи з мікросхеми CMOS, після чого вони можуть здійснювати 
звертання до жорсткого диска та інших пристроїв. 

Комп'ютер завжди запускається і працює з урахуванням даних BIOS. Якщо 
мікросхему ПЗП пошкодити або внести в BIOS налаштування, не сумісні з 
працездатністю системи, комп'ютер не запуститься. В останньому випадку для 
вирішення проблеми достатньо «обнулити» налаштування BIOS до стандартних 
(«заводських») параметрів. Для цього потрібно на нетривалий час вийняти з відповідного 
роз'єму материнської плати батарейку, що живить мікросхему ПЗП (типу CR2032, зовні 
схожа на монету). Обнулення BIOS також відбувається, коли ця батарейка «сідає» 
(перша ознака - при вимиканні комп'ютера збивається системний час).  

Швидкість доступу до мікросхеми ПЗП низька. Щоб це не впливало на швидкодію 
комп'ютера, більшість материнських плат створюються таким чином, що при запуску 
системи, BIOS з мікросхеми ПЗП копіюється в спеціально зарезервовану область 
оперативної пам'яті, звану Shadow Memory (тіньова пам'ять), швидкість доступу до якої 
значно вища. 

Сучасні мікросхеми ПЗП дозволяють змінювати BIOS на інші версії. Ця операція 
називається перепрошиванням BIOS, виконується за допомогою спеціального 
програмного забезпечення (зазвичай доступного на сайті виробника системної плати), і 
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вимагає серйозного підходу, оскільки в разі невдачі може спричинити сумні наслідки, аж 
до необхідності придбання нової материнської плати. Тому без крайньої необхідності 
перепрошивати BIOS не варто. Нові версії іноді дозволяють вирішити проблеми 
сумісності материнських плат з новими пристроями, додати окремі варіанти налаштувань 
або усунути дрібні недоліки. Але якщо система і без того працює стабільно, краще не 
ризикувати. 

 
3. Форм-фактор материнської плати. 
За розміром материнські плати бувають різними. Існує кілька стандартів, які 

прийнято називати форм-фактором материнської плати. Крім розмірів, форм-фактор 
передбачає певну схему розташування місць кріплення плати, інтерфейсів шин, портів 
введення-виведення, сокета процесора, роз’ємів для підключення блоку живлення і 
слотів установки модулів ОЗП. Відомі наступні форм-фактори материнських плат: Baby-
AT, Міні-ATX, AT, LPX, АТХ, microATX, Flex-АТХ, NLX, WTX, CEB, Міні-ITX, Nano-ITX, 
Pico-ITX, BTX, MicroBTX, PicoBTX. Найбільш поширеними є АТХ (305 х                244 мм), 
MicroATX (244 х 244 мм) і міні-ITX (150 х 150 мм). Форм-фактор материнської плати 
потрібно враховувати при виборі корпусу.  
 

Контрольні запитання 
1. Які зовнішні роз’єми Вам відомі? 
2. Для чого призначена мікросхема CMOS? 
3. Що таке форм-фактор материнської плати? 

 
 
 

Тема 5.1. Оперативна пам'ять 
 
План 
1. Будова і принципи функціонування оперативної пам'яті. 
2. Пам'ять типу ROM. 
3. Пам'ять типу DRAM. 
4. Кеш-пам'ять – SRАМ. 
 
1. Будова і принципи функціонування оперативної пам'яті 
Оперативна пам'ять (ОЗП) – це набір мікросхем, що призначені для тимчасового 

зберігання даних і команд, необхідних процесору для виконання ним операцій. 
Оперативна пам'ять передає процесору дані безпосередньо, або через кеш-пам'ять. 
Кожна клітинка оперативної пам'яті має свою індивідуальну адресу.  

 
Рис. 42. Модуль оперативної пам’яті. 
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Ядро мікросхеми динамічної пам'яті складається з безлічі вузлів, кожен з яких 
зберігає всього один біт інформації. На фізичному рівні вузли об'єднуються в прямокутну 
матрицю, горизонтальні лінійки якої називаються рядками (ROW), а вертикальні – 
стовпчиками (Column) чи сторінками (Page). Лінійки представляють собою звичайні 
провідники, на перетині яких знаходиться вузол – нескладний пристрій, що складається з 
одного транзистора і одного конденсатора. 

Конденсатору відводиться роль безпосереднього зберігача інформації. Обсяг, якого 
складає - всього один біт. Відсутність заряду на обкладинках відповідає логічному нулю, 
а його наявність - логічній одиниці. Транзистор ж грає роль «ключа», який утримує 
конденсатор від розряду. У спокійному стані транзистор закритий, але варто подати на 
відповідний рядок матриці електричний сигнал, він відкриється, з'єднуючи обкладку 
конденсатора з відповідним їй стовпцем. 

 

 
Рис. 43. Будова одного вузла динамічної оперативної пам’яті. 

 
Чутливий підсилювач (sense amp), підключений до кожного з стовпців матриці, 

реагуючи на слабкий потік електронів, що подався через відкриті транзистори з 
конденсаторів, зчитує повністю всю сторінку. Саме сторінка є мінімальною порцією 
обміну з ядром динамічної пам'яті. Читання/запис окремо взятої комірки неможливий. 
Дійсно, відкриття одного рядка призводить до відкриття всіх, підключених до нього 
транзисторів, а, отже, - розряду закріплених за цими транзисторами конденсаторів.  

Динамічна пам'ять є пам'ять разової дії. Для боротьби з втрати пам'яті вдаються до 
її регенерації – періодичному зчитуванню вузлів з подальшим перезаписом. Залежно від 
конструктивних особливостей регенератор може перебувати як в контролері, так і в самій 
мікросхемі пам'яті. У сучасних модулях пам'яті регенератор найчастіше вбудовується 
всередину самої мікросхеми, причому перед регенерацією вміст поновлювального рядка 
копіюється в спеціальний буфер, що запобігає блокування доступу до інформації.  

Оперативну пам'ять іноді називають пам'яттю з довільним доступом (Random 
Access Memory - RAM). Це означає, що звернення до даних, що зберігаються в 
оперативній пам'яті, не залежить від порядку їх розташування в ній. За кілька років 
визначення RAM перетворилося зі звичайної абревіатури в термін, що означає основний 
робочий простір пам'яті, створюваний мікросхемами динамічної оперативної пам'яті 
(Dynamic RAM - DRAM) і використовується процесором для виконання програм. Одною із 
властивостей мікросхем DRAM (та оперативної пам'яті в цілому) є динамічне зберігання 
даних, що означає, по – перше, можливість багаторазового запису інформації в 
оперативну пам'ять і, по – друге, необхідність постійного оновлення даних (тобто, по суті, 
їх перезапис) приблизно кожні 15 мс (мілісекунд). Існує і так звана статична оперативна 
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пам'ять (Static RAM - SRAM), яка не вимагає постійного оновлення даних. Слід 
зауважити, що в будь-якому випадку дані зберігаються в оперативній пам'яті тільки до 
виключення живлення.  

Термін оперативна пам'ять часто означає не тільки мікросхеми, які складають 
пристрої пам'яті в системі, але й такі поняття, як логічне відображення і розміщення. 
Логічне відображення – це спосіб представлення адрес пам'яті на фактично 
встановлених мікросхемах. Розміщення – це розташування інформації (даних і команд) 
певного типу за конкретними адресами пам'яті системи. 

Новачки часто плутають оперативну пам'ять з пам'яттю на жорсткому диску, 
оскільки об’єм пристроїв пам'яті обох типів виражається в однакових одиницях – мега 
або гігабайтах. Зрозуміти зв'язок між оперативною пам'яттю і пам'яттю на жорсткому 
диску можна за допомогою наступної простої аналогії. 

Уявіть собі невеликий офіс, в якому співробітник обробляє інформацію, що 
зберігається в картотеці. У нашому прикладі шафа з картотекою буде виконувати роль 
жорсткого диску системи, на якому тривалий час зберігаються програми і дані. Стіл буде 
представляти оперативну пам'ять системи, яку в поточний момент обробляє 
співробітник, - його дії подібні роботі процесора. Він має прямий доступ до будь-яких 
документів, що знаходяться на столі. Однак, перш ніж конкретний документ опиниться на 
столі, його необхідно відшукати в шафі. Чим більше в офісі шаф, тим більше документів 
можна в них зберігати. Якщо стіл досить великий, за ним можна одночасно працювати з 
декількома документами. Додавання до системи жорсткого диска подібно установці ще 
однієї шафи для зберігання документів в офісі - комп'ютер може довготривало зберігати 
велику кількість інформації. Збільшення об’єму оперативної пам'яті в системі подібно 
встановленні більшого столу - комп'ютер може працювати з великою кількістю програм і 
даних одночасно. 

Втім, є одна відмінність між зберіганням документів в офісі і файлів в комп'ютері: 
коли файл завантажений в оперативну пам'ять, його копія все ще зберігається на 
жорсткому диску. Зверніть увагу, що, оскільки постійно зберігати файли в оперативній 
пам'яті неможливо, всі змінені після завантаження в пам'ять файли повинні бути знову 
збережені на жорсткому диску перед вимиканням комп'ютера. Якщо змінений файл не 
буде збережений, то його первісна копія на жорсткому диску залишиться незмінною. Під 
час виконання програми в оперативній пам'яті зберігаються її дані. Мікросхеми 
оперативної пам'яті (RAM) іноді називають енергозалежною пам'яттю: після вимкнення 
комп'ютера дані, що зберігаються в них, будуть втрачені, якщо вони попередньо не були 
збережені на диску або іншому пристрої зовнішньої пам'яті. Щоб уникнути цього, деякі 
програми автоматично створюють резервні копії даних. 

Файли комп'ютерної програми при її запуску завантажуються в оперативну пам'ять, 
в якій зберігаються під час роботи з вказаною програмою. Процесор виконує програмно 
реалізовані команди, що містяться в пам'яті, і зберігає їх результати. В оперативній 
пам'яті зберігаються коди натиснутих клавіш при роботі з текстовим редактором, а також 
результати математичних операцій. При виконанні команди «зберегти вміст оперативної 
пам'яті» зберігається у вигляді файлу на жорсткому диску. 

Фізично оперативна пам'ять в системі представляє собою набір мікросхем або 
модулів, що містять мікросхеми, які зазвичай підключаються до системної плати. Ці 
мікросхеми чи модулі можуть мати різні характеристики і, щоб функціонувати правильно, 
повинні бути сумісні з системою, в яку встановлюються. 
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В наш час нові типи пам'яті розробляються набагато швидше ніж років з десять 
тому, і ймовірність того, що в нові комп'ютери не можна буде встановити пам'ять 
застарілого типу, як ніколи велика. Тому при заміні системної плати найчастіше 
доводиться замінювати і пам'ять. У зв'язку з цим при виборі типу встановлюваної пам'яті 
слід все добре обдумати і прорахувати, щоб мінімізувати витрати на майбутню 
модернізацію (або ремонт) комп'ютера. 

У сучасних комп'ютерах використовуються запам'ятовуючі пристрої трьох основних 
типів. 

 ROM. Постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП), який не здатний виконувати 
операцію запису даних. 

 DRAM. Динамічний запам'ятовуючий пристрій з довільним порядком вибірки. 
 SRAM. Статична оперативна пам'ять. 

Єдиним типом пам'яті, яку доводиться купувати і встановлювати в комп'ютері, є 
динамічна (DRAM). Решта її типи вбудовані або в материнську плату (ROM), або в 
процесор (SRAM), або в інші компоненти, такі як відеокарти, жорсткі диски і т.п. 

 
2. Пам'ять типу ROM 
У пам'яті типу ROM (Read Only Memory), або ПЗП (постійний запам'ятовуючий 

пристрій), дані можна тільки зберігати; змінювати їх не можна. Саме тому дана пам'ять 
використовується тільки для читання даних. ROM також часто називають незалежною 
пам'яттю, тому що будь-які записані в неї дані зберігаються при вимиканні живлення. 
Через це в ROM містяться команди запуску ПК, тобто програмне забезпечення, яке 
завантажує систему. 

Зауважте, що ROM і оперативна пам'ять - не протилежні поняття. Насправді ROM 
являє собою частину оперативної пам'яті системи. Іншими словами, частина адресного 
простору оперативної пам'яті відводиться для відображення ROM. Це необхідно для 
прискорення завантаження системи після включення живлення. 

Основний код BIOS міститься в мікросхемі ROM на системній платі, але на платах 
адаптерів також є аналогічні мікросхеми. Вони містять допоміжні підпрограми BIOS і 
драйвери, необхідні для конкретної плати, особливо для тих плат, які повинні бути 
активізовані на ранньому етапі початкового завантаження (зокрема, це стосується 
відеоадаптера). Плати, що не потребують драйверів на ранньому етапі початкового 
завантаження, зазвичай не мають ROM, оскільки їх драйвери можуть бути завантажені з 
жорсткого диска пізніше - в процесі початкового завантаження. 

В даний час у більшості систем використовується одна з форм флеш - пам'яті, яка 
називається постійною пам’ятю, що стирається за допомогою спеціального електричного 
сигналу (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory - EEPROM). Флеш - 
пам'ять дійсно є енергонезалежною і яку можна перезаписувати і дозволяє користувачам 
легко модифікувати ROM, програмно-апаратні засоби системних плат та інших 
компонентів (таких, як відеоадаптери, плати SCSI, периферійні пристрої тощо). 

 
3. Пам'ять типу DRAM 
Динамічна оперативна пам'ять (Dynamic RAM - DRAM) використовується в більшості 

систем оперативної пам'яті сучасних ПК. Основна перевага пам'яті цього типу полягає в 
тому, що її вузли дуже щільно упаковані, тобто в невелику мікросхему можна упакувати 
багато бітів, а значить, на їх основі можна організувати пам'ять великого об’єму. 
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Комірки пам'яті в мікросхемі DRAM - це крихітні конденсатори, які утримують 
заряди. Саме так (наявністю або відсутністю зарядів) і кодуються біти. Проблеми, 
пов'язані з пам'яттю цього типу, викликані тим, що вона динамічна, тобто повинна 
постійно регенеруватися, тому що в протилежному випадку електричні заряди в 
конденсаторах пам'яті будуть «стікати» і дані будуть втрачені. Регенерація відбувається, 
коли контролер пам'яті системи бере крихітну перерву і звертається до всіх рядків даних 
в мікросхемах пам'яті. Більшість систем мають контролер пам'яті (зазвичай вбудований в 
набір мікросхем системної плати, проте він може бути вбудований і в процесор, як у 
процесорах Athlon 64 і Opteron), який налаштований на відповідну промисловим 
стандартам частоту регенерації, рівну 15 мс. Це означає, що кожні 15 мс прочитуються 
всі рядки в пам'яті для забезпечення регенерації даних. 

Регенерація пам'яті, на жаль, забирає час в процесора. Кожен цикл регенерації по 
тривалості займає кілька тактів центрального процесора. У старих комп'ютерах цикли 
регенерації могли займати до 10% (або більше) процесорного часу, але в сучасних 
системах, що працюють на частотах, рівних сотням мегагерц, ці витрати становлять 1% і 
менше. Деякі системи дозволяють змінити параметри регенерації з допомогою програми 
настроювання BIOS. Інтервал між циклами оновлення називається tREF і задається не в 
мілісекундах, а в тактах.  

У пристроях DRAM для зберігання одного біта використовуються тільки один 
транзистор і пара конденсаторів, тому вони більш місткі, ніж мікросхеми інших типів 
пам'яті. В даний час вже випускаються мікросхеми динамічної оперативної пам'яті 
ємністю 2 Гбайт і більше. Це означає, що подібні мікросхеми містять більше мільярда 
транзисторів! 

Транзистор кожного однорозрядного регістра DRAM використовується для читання 
стану суміжного конденсатора. Якщо конденсатор заряджений, в комірці записана 
одиниця; якщо заряду немає - записаний нуль. Заряди в крихітних конденсаторах увесь 
час стікають, тому пам'ять повинна постійно регенеруватися. Навіть миттєве 
переривання подачі живлення або будь-який збій в циклах регенерації приводить до 
втрати заряду у комірці DRAM, а отже, і до втрати даних. У працюючій системі це 
призводить до появи «синього екрану смерті», глобальної відмови системи захисту, 
пошкодженням файлів або до повної відмови системи. 

Динамічна оперативна пам'ять використовується в персональних комп'ютерах. 
Оскільки вона недорога, мікросхеми можуть бути щільно упаковані, а це означає, що 
запам'ятовуючий пристрій великого об’єму може займати невеликий простір. На жаль, 
пам'ять цього типу не відрізняється високою швидкодією, зазвичай вона набагато 
«повільніша», ніж процесор. Тому існує безліч різних типів організації DRAM, що 
дозволяють поліпшити цю характеристику. 

 
4. Кеш-пам'ять – SRАМ 
Існує тип пам'яті, абсолютно відмінний від інших, - статична оперативна пам'ять 

(Static RAM - SRAM). Вона названа так тому, що, на відміну від динамічної оперативної 
пам'яті (DRAM), для збереження її вмісту не вимагається періодичної регенерації. Але це 
не єдина її перевага. SRAM має більш високу швидкодію, ніж DRAM, і може працювати 
на тій же частоті, що й сучасні процесори. 

Час доступу в пам'яті SRAM - не більший 2 нс; це означає, що така пам'ять може 
працювати синхронно з процесорами на частоті 500 МГц і вище. Однак для зберігання 
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кожного біта в конструкції SRAM використовується кластер з шести транзисторів. 
Використання транзисторів без будь-яких конденсаторів означає, що немає необхідності 
в регенерації. (Адже якщо немає конденсаторів, то і заряди не втрачаються.) Поки 
подається живлення, SRAM буде пам'ятати те, що збережено. Чому ж тоді мікросхеми 
SRAM не використовуються для всієї системної пам'яті? 

У порівнянні з DRAM швидкодія SRAM набагато вища, але щільність її набагато 
нижча, а ціна досить висока. Більш низька щільність означає, що мікросхеми SRAM 
мають великі габарити, хоча їх інформаційний об’єм набагато менший. Велике число 
транзисторів і кластерезоване їх розміщення не тільки збільшує габарити мікросхем 
SRAM, але і значно підвищує вартість технологічного процесу в порівнянні з 
аналогічними параметрами для мікросхем DRAM. Наприклад, об’єм модуля DRAM може 
дорівнювати 64 Мбайт або більше, в той час як об’єм модуля SRAM приблизно того ж 
розміру становить лише 2 Мбайт, причому їх вартість буде однаковою. Таким чином, 
габарити SRAM в середньому в 30 разів перевищують розміри DRAM, те ж саме можна 
сказати і про вартість. Все це не дозволяє використовувати пам'ять типу SRAM в якості 
оперативної пам'яті в персональних комп'ютерах. Незважаючи на це розробники все таки 
застосовують пам'ять типу SRAM для підвищення ефективності ПК. Але щоб уникнути 
значного підвищення вартості встановлюється тільки невеликий обсяг високошвидкісної 
пам'яті SRAM, яка використовується як кеш-пам'ять. Кеш-пам'ять працює на тактових 
частотах, близьких або навіть рівних тактовим частотам процесора, причому зазвичай 
саме ця пам'ять безпосередньо використовується процесором при читанні і записі. Під 
час операцій читання дані у високошвидкісну кеш-пам'ять заздалегідь записуються з 
оперативної пам'яті з низькою швидкодією, тобто з DRAM. Ще недавно час доступу 
DRAM був не менший 60 нс (що відповідає тактовій частоті 16 МГц). Для перетворення 
часу доступу з наносекунд в мегагерци використовується наступна формула: 

1/наносекунди × 1000 = МГц. 
Зворотне обчислення здійснюється за допомогою такої формули: 
1/МГц × 1000 = наносекунди. 
Сьогодні пам'ять може працювати на частоті 1 Ггц і більшій, проте до кінця 1990-х 

років пам'ять DRAM була обмежена швидкодією 16 нс (16 МГц). Коли процесор ПК 
працював на тактовій частоті 16 МГц і меншій, DRAM могла бути синхронізована з 
системної платою і процесором, тому кеш був не потрібен. Як тільки тактова частота 
процесора піднялася більше 16 МГц, синхронізувати DRAM з процесором стало 
неможливо, і саме тоді розробники почали використовувати SRAM в персональних 
комп'ютерах. Це відбулося в 1986 і 1987 роках, коли з'явилися комп'ютери з процесорами 
386, що працюють на частотах 16 і 20 МГц. Саме в цих ПК вперше знайшла застосування 
так звана кеш-пам'ять, тобто високошвидкісний буфер, побудований на мікросхемах 
SRAM, який безпосередньо обмінюється даними з процесором. Оскільки швидкодію 
кеша можна порівняти з процесорною, контролер кеша може передбачати потреби 
процесора в даних і попередньо завантажувати необхідні дані у високошвидкісну кеш-
пам'ять. Тоді при видачі процесором адреси пам'яті дані можуть бути передані з 
високошвидкісного кеша, а не з оперативної пам'яті, швидкодія якої набагато менша. 

Ефективність кеш-пам'яті виражається коефіцієнтом попадання, або коефіцієнтом 
успіху. Коефіцієнт попадання дорівнює відношенню кількості вдалих звернень до кеш до 
загальної кількості звернень. Попадання - це подія, що полягає в тому, що необхідні 
процесору дані вже попередньо зчитані в кеш з оперативної пам'яті, інакше кажучи, у разі 
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попадання процесор може зчитувати дані з кеш-пам'яті. Невдалим вважається таке 
звернення в кеш, при якому контролер кеша не передбачив потреби в даних, що 
знаходяться за вказаною абсолютною адресою. У такому разі необхідні дані не були 
попередньо зчитані в кеш-пам'ять, тому процесор повинен відшукати їх у більш повільній 
оперативній пам'яті, а не в швидкодіючому кеші. Коли процесор зчитує дані з 
оперативної пам'яті, йому доводиться деякий час «очікувати», оскільки тактова частота 
оперативної пам'яті значно нижча частоти процесора. Якщо процесор з вбудованою в 
кристал кеш-пам'яттю працює на частоті 3,6 Ггц на шині 800 МГц, то тривалість циклу 
процесора і інтегральної кеш-пам'яті в цьому разі досягне 0,28 нс, в той час як тривалість 
циклу оперативної пам'яті буде в п'ять разів більша, тобто приблизно 1,25 нс для пам'яті 
DDR2. Отже, в тому випадку, коли процесор з тактовою частотою 3,6 ГГц зчитує дані з 
оперативної пам'яті, його робоча частота зменшується в 5 разів, досягаючи 800 МГц. Це 
уповільнення зумовлене періодом очікування (wait state).  

 
Контрольні запитання 

1. Для чого призначена оперативна пам’ять? 
2. Яка будова і принцип дії динамічної оперативної пам’яті? 
3. Для чого призначена статична оперативна пам’ять? 
4. Які відмінності між DRAM і SRAM? 
 
 

Тема 5.2. Технічна характеристика та класифікація  
модулів оперативної пам’яті 

 
План 
1. Типи ОЗП та їх продуктивність. 
2. Пам'ять DDR2 SDRAM. 
3. Пам'ять DDR3. 
 

 
Рис. 44. Відмінності між різними типами оперативної пам’яті. 
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1. Типи ОЗП та їх продуктивність 
У питаннях продуктивності пам'яті спостерігається деяка плутанина, оскільки 

зазвичай вона вимірюється в наносекундах, в той час як швидкодія процесорів - у 
мегагерцах і гігагерцах. У нових швидкодіючих модулях пам'яті швидкодію вимірюється в 
мегагерцах, що додатково ускладнює ситуацію. На щастя, перевести одні одиниці 
вимірювань в інші не складає труднощів. 

Наносекунда – це одна мільярдна частка секунди, тобто дуже короткий проміжок 
часу. Зокрема, швидкість світла у вакуумі дорівнює 299 792 км/с, тобто за одну мільярдну 
частку секунди світловий промінь проходить відстань, рівну всього 29,98 см, тобто меншу 
за довжину звичайної лінійки. 

Швидкодія мікросхем пам'яті та систем в цілому виражається в мегагерцах (МГц), 
тобто в мільйонах тактів на секунду, або ж у гігагерцах (ГГц), тобто в мільярдах тактів на 
секунду. Сучасні процесори мають тактову частоту від 2 до 4 ГГц, хоча набагато більший 
вплив на їх продуктивність надає їх внутрішня архітектура (наприклад, багатоядерність). 

Як можна помітити, при збільшенні тактової частоти тривалість циклу зменшується. 
У ході еволюції комп'ютерів для підвищення ефективності звернення до пам'яті 
створювалися різні рівні кешування, які дозволяють перехоплювати звернення 
процесора до більш повільної основної пам'яті. Тільки недавно модулі пам'яті DDR, 
DDR2 і DDR3 SDRAM зрівняли свою продуктивність з шиною процесора. Коли частоти 
шин процесора і пам'яті рівні, продуктивність пам'яті стає оптимальною для конкретної 
системи. При цьому самі процесори працювали з частотою до 300 МГц при частоті шини 
66 МГц. Все це призводило до глобальних диспропорцій в продуктивності процесора і 
пам'яті. Однак починаючи з 1998 року промисловість перейшла до випуску більш 
швидкодіючих модулів SDRAM, здатних працювати на частоті шини 66 МГц. З тих пір 
основна увага приділялася вирівнюванню швидкодії пам'яті і процесора. До 2000 року 
швидкість шини процесора і пам'яті збільшилася до 100 і навіть 133 МГц (ці модулі 
називалися PC100 і PC133 відповідно). На початку 2001 року швидкодію пам'яті 
подвоїлася і стала рівною 200 і 266 МГц; в 2002 році випускалися модулі пам'яті DDR зі 
швидкістю 333 МГц, а в 2003 році - 400 і 533 МГц. У 2005 і 2006 роках зростання 
швидкодії пам'яті відповідало росту швидкості шини процесора - від 667 до 800 МГц. У 
2007 році швидкість пам'яті DDR2 була доведена до 1066 МГц, і одночасно з цим була 
випущена пам'ять DDR3 з такою ж і більш високою частотою. 

 
2. Пам'ять DDR2 SDRAM 
Пам'ять DDR2 SDRAM представляє собою більш швидкодіючу версію стандартної 

пам'яті DDR SDRAM - більша пропускна здатність досягається за рахунок використання 
диференціальних пар сигнальних контактів, що забезпечують поліпшену передачу 
сигналів і усунення проблем з сигнальними шумами та інтерференцією. Передбачалося, 
що DDR2 забезпечить вчетверо більшу швидкість передачі даних, проте фінальні зразки 
надають лише подвоєну швидкість передачі, а модифікований метод передачі сигналів 
дозволяє досягти більш високої продуктивності. Максимальна частота пам'яті DDR 
досягає 533 МГц, в той час як робоча частота модулів пам'яті DDR2 починається з 400 
МГц і досягає 800 МГц і вище. 

 
 



 59 

Найшвидкіснішим офіційним стандартом JEDEC є DDR2-1066; мікросхеми в ньому 
працюють на ефективній швидкості 1066 МГц, в результаті чого загальна пропускна 
здатність досягає 8533 Мбайт / с. Однак, як і у випадку з DDR, багато постачальників 
випускають і більш швидкодіючі модулі пам'яті для розігнаних систем. Ці модулі мають 
нестандартне маркування і забезпечують більшу продуктивність, ніж пропонується 
стандартом. 

Крім більш високої швидкодії і пропускної здатності, пам'ять стандарту DDR2 
володіє і іншими достоїнствами. До них відноситься знижений в порівнянні з пам'яттю 
DDR напруга (1,8 замість 2,5 В), завдяки чому модулі пам'яті DDR2 споживають менше 
енергії і виділяють менше тепла. Мікросхеми DDR2, що володіють великою кількістю 
контактних виводів і поставляються в корпусі FBGA (Fine-pitch Ball Grid Array) замість 
TSOP (Thin Small Outline Package), використовуваного для більшості мікросхем DDR і 
SDRAM. Мікросхеми FBGA з'єднані з підкладкою (як правило, самим модулем пам'яті) за 
допомогою близько розташованих кульових припоїв, розміщених на поверхні мікросхеми. 

Масове виробництво модулів DDR2 почалося в другій половині 2003 року, а 
відповідні набори мікросхем з'явилися на початку 2004 року. Крім того, деякі моделі 
продуктивних відеоадаптерів оснащувалися різними варіантами DDR2, такими як GDDR2 
(Graphics DDR2 - пам'ять DDR2 для графічних адаптерів). Набори мікросхем для 
процесорів Intel підтримують пам'ять DDR2 вже досить давно, в той час як процесори 
Athlon 64 і Opteron компанії AMD протягом 2005 року підтримували тільки пам'ять DDR. 

Модулі DDR2 нагадують звичайні DDR DIMM, проте мають більше контактів і трохи 
іншу конфігурацію настановних зазорів, що не дозволить помилково вставити їх у гніздо 
для модулів DDR. У конструкції модулів DDR2 передбачено 240 контактів, що істотно 
більше, ніж в модулях DDR і SDRAM DIMM. 

Спільнота JEDEC розпочало роботу над специфікацією DDR2 у квітні 1998 року; сам 
стандарт був опублікований у вересні 2003 року. Виробництво мікросхем і модулів 
пам'яті DDR2 почалося в середині 2003 року (спочатку випускалися тільки зразки), а 
масове виробництво материнських плат, наборів мікросхем системної логіки і систем, що 
підтримують пам'ять DDR2, було налагоджено лише в середині 2004 року. На той 
момент вже з'явилися варіанти специфікації DDR2, такі як GDDR2 (графічна DDR2), 
призначені для плат графічних адаптерів. Слід зазначити, що компанія AMD трохи 
спізнилася з випуском материнських плат і наборів мікросхем для своїх процесорів з 
підтримкою DDR2. Справа в тому, що в процесори Athlon 64 і Opteron був інтегрований 
контролер пам'яті DDR. Системи на базі процесорів AMD почали підтримувати пам'ять 
DDR2 тільки в середині 2006 року, коли світ побачили материнські плати з роз’ємом 
Socket AM2 і відповідні процесори. (Системні плати з роз’ємом Socket F, також відомим 
як 1207 FX, теж підтримували пам'ять DDR2.) Як бачите, компанія Intel на два роки 
випередила AMD з переходом від DDR до DDR2, оскільки остання інтегрувала підтримку 
DDR у свої процесори, в той час як Intel традиційно включала контролер пам'яті в 
північний міст набору мікросхем системної логіки. Незважаючи на те що інтеграція 
контролера пам'яті у процесор має свої переваги, головним недоліком є неспроможність 
такої архітектури швидко адаптуватися до нових типів пам'яті, не адаптувавши весь 
процесор і його роз’єм. Компанія Intel інтегрувала контролер пам'яті в набір мікросхем і 
змогла швидко перейти до підтримки пам'яті DDR2, не змінюючи конструкцію існуючих 
процесорів. Ці конструктивні відмінності ще раз виявляться в 2008 році під час 
очікуваного переходу від DDR2 до DDR3. 
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3. Пам'ять DDR3 
DDR3 – це останній стандарт пам'яті, випущений організацією JEDEC, ще більше 

збільшив швидкодію і надійність і знизив енергоспоживання модулів пам'яті. Над цією 
специфікацією робота почалася в червні 2002 року, а перші модулі DDR3 підтримують їх 
набори мікросхем (серія Intel 3xx) для процесорів Intel були випущені вже в середині 
2007 року. Компанія AMD також анонсувала підтримку стандарту DDR3 до середини 2008 
року. 

Модулі DDR3 використовують поліпшену схему обробки сигналу, що включає 
самокалібрування і синхронізацію. Також вони можуть оснащуватися вбудованим 
термодатчиком. Пам'ять DDR3 працює на напрузі 1,5 В, що приблизно на 20% нижча, ніж 
1,8 В, що подаються на модулі DDR2. Знижена напруга в сукупності з іншими 
архітектурними новаціями, понизила споживану модулем пам'яті потужність приблизно 
на 30%. 

Очікується, що модулі DDR3 знайдуть свою нішу в системах з частотою шин 
процесора і пам'яті від 1333 МГц, що вище максимального порога, підтримуваного 
пам'яттю DDR2 (1066 МГц). У стандартних (тобто не розігнаних) комп'ютерних системах 
модулі DDR3 моделей PC3-10600 і PC3-12800 забезпечать пропускну здатність до                
10 667 і 12 800 Мбайт / с відповідно. У двоканальному режимі цей показник досягне 
неймовірного значення -25 600 Мбайт / с. 240-контактні модулі DDR3 ідентичні за 
формою і розмірами модулів DDR2, однак мають відмінну конфігурацію настановних 
зазорів, що не дозволить вставити їх у гніздо DDR2, на які подається більш високу 
напругу. Модулі DDR2 і DDR3 не є взаємозамінними. 
 
 

Контрольні запитання 
1. Які типи модулів оперативної пам’яті Вам відомі? 
2. Який зв’язок між частотою шини мікропроцесора і швидкодією модуля 

оперативної пам’яті? 
 
 
 

Тема 6. Відеоадаптер 
 
План 
1. Призначення відеоадаптера. 
2. Будова дискретного відеоадаптера. 
3. Основні показники відеокарти, що впливають на її продуктивність. 
4. Системи на декількох відеокартах. 
 
1. Призначення відеоадаптера 
Відеоадаптер (графічний адаптер, графічна карта) – важлива і дуже складна 

складова частина комп'ютера. Сучасні відеокарти є свого роду спеціалізованими 
комп'ютерами, що складаються з власного процесора, оперативної пам'яті, BIOS і інших 
компонентів, які за своєю структурою і організацією взаємодії пристосовані для 
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максимально ефективного вирішення одного завдання – обробки і формування 
графічних даних, а також їх виведення на монітор.  

Основними виробниками відеокарт є американська компанія Nvidia і канадська ATI 
Technologies, придбана в 2006 році американською компанією AMD. Відеокарти від 
Nvidia представлені брендом GeForce. Графічні плати ATI відомі всім під назвою Radeon.  

Мало хто задумується над тим, наскільки складним насправді є процес обробки 
різних графічних даних з метою отримання кінцевого зображення, що відображається на 
моніторі (наприклад, в комп'ютерних іграх). Цей процес вимагає здійснення величезної 
кількості точних розрахунків (створення вершин, їх збирання в примітиви (трикутники, 
лінії, крапки і т.д.), створення піксельних блоків, операції освітлення, затінення, 
текстурування, присвоєння кольору та ін.). Оскільки картинка у грі постійно змінюється, 
всі розрахунки повинні проводитися на дуже високій швидкості, щоб забезпечити 
формування достатньої кількості кадрів, що виводяться за 1 секунду. Для людського ока 
комфортним є рівень вище 25 кадрів в секунду. Якщо цей показник нижчий, людина буде 
помічати «гальмування». 

 

 
Рис. 45. Сучасний дискретний відеоадаптер. 

 
Зазвичай, коли користувач говорить, що його відеокарта «гальмує» у певній грі, 

мається на увазі саме її нездатність вивести достатню кількість кадрів в секунду. Те ж 
явище може спостерігатися не лише в іграх, але і при роботі з об'ємними графічними 
програмами. Здатність відеокарти обробляти графіку з певною швидкістю залежить як 
від потужності самої карти, так і від складності оброблюваної графіки. Саме тому 
проблему «гальмування» часто можна вирішити зниженням графічних параметрів 
програми (гри).  

Комп'ютер може обійтися без окремої (дискретної) відеокарти, але тільки в тому 
випадку, якщо він має графічний процесор, інтегрований в системну логіку материнської 
плати (північний міст чіпсета) чи є частиною центрального процесора (наприклад, Intel 
i7). Як відеопам'ять в таких випадках використовується частина основної оперативної 
пам'яті комп'ютера. Високою продуктивністю такі рішення не відрізняються, але їх 
можливостей цілком достатньо для виконання офісних завдань, роботи в Інтернеті, 
перегляду відео і навіть гри в комп'ютерні ігри з нескладної графікою. 

В інших же випадках придбання окремої відеокарти є необхідністю. 
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2. Будова дискретного відеоадаптера 
Сучасна графічна карта складається з наступних частин: 
- Графічний процесор (Graphics processing unit) – графічний процесорний пристрій, 

що займається розрахунками та формуванням графічної інформації, що виводиться на 
монітор, є основою відеокарти і по своїй складності практично не поступається 
центральному процесору комп'ютера, а іноді і перевершує його. 

- Відеопам'ять – виконує роль своєрідного буфера, в який тимчасово поміщаються 
зображення, що виводяться на монітор, створюються та постійно змінюються графічним 
ядром. У цей буфер поміщаються також елементи, необхідні для формування цих 
зображень. 

- Відеоконтролер – відповідає за правильне формування і передачу потрібної 
інформації з відеопам'яті на цифро-аналоговий перетворювач. 

- Цифро-аналоговий перетворювач (Random Access Memory Digital-to-Analog 
Converter) – пристрій, що здійснює перетворення цифрових результатів роботи 
відеокарти в аналоговий сигнал, який відображається на моніторі. Можливостями цього 
пристрою визначається кількість відображуваних кольорів, насиченість картинки та ін. 
Цифрові монітори, проектори та інші пристрої, які підключаються до цифрових роз'ємів 
відеокарти, використовують власні цифро-аналогові перетворювачі і від цифро-
аналогового перетворювача відеокарти не залежать. 

- Відео-ПЗУ (Video ROM) - мікросхема, що містить в собі базову систему введення-
виведення відеокарти, а інакше кажучи її BIOS - сукупність правил і алгоритмів, 
визначених виробником, за яким складові частини відеокарти працюють і взаємодіють 
між собою. 

- Система охолодження – пристрій, що здійснює відвід і розсіювання тепла від 
відеопроцесора, відеопам'яті та інших компонентів графічної плати з метою 
забезпечення нормального температурного режиму їхньої роботи.  

 
3. Основні показники відеокарти, що впливають на її продуктивність 
Продуктивність – результат спільної роботи всіх складових частин відеокарти, тому 

при її виборі потрібно враховувати багато важливих параметрів, а не лише об'єм 
відеопам'яті, що є дуже поширеною помилкою. 

- Продуктивність відеопам'яті. Як свідчить практика, відеопам'ять дуже часто є 
слабким місцем графічних плат. І справа в першу чергу не в її обсязі, а в пропускній 
здатності, що визначає швидкість доступу до даних, які в ній зберігаються. Пропускна 
здатність залежить від двох показників – частоти (швидкість тактових коливань) і ширини 
(бітності) шини пам'яті – кількості даних, що передаються за один такт. 

Наприклад, певна відеопам'ять, маючи ширину шини 256 біт, працює на частоті 1 
МГц. Це означає, що за 1 секунду вона здійснює 1000 тактів, передаючи за кожен такт 
256 біт інформації (1000Х256=256 000 біт/с). Інша пам'ять працює на частоті 1,8 МГц, але 
при цьому має шину 128 біт (128Х1800=230400 біт/с). Як видно на прикладі, пам'ять зі 
значно більшою частотою є менш продуктивною у зв'язку з вузькою шиною. Це, 
звичайно, суто теоретичний приклад, але він демонструє реальний стан речей. 

- Тип відеопам'яті (GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 і ін.) вказує на те, до якого 
покоління належить пам'ять графічної карти. Кожне наступне покоління є досконаліше 
попереднього і забезпечує більш високу частоту роботи. Але як видно з попереднього 
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прикладу, пам'ять нового покоління з вузькою шиною за своєю реальною пропускною 
здатністю іноді може виявитися гіршою пам'яті попереднього покоління з широкою 
шиною. 

- Об'єм відеопам'яті також впливає на продуктивність графічної плати, але тільки 
до певної межі (коли він є слабким місцем). Набагато вигідніше придбати карту з 
пам'яттю GDDR3 – 256 біт і об'ємом 512 МБ ніж з пам'яттю GDDR3 – 128 біт і об'ємом 1 
ГБ. Насправді графічній платі з низькою пропускною здатністю обсяг пам'яті 1 ГБ навряд 
чи коли-небудь знадобиться. Такі карти орієнтовані не на досягнення максимальної 
продуктивності. Вони є більше продуктом маркетингових хитрощів виробників, 
розрахованих на недосвідчених покупців, що оцінюють графічні прискорювачі виключно 
за розміром пам'яті. 

Тому, вибираючи відеокарту, потрібно оцінювати збалансованість співвідношення 
частоти, бітності і об'єму відеопам'яті. Ці показники зазвичай вказуються в каталогах і 
цінниках магазинів. 

- Характеристики графічного ядра. Тактова частота графічного процесора є 
важливою, але не найголовнішою його характеристикою. Графічне ядро з порівняно 
невисокою частотою нерідко виявляється дуже продуктивним. Все залежить від 
архітектури графічного ядра. 

На практиці, чим новіша лінійка відеокарт, до якої належить графічний прискорювач, 
тим, як правило, він потужніший. Виняток становлять «молодші» моделі лінійки. Не рідко 
вони виявляються менш продуктивними, ніж «старші» представники попередньої лінійки. 
Наприклад, GeForce GTS450 буде істотно поступатися GeForce GTX280. 

Моделі нової лінійки часто підтримують нові версії DirectX і OpenAL, що забезпечує 
більш кращу графіку в комп'ютерних іграх та інших програмах, що їх використовують. Але 
якщо потужності карти виявиться недостатньо, практичної користі від цього не буде. 
Насправді, GeForce GTX280 (з підтримкою DirectX10) - варіант набагато кращий, ніж 
GeForce GTS450 (DirectX11). 

Один з непрямих ознак невисокої продуктивності відеокарти – відсутність роз'єму 
для підключення додаткового живлення безпосередньо від блоку живлення. Шина РСІ-
Express материнської плати, до якої приєднується графічна плата, не може забезпечити 
достатнє живлення. Сучасні технології не дозволяють створювати ігрові відеокарти з 
настільки низьким рівнем споживання електроенергії. 

- Система охолодження - елемент, від якого багато в чому залежить комфорт 
використання графічного прискорювача. При виборі краще віддати перевагу виробам, 
виконаним із застосуванням вакуумних термотрубок (їх видно при візуальному огляді). 
Такі системи насправді виявляються більш ефективними і створюють набагато менше 
шуму. Крім того, ефективне охолодження надає можливість краще «розігнати» 
відеокарту, домогтись більш високих показників її продуктивності. 

Високоефективну систему охолодження для графічної плати можна придбати 
окремо, замінивши штатну. Але коштує така система, як правило, не дешево. Тому 
вигідніше купувати відеокарти з ефективною штатною системою охолодження. 

 
4. Системи на декількох відеокартах 
Одним з ефективних способів підвищення продуктивності відеопідсистеми 

комп'ютера є одночасне використання в одній машині потужностей відразу декількох 
відеокарт. Для цього потрібна материнська плата з підтримкою такої можливості (з 
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декількома роз'ємами РСІ-Express), відеокарти з реалізацією відповідних технологій, 
високопродуктивний центральний процесор і досить потужний блок живлення (не менше 
700-800 Вт). 

Технологія одночасного використання декількох графічних плат від nVidia 
називається SLI (Scalable Link Interface). Аналогічна технологія ATI має назву 
CrossFireX. При побудові систем на базі цих технологій можливі варіанти з'єднання 
відеокарт як через спеціальний гнучкий місток, так і на рівні драйвера (без використання 
гнучкого містка для їх фізичного з'єднання). В останньому випадку продуктивність буде 
нижче на 10-15%, обмін даними між картками здійснюється через материнську плату. 

 

 
Рис. 46. З'єднання  відеокарт  через спеціальний місток. 

 
Взаємодія декількох графічних плат при обробці одного зображення може 

будуватися за наступним алгоритмами: 
- коли зображення віртуально розбивається на кілька частин, кожна з яких 

обробляється окремої картою;  
- покадрова розбивка зображення (коли, наприклад, одна карта обробляє тільки 

парні кадри, інша - непарні);  
- коли одне і те ж зображення генерується на всіх графічних платах, але з різними 

шаблонами згладжування. Отримані результати змішуються, накладаючись один на 
одного, чим досягається висока чіткість, деталізованість і згладжування кінцевого 
зображення.  

Головний недолік систем на базі двох (або більше) відеокарт - їх високе 
енергоспоживання і дороговизна. При цьому, продуктивність відеопідсистеми на практиці 
не збільшується у два чи більше разів. У кращому випадку вдається домогтися приросту 
в 50-60% від фактичної потужності додаткових графічних карт. 

 
Контрольні запитання 

1. Для чого призначений відеоадаптер? 
2. З яких частин складається дискретна графічна карта? 
3. Які показники впливають на продуктивність відеоадаптера? 
4. В чому полягає технологія одночасного використання декількох графічних плат? 
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Тема 7.1. Жорсткий диск 
 
План 
1. Призначення і будова жорсткого диску. 
2. Зберігання інформації. 
3. Розділи жорсткого диску. 
 

 
Рис. 47. Жорсткий диск. 

 
1. Призначення і будова жорсткого диску 
Жорсткий диск (вінчестер, Hard Disk Drive) – це основний пристрій для 

довготривалого збереження великих об'ємів даних та програм. Ззовні, вінчестер являє 
собою плоску герметично закриту коробку, всередині якої знаходяться на спільній осі 
декілька жорстких алюмінієвих або скляних пластинок круглої форми. Поверхня кожного 
з дисків покрита тонким феромагнітним шаром (речовини, що реагує на зовнішнє 
магнітне поле), власне на ньому зберігаються записані дані. При цьому запис 
проводиться на обидві поверхні кожної пластини за допомогою блоку спеціальних 
магнітних головок. Кожна головка знаходиться над робочою поверхнею диска на відстані 
0,5-0,13 мкм. Пакет дисків обертається безперервно і з великою частотою (5400-7200 
об/хв.), тому механічний контакт головок і дисків недопустимий.  

Запис даних у жорсткому диску здійснюється наступним чином. При зміні сили 
струму, що проходить через головку, відбувається зміна напруженості динамічного 
магнітного поля в щілині між поверхнею та головкою, що приводить до зміни 
стаціонарного магнітного поля феромагнітних частин покриття диску. Операція 
зчитування відбувається у зворотному порядку. Намагнічені частинки феромагнітного 
покриття спричиняють електрорушійну силу самоіндукції магнітної головки. 
Електромагнітні сигнали, що виникають при цьому, підсилюються й передаються на 
обробку.  

Роботою вінчестера керує спеціальний апаратно-логічний пристрій - контролер 
жорсткого диска. В минулому це була окрема дочірня плата, яку під'єднували через 
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слоти до материнської плати. У сучасних комп'ютерах функції контролера жорсткого 
диска виконують спеціальні мікросхеми, розташовані в чіпсеті.  

 

 
Рис. 48. Будова жорсткого диску. 

 
Жорсткий диск може містити до десяти дисків. Їх поверхня розбивається на кола, 

що називаються доріжками (track). Кожна доріжка має свій номер. Доріжки з однаковими 
номерами, що розташовані одна над одною на різних дисках утворюють циліндр. Доріжки 
на диску розбиті на сектори (нумерація починається з одиниці). Сектор займає 571 байт: 
512 відведено для запису потрібної інформації, решта під заголовок (префікс), що 
визначає початок і номер секції та закінчення (суфікс), де записана контрольна сума, 
потрібна для перевірки цілісності збережених даних. Сектори й доріжки утворюються під 
час форматування диска. Форматування виконує користувач за допомогою спеціальних 
програм. Інформація не може бути записана на неформатований диск. Жорсткий диск 
може бути розбитий на логічні диски. Це зручно, оскільки наявність декількох логічних 
дисків спрощує структуризацію даних, що зберігаються на жорсткому диску.  

 
2. Зберігання інформації 
Зберігання і читання даних з диска вимагає взаємодії між операційною системою, 

контролером жорсткого диска й електронними й механічними компонентами самого 
накопичувача. Операційна система поміщає дані на зберігання й обслуговує каталог 
секторів диска, закріплених за файлами. Коли ви даєте системі команду зберегти файл 
або прочитати його з диска, вона передає її у контролер жорсткого диска, який 
переміщає магнітні головки до таблиці розташування файлів відповідного логічного 
диска. Потім операційна система зчитує цю таблицю, здійснюючи в залежності від 
команди пошук вільного сектора диска, у якому можна зберегти новий створений файл, 
або початок призначеного для зчитування файла. 

Інформація таблиці розміщення файлів надходить з електронної схеми 
нагромаджувача в контролер жорсткого диска і повертається операційній системі, після 
чого ОС генерує команду установки магнітних головок над відповідною доріжкою диска 
для запису або зчитування потрібного сектора. Записавши новий файл на вільні сектори 
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диска, ОС повертає магнітні головки в зону розташування таблиці і вносить у неї зміни, 
послідовно перераховуючи всі сектори, на яких записаний файл. 

 
3. Розділи жорсткого диску 
Для організації операційної системи дисковий адресний простір ділиться на 

частини, що називаються розділами (partitions) Розділи повністю подібні до цілого диску 
в тому, що вони складаються із суміжних секторів. Завдяки такій організації для опису 
розділу досить указати початок розділу і його довжину в секторах. Жорсткий диск може 
містити чотири первинні розділи. 

Під час завантаження комп'ютера BIOS завантажує перший сектор головного 
розділу (завантажувальний сектор) і передає йому управління. На початку цього сектора 
розташований завантажник (завантажувальний код), що прочитує таблицю розділів і 
визначає завантажувальний розділ (активний). А далі все повторюється. Тобто він 
завантажує завантажувальний сектор цього розділу на цю ж адресу і знову передає йому 
управління. 

Розділи є контейнерами усього свого вмісту. Цим вмістом є, як правило, файлова 
система. Під файловою системою, з точки зору диска, мається на увазі система розмітки 
секторів для зберігання файлів. Після того, як на розділі створена файлова система й у 
ній розміщені файли операційної системи, розділ може стати завантажувальним. Такий 
розділ має у своєму першому секторі невелику програму, що здійснює завантаження 
операційної системи. Однак для завантаження певної системи потрібно запустити її 
завантажувальну програму з першого блоку. 

Диск розбивається на розділи спеціальною програмою, тобто можна створити 
довільну конфігурацію розділів. Інформація про розмітку диска зберігається в першому 
секторі жорсткого диска, який називається головним завантажувальним записом – Master 
Boot Record (MBR). MBR є основним засобом завантаження з жорсткого диска, що 
підтримується BIOS. Тільки один із розділів диска має право бути позначеним як 
активний, що означатиме, що програма завантаження повинна завантажити в пам'ять 
перший сектор саме цього розділу і передати туди управління. Програма завантаження 
переглядає таблицю розділів, вибирає з них активний, завантажує перший сектор цього 
розділу і передає туди управління. В операційних системах Windows NT/2000/XP 
завантажувач міститься в зaвантажувальному записі активного розділу. У завантажувачі 
передбачена можливість вибору як завантажувальної операційної системи, так і розділу, 
де вона знаходиться. За розділами в операційній системі також закріплюються певні 
букви, однак вони можуть бути змінені користувачем. 

Контрольні запитання 
1. Для чого призначений жорсткий диск? 
2. З яких частин складається жорсткий диск? 
3. За яким принципом здійснюється запис інформації в жорсткому диску? 
4. Навіщо жорсткий диск розділяють на логічні розділи? 
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Тема 7.2. Технічна характеристика та  
класифікація жорсткого диску. 

 
План 
1. Інтерфейси. 
2. Технічна характеристика жорсткого диска. 
3. Виробники ЖД. 
 
1. Інтерфейси 
Для того щоб здійснювався обмін даними між жорстким диском і комп'ютером, 

існують кабелі управління, за допомогою яких передаються команди і дані. Розглянемо 
різні інтерфейси підключення жорстких дисків. 

 

 
Рис. 49. Інтерфейс жорсткого диску ATA (PATA) і SATA. 

 
IDE/ATA 
IDE (Integrated Drive Electronics) — це назва типу жорстких дисків, що мають 

інтерфейс ATA (AT Attachment). Один канал АТА може підтримувати до двох дисків, 
первинний — master і вторинний — slave. Дуже часто ставлять на один канал жорсткий 
диск як master та інший, повільніший пристрій, типу CD-ROM, як slave. Але оскільки IDE 
може звертатися тільки до одного пристрою на каналі одночасно, то знижується 
продуктивність системи загалом. Так що краще не мати slave-пристроїв взагалі. Тим 
більше, що зараз усі материнські плати мають два інтегровані канали IDE, а деякі три і 
навіть чотири. Якщо є можливість, то краще підключати жорсткий диск як master на 
перший канал, a DVD або CD-ROM — як master на другий канал. 

Сьогодні на ринку присутні чотири основні стандарти IDE-дисків: АТА/33, АТА/66, 
АТА/100, АТА/133. У цьому випадку число показує максимальну пропускну здатність у 
мегабайтах у секунду. Для АТА/66 і АТА/100 потрібен спеціальний 80-контактний кабель, 
а зі стандартним 40-контактним АТА/66/100/133 диск буде працювати, як АТА/33. Як 
правило, такий кабель іде в комплекті з усіма материнськими платами, що підтримують 
АТА/66/100/133. Ці три стандарти називають одним словом — UDMA. Хоча іноді й 
вживають UDMA, АТА і IDE як взаємозамінні поняття, але це неправильно. 
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Усі IDE-диски повинні працювати з усіма варіантами АТА. Диск АТА/133 повинен 
прекрасно функціонувати з контролером АТА/33, а диск АТА/33 повинен так само 
прекрасно працювати з контролером АТА/133. Але працювати вінчестер буде на 
швидкості найповільнішого компонента. В обох наведених випадках це буде швидкість 
АТА/33, тобто максимальна пропускна здатність дорівнюватиме 33 МБ/с. Іноді можуть 
виникнути певні несумісності, наприклад, коли конкретний диск не бажає працювати з 
конкретним кабелем або два диски від різних виробників не бажають співіснувати на 
одному каналі контролера. 

Майбутнє АТА належить стандарту Serial ATA. Serial ATA має кабель усього з 
двома контактами (один на прийом, один на передачу) і забезпечує пропускну здатність 
до 1,5 ГБ/с. Це вдвічі перевищує пропускну здатність АТА/100, у якого контактів у 40 
разів більше. Єдиною негативною стороною Serial ATA є те, що на одному каналі може 
бути тільки один пристрій, але при наявності контролера з декількома каналами це не 
проблема. 

SCSI 
SCSI давно став стандартним інтерфейсом для діючих станцій і серверів. І хоча за 

ціною SCSI обходиться значно дорожче IDE, за ці гроші ми одержуємо набагато більшу 
пропускну здатність, підтримку більшої кількості пристроїв на одному каналі, набагато 
більшу довжину кабелів (до 12 м), підтримку зовнішніх пристроїв і багатозадачність. 

Звичайна (іноді говорять «вузька») шина SCSI може нести на собі до 8 пристроїв, а 
широка (wide) — до 16. Сам SCSI-контролер займає одну адресу, а інші 15 залишає для 
пристроїв, що підключаються (відповідно на вузькій шині для пристроїв залишається 7 
адрес). Старші адреси SCSI мають більший пріоритет Це трохи ускладнює установку 
SCSI. Зазвичай краще надати пріоритет повноцінним пристроям, типу CD-ROM, а не 
жорстким дискам. 

Існує безліч різних варіантів SCSI. З доступних зараз пристроїв можна назвати Ultra-
1 SCSI, Ultra-2 SCSI і Ultra-3 SCSI. Ultra-1 SCSI дозволяє передачу 20 МБ/с і має 8 адрес. 
Широка (wide) версія Ultra-1 SCSI піднімає пропускну здатність удвічі, тобто до 40 МБ/с. 
Ultra-2 SCSI, відомий також як LVD (Low Voltage Differential) SCSI, має пропускну 
здатність 40 МБ/с, і, відповідно, wide-версія його дає нам 80 МБ/с. Ultra-3 SCSI 
продовжує традицію подвоєння пропускної здатності, але буває тільки у варіанті wide, що 
дає нам 16 пристроїв на каналі й 160 МБ/с SCSI-пристрої, як правило, мають сумісність 
зверху вниз. Правда, цього ніхто не гарантує, але в більшості випадків, наприклад, 
пристрій SCSI-2 буде прекрасно себе почувати на контролері Ultra-2 Wide SCSI. Однак 
при цьому буває, що за наявності на одній шині швидкого і повільного пристроїв обидва 
починають працювати з максимальною швидкістю повільного. Але насправді те, як 
будуть поводитися різні SCSI-пристрої, підвішені поруч, залежить в основному від 
контролера. 

Із SCSI часто виникають проблеми, що стосуються установки і першого 
настроювання, особливо в тих, хто робить це вперше Одночасно усі ці проблеми з 
лихвою окупаються надійністю цього інтерфейсу. А поява активних терміна торів (тобто 
пристроїв, які обов'язково повинні завершувати ланцюжок SCSI пристроїв) помітно 
спростила установку SCSI- пристроїв. 

Головна перевага SCSI виражається терміном high-end, тобто більш швидкі, 
найбільш об’ємні жорсткі диски мають інтерфейс SCSI Наприклад, Seagate Cheetah з           
12 000 обертів на шпинделі у варіанті IDE ніколи не вироблявся і навряд чи буде 



 70 

вироблятися. Натомість здатність підтримувати до 15 пристроїв на одному каналі 
говорить про чудове масштабування, що для повних цілей теж дуже важливо. 

Майбутнє SCSI уже розписане як по нотах. З'являються перші пристрої Ultra 320 
SCSI і наступним кроком буде Ultra 640 SCSI. Сам стандарт SCSI напочатку передбачав 
масштабування і став масштабований настільки, що навряд чи щось може з ним у цьому 
зрівнятися. 

Fibre channel (оптоволоконний канал) 
Fibre channel — це інтерфейс, що докорінно відрізняється від SCSI і IDE Узагалі він 

ближчий до Ethernet. Коротко кажучи, цей інтерфейс призначений не тільки для того, щоб 
приєднувати жорсткі диски й іншу периферію до системи, а насамперед для організації 
мереж, об'єднання віддалений один від одного масивів жорстких дисків й інших операцій, 
що вимагають високої пропускної здатності в поєднанні з великими відстанями. Fibre 
channel часто використовується для з'єднання SCSI RAID-масивів із мережею робочої 
групи або сервером. 

Існуючі технології дозволяють пропускну здатність Fibre channel у 100 МБ/с, а 
теоретична межа цієї технології лежить десь у районі 1,06 ГБ/с. При цьому вже зараз ряд 
компаній зайняті розробкою пристроїв із пропускною здатністю до 2.12 ГБ/с, але це вже 
наступне покоління інтерфейсу Fibre channel. На сьогоднішньому ринку також присутні 
рішення, коли для досягнення надвисокої пропускної здатності використовується цілий 
ряд каналів Fibre channel одночасно. 

На відміну від SCSI, Fibre channel має набагато більшу гнучкість. Якщо SCSI 
обмежується всього 12 м, то Fibre channel дозволяє з'єднання завдовжки до 10 км при 
використанні оптичного кабелю і трохи менше при використанні порівняно недорогих 
мідних сполук. 

IEEE 1394 
IEEE 1394, він же FireWire (як його назвала Apple), він же iLink (як його назвала 

Sony), реально стає стандартом для передачі цифрового відео, але також може 
використовуватися для підключення жорстких дисків, сканерів, мережного устаткування, 
цифрових камер і всього, що вимагає високої пропускної здатності Сьогодні FireWire 
залишається досить дорогим рішенням (принаймні, для рядового користувача), але 
стандарт дедалі більше проникає в усі сфери комп’ютерної периферії і постійно 
дешевшає. 

FireWire здатний підтримувати до 63 пристроїв на одному каналі 400 МБ/с. A IEEE 
1394b, перша спроба серйозного перегляду FireWire, підтримуватиме пропускну 
здатність у 800 МБ/с на каналі. FireWire забезпечує велику продуктивність, але зовнішні 
пристрої з цим інтерфейсом потребують окремого зовнішнього джерела живлення. 

Перші жорсткі диски FireWire уже починають з'являтися, і вже досить давно існують 
моделі, які використовують транслятор IDE/FireWire. А от для відеокамер, сканерів і 
принтерів цей інтерфейс використовується вже дуже широко. Також на базі FireWire 
можна будувати продуктивні локальні мережі. Багато моделей комп'ютерів Apple мають 
один або два FireWire-порти, однак на персональних комп’ютерах цей стандарт поки 
такого визнання не одержав. 

Найприємнішою особливістю FireWire є можливість «гарячого» підключення. Тобто 
можна підключати й відключати FireWire-пристрої, не вимикаючи комп'ютер. Але якщо 
таким пристроєм є жорсткий диск, то операційна система повинна вміти монтувати нові 
жорсткі диски «на льоту». 
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Майбутнє IEEE 1394 виглядає досить оптимістично, з огляду на молодість Цього 
стандарту і вже майже готову специфікацію 1394b, що дозволяє подвоїти пропускну 
здатність. А визнання цього стандарту — справа недалекого майбутнього, популярність 
його зростає з кожним днем, а ціни, відповідно, падають. 

USB 
USB (Universal Serial Bus — універсальна послідовна шина) — стандарт, що 

одержав за останні кілька років дуже широке поширення. Складно знайти комп'ютер, на 
якому б не було підтримки USB. Цей інтерфейс має два швидкісні режими. Перший — 
«високошвидкісний» — забезпечує пропускну здатність у 12 МБ/с і довжину 
з'єднувальних кабелів до 5 м. Другий — низькошвидкісний— має пропускну здатність 1,5 
МБ/с і довжину кабелів до 3 м. Зрозуміло, що для і жорстких дисків цей стандарт 
непридатний через свою повільність, а от для усіляких пристроїв резервного копіювання, 
USB CD-ROM, сканерів, мережних пристроїв і пристроїв введення цілком підходить. 

На одному каналі USB може бути до 127 пристроїв, для чого можуть 
використовуватися-пристрої, що пропускають через себе сигнал, або USB-
концентратори. USB має так званий майстер-контролер, так що будь-який сигнал, 
переданий, скажімо, від USB- жорсткого диска до USB CD-ROM, повинен пройти через 
контролер, а вже потім надійти до необхідного пристрою. Це дуже знижує пропускну 
здатність при використанні декількох USB-пристроїв. Крім того, USB-пристрої не можуть 
використовуватися кількома комп’ютерами одночасно (у мережі, наприклад), хоча два 
комп'ютери можна з’єднати між собою USB-мережею через USB-міст. 

Проте при всіх своїх мінусах USB дозволяє «гаряче» підключення. Правда, 
операційна система зажадає від вас драйвер нового пристрою, але перезавантажувати 
комп'ютер не доведеться. 

Сьогодні великого поширення набуває стандарт USB 3.O. Специфікація USB 3.0 
підвищує максимальну швидкість передачі інформації до 5 Гбіт/с – що на порядок більше 
480 Мбіт / с, які може забезпечити USB 2.0. Таким чином, швидкість передачі зростає з 
60 Мбайт/с до 600 Мбайт/с і дозволяє передати 1 Тб не за 8-10 годин, а за 40-60 хвилин. 

RAID 
RAID розшифровується як Redundant Array of Inexpensive Disks— надлишковий 

масив недорогих дисків. RAID переслідує дві основні мети: підвищити швидкість і 
надійність. Існує досить багато типів RAID, але основні — це RAID 0, 1 і 0+1. RAID 0 
дозволяє об'єднати обсяг двох дисків у єдине ціле, так що операційна система буде 
бачити їх і використовувати як один фізичний диск RAID 1 дозволяє створювати 
«дзеркало», тобто інформація пишеться відразу як на один, так і на другий диск, і у 
випадку, якщо перший, основний, диск вийде з ладу, то всі дані на другому будуть 
збережені повністю. Ну і, нарешті, RAID 0+1 використовує одночасно два описані вище 
режими (не забувайте, що при цьому потрібно, як мінімум, чотири жорсткі диски, два 
зливаються в масив і два використовуються для «дзеркала»). Є ще інші варіанти RAID 
для підвищення надійності зберігання інформації, типу парності, для перевірки цілісності 
даних. 

Який інтерфейс вибрати? 
Насправді вибір визначений вашою метою. Якщо ви збираєте домашній комп'ютер 

для ігор або для офісної роботи, то IDE-диск дасть вам найкращу комбінацію 
ціна/продуктивність. USB добре підійде для зовнішнього CD-ROM або стрічкового 
накопичувача для резервного копіювання (якщо копіювати не занадто багато). Якщо вам 
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потрібен швидкий зовнішній диск для підключення до ноутбука або для регулярного 
перенесення між декількома комп'ютерами і основною вимогою, крім мобільності, є 
продуктивність, то ваш вибір— IEEE 1394. Якщо йдеться про оснащення серйозної 
робочої станції або сервера, де критичними є надійність і продуктивність, то кращий 
вибір — SCSI, особливо у формі RAID, хоча це й коштує досить дорого. Якщо ви 
формуєте кластер автоматизованих робочих місць, яким необхідний високошвидкісний 
доступ до великого масиву даних, то Fibre channel забезпечить вам швидкість; 
віддаленість робочих місць від масиву інформації практично не має значення. Інша 
можливість полягає в створенні мережі Gigabit Ethernet, а для сервера, як правило, 
вибирають рішення RAID SCSI; для некритичних серверів — IDE RAID. 

 
2. Технічна характеристика жорсткого диску 
Інтерфейс — набір ліній зв'язку, сигналів, що посилають по цих лініях, технічних 

засобів (контролерів), що підтримують ці лінії, і правил обміну (протоколів). Сучасні 
внутрішні жорсткі диски можуть мати інтерфейси ATA (AT Attachment, він же IDE — 
Integrated Drive Electronic, він же Parallel ATA), (EIDE), Serial ATA, SCSI (Small Computer 
System Interface), SAS, FireWire, USB, SDIO і Fibre Channel. 

Ємність — кількість даних, які можуть зберігатися накопичувачем. Ємність сучасних 
жорстких дисків з форм-фактором 3,5" сягає 4 ТБ.  

Швидкість обертання диска — кількість обертів шпинделя за хвилину. Від цього 
параметра у значній мірі залежать час доступу й швидкість передавання даних. Станом 
на 2012 рік випускаються вінчестери з такими стандартними швидкостями обертання: 
4200, 5400 (ноутбуки), 7200 (персональні комп'ютери), 10000 і 15000 об./хв. (сервери і 
високопродуктивні робочі станції). Збільшенню швидкості обертання шпинделя у жорстки 
дисках для ноутбуків перешкоджає гіроскопічний ефект, впливом якого можна знехтувати 
у стаціонарно встановлених комп’ютерах. 

Місткість буфера — розмір проміжної пам'яті (кеш-пам'яті), що призначена для 
згладжування різниці швидкостей читання/запису і передавання даних через інтерфейс. 
Станом на 2012 у жорстких дисках вона зазвичай може становити 8, 16, 32 або 64 МБ. 

Формфактор — майже всі сучасні накопичувачі для персональних комп'ютерів і 
серверів мають розмір 3,5" або 2,5". Останні частіше застосовують у ноутбуках. Інші 
поширені формати — 1,8", 1,3" і 0,85". 

Час доступу — від 3 до 15 мс, як правило, мінімальним часом відрізняються 
серверні диски, максимальним — диски для портативних пристроїв. 

Надійність — визначається як середній час роботи між відмовами. Переважна 
більшість дисків підтримує технологію SMART (Self Monitoring Analysing and Reporting 
Technology) — технологія оцінки стану жорсткого диска вбудованими засобами 
самодіагностування, а також алгоритм оцінки часу до виходу його з ладу. 

Кількість операцій введення-виведення за секунду — у сучасних дисків це 
близько 50 оп./с при довільному доступі до накопичувача й близько 100 оп./с при 
послідовному доступі. 

Рівень шуму — шум, що відтворює механічна частина нагромаджувача під час його 
роботи. Вказується в децибелах. Тихими накопичувачами вважаються пристрої з рівнем 
шуму близько 26 децибел і нижче. 



 73 

Опірність ударам — опірність жорсткого диска різким перепадам тиску або ударам 
вимірюється в одиницях припустимого перевантаження g в увімкненому чи вимкненому 
стані. 

 
3. Виробники ЖД 
Спочатку на ринку було велике різноманіття жорстких дисків, які виробляли багато 

компаній. У зв'язку з жорсткістю конкуренції та зниженням норм прибутку більшість 
виробників була або куплена конкурентами, або перейшла на інші види продукції. Тому 
зараз більша частина всіх вінчестерів виробляється всього декількома компаніями: 
Seagate, Western Digital та Toshiba. Fujitsu продовжує випускати жорсткі диски для 
ноутбуків і SCSI-диски, але покинула масовий ринок. 

 
Контрольні запитання 

1. Які інтерфейси підключення жорстких дисків Ви знаєте? 
2. Які характеристики жорсткого диску впливають на його швидкодію? 

 
 
 

Тема 8.1. Зовнішні носії інформації.  
Дискета 3,5//, Iomega Zip, стрімер 

 
План 
1. Призначення зовнішнії носіїв інформації. 
2. Класифікація 
3. Дискета 3,5// 
4. Iomega Zip 
5. Стрімер 
 
1. Призначення зовнішнії носіїв інформації 
Зовнішні носії інформації — це пристрої для тривалого зберігання даних (програм, 

результатів розрахунків, тощо.). Носії зовнішньої пам'яті, забезпечують транспортування 
даних у випадках, коли комп'ютери не об'єднують у мережі (локальні чи глобальні). 

За формою сигналу, який використовується для запису даних, розрізняють 
аналогові та цифрові носії. Для перезапису інформації з аналогового носія на цифровий 
чи навпаки необхідно застосовувати аналогово-цифрове чи цифро-аналогове 
перетворення сигналу. 

 
2. Класифікація 
За призначенням розрізняють носії: 
- для використання на різних пристроях; 
- вмонтовані у певний пристрій. 
За стійкістю запису і можливістю перезапису: 
- постійні запам'ятовуючі пристрої (ПЗП), зміст яких не може бути змінено кінцевим 

користувачем. ПЗП в робочому режимі допускає тільки зчитування інформації; 
- записувані пристрої, у які кінцевий користувач може записати інформацію тільки 

один раз (наприклад, CD-R,DVD-R, DVD+R); 
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- перезаписувані пристрої (наприклад, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, магнітна стрічка 
тощо). 

- оперативні пристрої забезпечують режим запису, зберігання й зчитування 
інформації в процесі її обробки. Швидкі, але дорогі ОЗП (SRAM, статичні ОЗП) будуються 
на основі тригерів, повільніші, але дешеві різновиди (DRAM, динамічні ОЗП) будуються 
на основі конденсатора. В обох видах оперативної пам'яті інформація зникає після 
відключення від джерела струму. Динамічні ОЗП потребують періодичного оновлення 
вмісту - регенерації. 

 
За фізичним принципом 
- магнітні - магнітна стрічка, магнітні диски 
- оптичні - оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc 
- магнітооптичні - магнітооптичний компакт-диск (CD-MO) 
- електронні (використовують ефекти напівпровідників) - карти пам'яті, флеш-

пам'ять. 
 
3. Дискета 3,5// 
Дискета – переносний магнітний носій інформації. Являє собою диск із пластику, 

покритий магнітним матеріалом і поміщений у захисний конверт. Основними 
компонентами дискети є магнітний диск, який зберігає інформацію і конверт, що виконує 
захисну функцію для диска. Конверт 8 - і 5,25-дюймових дискет був зроблений з 
матеріалу, що дозволяє достатньо легко його згинати, що і стало приводом називати їх 
«гнучкими». 3,5-дюймові дискети вже вироблялися в жорсткому пластмасовому корпусі, 
але назва за ними збереглася. Читання і запис інформації на дискету проводиться за 
допомогою дисковода. Запис проводиться головкою дисковода, що переміщується по 
диску і намагнічує поверхню. У корпусі дискети зроблено два основних отвори: один у 
центрі для того, щоб шпиндель двигуна міг захопити і обертати магнітний диск, інший 
витягнутий від центру до краю, і служить для того, щоб магнітні головки дисководу могли 
торкатися поверхні диска. У тридюймових дискет отвори для головок при 
транспортуванні закриті шторкою, яка відкривається механікою дисковода при вставлянні 
дискети. На конверті також розташовується віконце для захисту від запису (достатньо 
пересунути повзунок у віконці, щоб воно відкрилося). 

Дисковод 3,5// - пристрій, що зчитує і записує інформацію на дискети. Лицьова 
панель дисководу виведена на передню панель системного блоку, на якій розташовані 
кишенька, закрита шторкою, куди вставляють дискету, кнопка для виймання дискети та 
світлодіод-індикатор. Дискета вставляється у дисковод верхньою засувкою вперед, її 
потрібно вставити у кишеню привода і плавно просунути вперед до повної фіксації у 
пристрої. Правильний напрямок вставляння дискети помічено стрілкою на пластиковому 
корпусі. Щоб вийняти дискету з приводу, потрібно натиснути на його кнопку. Світловий 
індикатор на дисководі показує, що пристрій зайнятий (якщо світлодіод світиться, 
виймати дискету не рекомендується). На відміну від жорсткого диска, диск дисководі 3,5// 
приводиться в обертання тільки за командою на читання або запис, в інший час він 
перебуває у спокої. Головка читання-запису під час роботи механічно контактує з 
поверхнею дискети, що призводить до швидкого зношування дискет.  
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Рис. 50. Дискета 3,5// і дисковод для її читання. 

 
Організація інформації на дискеті 
Фізично, інформація на дискеті являє собою послідовність намагнічених в різних 

напрямках ділянок, послідовності намагнічування визначаються помилкостійким 
кодуванням. Дані на дискету записуються концентричними доріжками, вздовж напряму 
обертання диска. Стандартно на стороні дискети поміщається 40 або 80 доріжок. 
Зазвичай є можливість записати ще 2-4 доріжки, але це вже визначається механічними 
обмежувачами. Кожна доріжка при цьому розбита на кілька секторів. Посекторний запис 
забезпечує довільний доступ достатньо невеликими фрагментами. Деякі системи 
виробляють читання і запис доріжки цілком, і тоді розбиття на сектори може або не 
проводитися, або бути чисто логічним. Зазвичай розмір сектора складає 512 байт. 

Однією з головних проблем, пов'язаних з використанням дискет, була їх 
недовговічність. Найбільш вразливим елементом конструкції дискети був пластиковий 
кожух, що закриває власне гнучкий диск: його краю могли відгинатися, що призводило до 
застрявання дискети в дисководі, повертається кожух у вихідне положення пружина 
могла зміщуватися, в результаті кожух дискети відокремлювався від корпусу і більше не 
повертався в вихідне положення. Сам пластиковий корпус дискети не служив достатнім 
захистом гнучкого диска від механічних пошкоджень (наприклад, при падінні), які 
виводили магнітний носій з ладу. У щілини між корпусом дискети і кожухом могла 
проникати пил. Масове витіснення дискет з побуту почалося з появою перезаписуваних 
компакт-дисків, і особливо, носіїв на основі флеш-пам'яті, що володіють набагато 
меншою питомою вартістю, на порядки більшою ємністю, великим фактичним числом 
циклів перезапису і довговічністю і більшою швидкістю обміну даними. Проміжним 
варіантом між ними і традиційним дискетами є магнітооптичні носії, Iomega Zip, Iomega 
Jaz та інші. 

Правила користування дискетою: 
- не торкатись робочої поверхні дискети;  
- не вигинати дискету;  
- не знімати металічну засувку, забруднена дискета може пошкодити голівки;  
- зберігати дискети подалі від джерела магнітних полів;  
- перед використанням перевірити дискету на наявність вірусів за допомогою 

антивірусної програми.  
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4. Iomega Zip 
Iomega Zip – сімейство накопичувачів на гнучких магнітних дисках, аналоги дискет, 

які мають велику ємність. Винайдені компанією iomega в кінці 1994. Спочатку мали 
ємність близько 100 мегабайт, в пізніх версіях вона була збільшена до 250 і 750 
мегабайт. Формат став більш популярний, ніж сімейство super-floppy, але так і не 
отримав такого ж статусу, як звичайні 3.5-дюймові дискети. Він був витіснений USB 
флешками і перезаписуваними компакт-дисками (CD) і DVD-дисками, і практично не 
використовується в даний час. 

 
Рис. 51. Iomega Zip накопичувач з носієм. 

 
5. Стрімер 
Стрімер або стрічковий накопичувач — запам'ятовуючий пристрій на магнітній 

стрічці з послідовним доступом до даних, за принципом дії — звичайний магнітофон. 
Переваги — велика місткість (до 8 Тб), невисока вартість інформаційного носія, 

стабільність роботи, надійність. 
Недоліки — низька швидкість доступу до даних (стрічка повинна прокрутитися до 

потрібного місця); великі розміри. 
Основне призначення — запис і відтворення інформації, створення резервних копій 

даних. 
У ЕОМ, що випускалися до моменту появи і широкого розповсюдження жорстких 

дисків, пристрої, аналогічні стрімерам, використовувалися як основний постійний носій 
інформації. В наш час стрімери стали використовуватися в системах ієрархічного 
управління носіями для зберігання рідко використовуваних даних. В даний час 
компаніями IBM Research і FujiFilm представлені технології, що дозволяє записувати до 
35 Тб даних на стрічковому картриджі. 

 

 
Рис. 52. Стрімер з носієм. 
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Контрольні запитання 
1. Для чого призначені зовнішні накопичувачі інформації? 
2. За якими властивостями можна про класифікувати зовнішні носії інформації? 
3. Яким чином здійснюється запис (читання) інформації на дискету 3,5//? 
4. Який принцип функціонування стрімера? 

 
 
 

Тема 8.2. CD-ROM і DVD-ROM диски. USB-флеш пам’ять 
 
План 
1. Компакт-диск CD. 
2. Виготовлення компакт-дисків. 
3. Будова приводу CD-ROM. 
4. Записувані і перезаписувані компакт-диски. 
5. Компакт диск DVD. 
6. Основи пристрою DVD. 
7. Флеш пам’ять. 
 
1. Компакт-диск CD 
Компакт-диски були винайдені в 1980 р. інженерами фірм Sony і Philips. Спочатку 

компакт-диски використовувалися для запису аудіофонограм. Стандарт аудіодисків 
називається CD-DA (Compact Disk — Digital Audio, компакт-диск — цифровий звук). 
Головна перевага компакт-диска перед традиційними носіями звуку (грамплатівки, 
магнітна стрічка) полягає в надзвичайно високій якості звучання при відтворенні 
фонограм. При програванні компакт-дисків зчитувальним пристроєм є лазерний промінь, 
тобто, між ним і диском немає механічного контакту. Тому у відтвореній фонограмі 
повністю відсутні сторонні шуми, шурхіт і тріск, властиві звичайним грамплатівкам.  

З розвитком комп'ютерної техніки компакт-диски почали використовувати як 
пристрій для зберігання інформації. Такі диски одержали назву CD-ROM (Compact           
Disk — Read-Only Memory, компакт-диск — постійний запам'ятовуючий пристрій). З 
погляду фізичної побудови CD-ROM-диск повністю ідентичний до звукового CD-DA-диска 
й відрізняється лише логічною структурою доріжки (доріжок).  

Стандартний компакт-диск (CD) складається з трьох шарів: основи, відображуючого 
й захисного. Основа виконана з прозорого полікарбонату, на якому методом пресування 
сформований інформаційний рельєф. Поверх рельєфу напилюється металевий 
відображуючий шар (алюміній, золото, срібло, інші метали і сплави). Відображуючий шар 
вкривається зверху захисним шаром полікарбонату або нейтрального лаку — так, щоб 
уся металева поверхня була захищена від контакту із зовнішнім середовищем. На 
захисний шар наносять написи й малюнки (методом шовкографії спеціальною хімічно 
нейтральною фарбою). Загальна товщина  диска — 1,2 мм.  

Інформація записана на диск у вигляді спіральної доріжки, яка йде від центра до 
краю диска, на якій розташовані заглиблення (так звані піти). Інформація кодується 
чергуванням пітів (умовно — логічної 1) і проміжків між ними (умовно — логічних 0). 
Відстань між витками доріжки вибирається від 1,4 до 2 мкм, стандарт визначає відстань у 
1,6 мкм. Інформація на диску закодована завадостійким кодом Ріда—Соломона з 
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використанням чергування — так що дрібні збої при читанні доріжки ніяк не відбиваються 
на вірогідності прочитаної інформації. Доріжка може бути неперервною, або поділятися 
на фрагменти (наприклад, сесії у мультисесійних дисках).  

 
2. Виготовлення компакт-дисків  
Виробництво компакт-дисків чимось нагадує випуск грамплатівок, оскільки в обох 

випадках використовується метод штампування або пресування.  
Основний спосіб виготовлення дисків — пресування з матриці. Еталонний диск 

виготовляють із дуже чистого нейтрального скла і покривають спеціальним пластиковим 
шаром фоторезисту — матеріалом, що змінює свою розчинність під впливом лазерного 
променя. Потім потужний записуючий лазер із числовим програмним управлінням від 
комп'ютера наносить на цю плівку ямочки різної довжини, що містять корисну музичну 
або цифрову інформацію. При обробці записаного оригіналу розчинником на склі 
виникає необхідний рельєф, який методом гальванопластики переноситься на нікелевий 
оригінал (негатив), здатний служити матрицею при дрібносерійному виробництві, або 
основою для зняття позитивних копій, із яких, у свою чергу, знімаються негативи для 
масового тиражування.  

Штампування виконується методом лиття під тиском: із негативної матриці 
пресуються полікарбонатна підкладка з рельєфом, зверху напилюється відображуючий 
шар, який покривається лаком. Поверх захисного шару зазвичай наносяться 
інформаційні написи й зображення.  

 
3. Будова приводу CD-ROM  
Звичайний привод складається з плати електроніки, шпиндельного двигуна, 

системи оптичної зчитувальної головки й системи завантаження диска.  
На платі електроніки розміщені всі керуючі схеми приводу, інтерфейс із 

контралером комп'ютера, роз'єми інтерфейсу й виходу звукового сигналу. Більшість 
приводів використовує одну плату електроніки, однак у деяких моделях окремі схеми 
виносяться на допоміжні невеликі плати.  

Шпиндельний двигун служить для обертання диска з постійною або змінною 
лінійною швидкістю. Зазвичай диск обертається з постійною лінійною швидкістю, що 
означає, що швидкість проходження диска під головкою повинна бути постійною. Для 
цього шпиндель змінює частоту обертання в залежності від радіуса доріжки, з якої у цей 
момент зчитує інформацію оптична головка. При переміщенні головки від зовнішнього 
радіуса диска до внутрішнього диск повинен швидко збільшити швидкість обертання 
приблизно вдвічі, тому шпиндельний двигун повинен характеризуватися високою 
динамічною характеристикою. Двигун використовується як для розгону, так і для 
гальмування диска.  
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Рис. 53. Будова CD-ROM. 

 
На осі шпиндельного двигуна закріплена підставка, до якої після завантаження 

притискається диск. Поверхня підставки зазвичай вкрита гумою або м'яким пластиком 
для усунення ковзання диска. Притискання диска до підставки здійснюється за 
допомогою шайби, розташованої з іншого боку диска; підставка і шайба містять постійні 
магніти, сила притягання яких притискає шайбу через диск до підставки. У деяких 
конструкціях для цього використовуються спіральні або плоскі пружини.  

Система оптичної головки складається із самої головки й системи її переміщення. У 
головці розміщені лазерний випромінювач на основі інфрачервоного лазерного 
світлодіода, система фокусування, фотоприймач і попередній підсилювач. Система 
фокусування являє собою рухливу лінзу, що приводиться в рух електромагнітною 
системою voice coil (звукова котушка), зробленою за аналогією з рухливою системою 
гучномовця. Зміна напруженості магнітного поля викликає переміщення лінзи й 
перефокусування лазерного променя. Завдяки малій інерційності така система 
ефективно відслідковує вертикальні биття диска навіть при значних швидкостях 
обертання.  

Система переміщення головки має власний двигун, що рухає каретку з оптичною 
головкою за допомогою зубчастої або черв'ячної передачі. Для уникнення люфту 
використовується з'єднання з початковою напругою: при черв'ячній передачі — 
підпружинені кульки, при зубчастій — підпружинені в різні боки пари шестерень.  

Система завантаження диска як правило виконується у двох варіантах: із 
використанням спеціального футляра для диска (caddy), що вставляється в прийомний 
отвір привода, і з використанням висувного лотка (tray), на який кладеться сам диск. В 
обох випадках система має двигун, що рухає лоток або футляр, а також механізм 
переміщення рами, на якій закріплена вся механічна система разом зі шпиндельним 
двигуном і приводом оптичної головки, у робоче положення, коли диск лягає на підставку 
шпиндельного двигуна.  

При використанні звичайного лотка привод неможливо встановити в інше 
положення, крім горизонтального. У приводах, що допускають монтаж у вертикальному 
положенні (наприклад у ноутбуках), конструкція лотка передбачає фіксатори, які 
утримують диск при висунутому лотку.  



 80 

Зараз усе більше поширення одержують приводи з щілинним завантаженням. Такі 
системи містять двигун для втягування й викидання дисків через вузьку зарядну щілину в 
передній панелі.  

На передній панелі приводу зазвичай розташовані кнопка Eject для 
завантаження/розвантаження диска, індикатор звертання до приводу й гніздо для 
підключення навушників з електронним або механічним регулятором гучності, у ряді 
моделей додана кнопка Play/Next для запуску програвання звукових дисків і переходу 
між звуковими доріжками; кнопка Eject при цьому зазвичай використовується для зупинки 
програвання без викидання диска. На деяких моделях з механічним регулятором 
гучності, виконаним у вигляді ручки, програвання й перехід здійснюються при натисканні 
на торець регулятора.  

Більшість приводів також має на передній панелі невеликий отвір, призначений для 
аварійного витягання диска в тих випадках, коли звичайним способом це зробити 
неможливо — наприклад, при виході з ладу приводу лотка або всього CD-ROM, при 
вимкнутому живленні й т. ін. В отвір потрібно вставити шпильку або розпрямлену скріпку 
й акуратно натиснути — при цьому знімається блокування лотка або дискового футляра, 
і його можна висунути вручну.  

Через те що фізичні параметри диска (нерівномірність товщини, геометричний 
ексцентриситет і т. д.) були стандартизовані, виходячи з припустимих вібрацій на 
стандартній (їх) швидкості обертання, зі збільшенням швидкостей виникають значні 
вібрації диска, які погіршують надійність зчитування. Деякі приводи при багаторазових 
помилках читання можуть автоматично знижувати швидкість обертання диска, однак 
чимало з них після цього не можуть повернутися до своєї максимальної швидкості аж до 
зміни диска. На швидкостях обертання понад 4000—5000 об/хв через вібрації надійне 
зчитування без кардинальної зміни конструкції шпинделя й оптоголовки стає практично 
неможливим, тому багато моделей швидкісних CD-ROM або обмежують верхню межу 
швидкості обертання, або зменшують швидкість обертання при виникненні вібрацій. При 
цьому на зовнішніх доріжках швидкість передачі зазвичай досягає номінальної, а з 
наближенням до внутрішніх — значно падає.  

 
Рис. 54. Оптичний привід CD-ROM. 
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Сьогодні швидкості приводів сягають 52х—54х. Однак якість читання дисків у таких 
приводах значно гірша, ніж, наприклад, у 40х-моделях. Крім того, відцентрові сили, які 
виникають при розгоні до таких швидкостей, можуть викликати ушкодження або навіть 
розрив диска в приводі. Тому подальше нарощування швидкостей практично усі 
виробники приводів компакт-дисків визнали недоцільним і переключилися або на 
підвищення якості читання, або на здешевлення вартості приводу, або взагалі на інші 
технології, наприклад перезаписуваних дисків  

 
4. Записувані і перезаписувані компакт-диски  
Крім CD-ROM, тобто дисків тільки для читання, існують ще системи однократного 

(CD-R. CD-Recordable — записуваний CD) і багатократного (CD-RW, CD-ReWritable — 
перезаписуваний CD) запису компакт-дисків. Термінами CD-R і CD-RW позначаються як 
пристрої для запису, так і самі диски.  

Для однократного запису використовується звичайний компакт-диск, у якому 
відображаючий шар виконаний переважно із золотої або срібної плівки, а між ним і 
полікарбонатною основою розташований реєструвальний шар з органічного матеріалу. У 
вихідному стані шар прозорий, а в процесі запису лазерний промінь нагріває обрані точки 
шару, які темнішають і перестають пропускати світло до відображаючого шару, 
утворюючи ділянки, аналогічні до пітів. Щоб полегшити спостереження за доріжкою при 
записі, на диску в процесі виготовлення формується попередній рельєф (розмітка), 
доріжка якого містить мітки кадрів і сигнали синхронізації, записані зі зниженою 
амплітудою і перекриті згодом записуваним сигналом.  

У перезаписуваних дисках використовується проміжний шар з органічної плівки, що 
змінює під впливом променя свій фазовий стан з аморфного на кристалічний і навпаки, у 
результаті чого змінюється прозорість шару. Фіксація змін стану відбувається завдяки 
тому, що матеріал реєструвального шару при нагріванні до перевищення критичної 
температури переходить в аморфний стан і залишається в ньому після застигання, а при 
нагріванні до температури, значно нижчої за критичну, відновлює кристалічний стан. 
Існуючі диски витримують від тисяч до десятків тисяч циклів перезапису. Однак їхня 
відображувальна здатність істотно нижча, ніж у штампованих і однократних CD, що 
ускладнює їхнє зчитування у звичайних приводах. Для читання CD-RW формально 
необхідний привод з автоматичним регулюванням посилення фотоприймача (Auto Gain 
Control), хоча деякі звичайні приводи CD-ROM і побутові програвачі здатні читати їх 
нарівні зі звичайними дисками. Здатність приводу читати CD-RW називається Multiread; 
перші приводи маркувалися «CD-E Enabled». Диски CD-R можна використовувати для 
запису в приводах CD-RW, але не навпаки. Сьогодні приводи, які дозволяють записувати 
тільки CD-R, не випускаються. Усі сучасні приводи для запису являють собою 
комбіновані пристрої, що дозволяють читати CD-ROM/CD-R/CD-RW і записувати CD-
R/CD-RW Швидкості читання й запису вказуються в маркуванні приводу. Наприклад, 
маркування 52х/48х/24х свідчить про те, що привод може читати диски на швидкості 52х, 
записувати CD-R на швидкості 48х і записувати CD-RW на швидкості 24х.  

Перезаписуваний диск може мати таку ж структуру доріжок і файлову систему, що і 
CD-R, або на ньому може бути організована спеціальна файлова система UDF (Universal 
Disk Format — універсальний дисковий формат), що дозволяє динамічно створювати й 
знищувати окремі файли на диску.  
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Запис дисків CD-R 
Запис дисків CD-R виконується за допомогою спеціальних програм — Easy CD, CD 

Creator, CD Publisher, Direct CD, Nero CD Burning і т. ін. Процес запису однієї доріжки 
являє собою єдину операцію, яку не можна перервати, інакше диск буде зіпсований. Для 
забезпечення рівномірності надходження записуваної інформації на лазер усі приводи 
мають буфер, вичерпання даних у якому (Underrun) призводить до аварійного 
переривання запису. Вичерпання даних у буфері може бути викликане запуском 
паралельних процесів, роботою системи віртуальної пам'яті (swapping), захопленням 
процесора «нечесними» драйверами пристроїв, зависанням програми або ОС. До збою 
запису призводять також механічні поштовхи приводу. Усі сучасні приводи CD-R/CD-RW 
мають вмонтовані механізми захисту від вичерпання буфера, що зупиняють запис до 
наповнення буфера новими даними.  

Розрізняється два основні режими запису CD-R/CD-RW: DAO (Disk At Once - весь 
диск за один прийом) і ТАО (Track At Once — одна доріжка за один прийом). При записі 
методом ТАО лазер вмикається на початку кожної доріжки вимикається в її кінці; у точках 
вмикання і вимикання лазера формуються серії спеціальних блоків— run-in, run-out і link, 
призначені для зв'язування доріжок між собою Стандартний проміжок містить 150 таких 
блоків (2 секунди) При записі методом DAO лазер увімкнутий протягом запису всього 
диска.  

 
5. Компакт диск DVD 
Поява формату DVD ознаменувало собою перехід на новий рівень в галузі 

збереження і використання даних, звуку і відео. Спочатку абревіатура DVD 
розшифровувалася, як digital video disc, це оптичні диски з великою ємністю. Ці диски 
використовуються для збереження комп'ютерних програм і додатків, і так само 
повнометражних фільмів і високоякісного звуку. Тому, трохи пізніше з’явилася 
розшифровка абревіатури DVD, як digital versatile disc, тобто універсальний цифровий 
диск - більш логічний.  

Зовні, диски DVD виглядають як звичайні диски CD-ROM. Однак можливостей у 
DVD набагато більше. Диски DVD можуть зберігати в 26 разів більше даних, у порівнянні 
зі звичайним CD-ROM. Маючи фізичні розміри і зовнішній вигляд, як у звичайного 
компакт-диску CD-ROM, диски DVD стали величезним стрибком в ємності для 
збереження інформації, у порівнянні зі своїм предком, що вміщує 650MB даних. 
Стандартний одношаровий, однобічний диск DVD може зберігати 4,7GB даних. Але це не 
межа, DVD можуть виготовлятися по двошаровому стандарті, що дозволяє збільшити 
ємність збережених на одній стороні даних до 8,5GB. Крім цього, диски DVD можуть бути 
двосторонніми, що збільшує ємність одного диска до 17GB. Проте, для того щоб 
зчитувати DVD диск потрібен оптичний привід DVD-ROM.  

 
6. Основи пристрою DVD 
Як і CD-ROM, диски DVD зберігають дані, за рахунок розташованих насічок уздовж 

спіральних треків на металевій поверхні, що відбиває, покритим пластиком. 
Використовуваний у пристроях читання DVD дисків лазер, сковзає уздовж треків по 
насічках, а відбитий промінь інтерпретується прийомним пристроєм у виді чи одиниць 
нулів.  
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Основна вимога, при розробці DVD, було простим: збільшити ємність збережених 
даних, за рахунок розташування як можна більшого числа насічок уздовж треків на диску, 
при цьому технологія виготовлення повинна бути дешевою.  

Результатом досліджень стала розробка більш високочастотного 
напівпровідникового лазера з меншою довжиною хвилі, у наслідок чого стало можливим 
використовувати насічки більш маленького розміру.  

У той час, як лазер у звичайному пристрої CD-ROM має довжину хвилі 780-
нанометрів (nm), пристрій DVD використовуює лазер з довжиною хвилі 650-nm чи 635-
nm, що дозволяє покривати променем у два рази більше насічок на одному треку, і в два 
рази більше треків, розташованих на одній записаній поверхні.  

Інші нововведення - це новий формат секторів, більш надійний код корекції 
помилок, і поліпшена модуляція каналів.  

Разом, ці поліпшення додатково збільшують щільність запису даних у півтора разу. 
Тверді виробничі вимоги і незначно велика поверхня запису, стали останньою 
перешкодою, при розробці DVD, через що ємність даних, розташовуваних на диску 
обмежена 4,7Gb. Але виявилося, що це не межа.  

 
7. Флеш пам’ять 
USB-флеш-накопичувач - запам'ятовуючий пристрій, що використовує в якості носія 

флеш-пам'ять і підключається до комп'ютера або іншого пристрою, що зчитує 
інформацію через USB порт. 

 

 
Рис. 55. Флеш-пам’ять. 

 
USB-флешки зазвичай знімні і перезаписувані. Отримали велику популярність через 

компактність, легкість перезаписування  файлів і великий об'єм пам'яті (від 32 МБ до 32 
ГБ). Основне призначення USB-накопичувачів - зберігання, перенесення і обмін даними, 
резервне копіювання, завантаження операційних систем (LiveUSB) та ін. Зазвичай 
пристрій має витягнуту форму і знімний ковпачок, що прикриває роз'єм. Сучасні флешки 
можуть мати дуже різні розміри і способи захисту роз'єму, а також «нестандартний» 
зовнішній вигляд (армійський ніж, годинник, брилок і т. п.). 

Переваги флеш пам’яті: 
- мала вага, безшумність роботи і портативність; 
- універсальність, сучасні комп'ютери, телевізори та DVD-програвачі мають USB-

роз'єми; 
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- більш стійкі до механічних впливів (вібрації і ударів) в порівнянні з жорсткими 
дисками; 

- працездатність в широкому діапазоні температур; 
- низьке енергоспоживання; 
- не схильні до дії подряпин і пилу, які були проблемою для оптичних носіїв і дискет. 
Недоліки флешок: 
- обмежене число циклів запису-стирання перед виходом з ладу; 
- здатні зберігати дані повністю автономно до 5 років. Найбільш перспективні  

зразки – до 10 років; 
- швидкість запису і читання обмежені пропускною спроможністю USB порту; 
- на відміну від компакт-дисків, чутливі до електростатичного розряду, чутливі до 

радіації. 
Картрідер – пристрій, що дозволяє зчитувати інформацію з карток пам'яті, а також 

інших електронних карток найрізноманітнішого призначення (флеш-карт і ін.). 
Картрідери існують зовнішні і внутрішні. Внутрішні картрідери вбудовуються в 3,5// 

відсік системного блоку комп'ютера, вони зайняли місце застарілого дисководу і роблять 
можливим легкий і зручний трансфер даних з карт пам'яті, що використовуються для 
фотоапаратів, мобільний телефонів і ін., на стаціонарний ПК. 
 

 
Рис. 56. Картрідер. 

 

Контрольні запитання 
1. Яка будова CD-R диску? 
2. Яка будова CD-RW диску? 
3. Який принцип запису інформації на CD диск? 
4. Яка різниця між CD-ROM і DVD-RW оптичними приводами? 
5. Чому на DVD-R диск можна значно більше записати інформації ніж на CD-R диск? 
6. Яка перевага флеш-пам’яті над іншими зовнішніми носіями інформації? 
7. Який недолік має флеш-пам’ять? 
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Тема 9. Блок живлення персонального комп’ютера 
 
План 
1. Призначення блока живлення комп’ютера. 
2. Будова блока живлення. 
3. Вимоги до блоків живлення. 
 
1. Призначення блока живлення комп’ютера 
Блок живлення комп’ютера – джерело електроживлення, призначене для 

постачання вузлів комп'ютера електричною енергією постійного струму, шляхом 
перетворення мережевої напруги 220 В до необхідних значень. 

В деякій мірі блок живлення також: виконує функції стабілізації і захисту від 
незначних перешкод живлячої напруги та, будучи забезпечений вентилятором, бере 
участь в охолодженні компонентів персонального комп'ютера. 

 
Рис. 57. Блок живлення персонального комп’ютера. 

 
Комп'ютерний блок живлення для комп'ютера стандарту PC, персонального або 

ігрового, згідно специфікації ATX, повинен забезпечувати вихідні напруги ± 5, ± 12, +3,3 
Вольт, а також +5 Вольт чергового режиму. 

Основними силовими лініями є напруги +3,3 В, +5 і +12 В. Причому, чим вище 
напруга, тим більша потужність передається по даним лініям. Негативні напруги 
живлення (-5В і -12В) допускають невеликі струми і в сучасних материнських платах в 
даний час практично не використовуються. 

Напруга -5 В використовувався тільки інтерфейсом ISA і через фактичну відсутність 
цього інтерфейсу на сучасних материнських платах провід -5 В у нових блоках живлення 
відсутній. 

Напруга -12 В необхідна лише для повної реалізації стандарту послідовного 
інтерфейсу RS-232, тому також часто відсутня. 

Напруги ± 5, ± 12, +3,3, +5 Вольт чергового режиму використовуються 
материнською платою. Для жорстких дисків, оптичних приводів, вентиляторів 
використовуються тільки напруги +5В і +12 В. 
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Сучасні електронні компоненти використовують напругу живлення не вище +5 
Вольт. Найбільш потужні споживачі енергії, такі як відеокарта, центральний процесор, 
північний міст підключаються через роз’єми на материнській платі або на відеокарті 
вторинні перетворювачі з живленням від лінії як +5 В так і +12 В. 

Напруга +12 В використовується для живлення найбільш потужних споживачів. 
Поділ живлячих напруг на 12В і 5В доцільно як для зниження струмів по друкованим 
провідникам плат, так і для зниження втрат енергії на вихідних випрямних діодах блоку 
живлення. 

Напруга +3,3 В у блоці живлення формується з напруги +5 В, а тому існує 
обмеження сумарної споживаної потужності по ± 5В і +3,3В. 

В наш час використовується напівмостовий імпульсний блок живлення. Блоки 
живлення з силовими трансформаторами обмежені за своєю потужністю і габаритами, 
тому застосовується значно рідше. 

 
2. Будова блока живлення 

 
Рис. 58. Імпульсний блок живлення комп'ютера (ATX): A - вхідний діодний 

випрямляч, нижче видно вхідний дросельний фільтр; B - конденсатори вхідного 
фільтра, правіше – радіатор високовольтних транзисторів; C - імпульсний 
трансформатор, правіше видно радіатор низьковольтних діодних випрямлячів; D - 
дросель групової стабілізації; E - конденсатори вихідного фільтра. 

Вхідний фільтр (дросель і конденсатори) – запобігає поширенню імпульсних 
перешкод в живильній мережі, зменшує стрибки струму заряду електролітичних 
конденсаторів при включенні комп’ютера в мережу, який може призвести до 
пошкодження вхідного випрямного моста. 

Вхідний випрямний міст перетворює змінну напругу в постійну пульсуючу. 
Конденсаторний фільтр згладжує пульсації випрямленої напруги. 

Окремий малопотужний блок живлення видає +5 В чергового режиму і +12 В для 
живлення мікросхеми перетворювача. Зазвичай дане джерело живлення виконане у 
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вигляді перетворювача на дискретних елементах або на типових моделях на мікросхемі 
TOPSwitch. 

Перетворювач півмостовий виконаний на двох біполярних транзисторах. Схема 
управління перетворювача захисту комп'ютера від перевищення чи зниження живлячих 
напруг, зазвичай виконана на спеціалізованій мікросхемі TL494, UC3844, KA5800 чи ін. 

Імпульсний високочастотний трансформатор служить для формування 
необхідних номіналів напруги, а також для гальванічної розв'язки ланцюгів (вхідних від 
вихідних, а також, при необхідності, вихідних один від одного). Ланцюги зворотного 
зв'язку підтримує стабільну напругу на виході блоку живлення. 

Вихідні випрямлячі. Позитивні та негативні напруги (5 і 12 В) використовують одні 
й ті ж вихідні обмотки трансформатора, з різним напрямком включення діодів 
випрямляча. Для зниження втрат, при великому споживаної струмі, в якості випрямлячів 
використовують діоди Шотткі, що володіють малим прямим падінням напруги. 

Дросель вихідний групової стабілізації. Дросель згладжує імпульси, накопичуючи 
енергію між імпульсами з вихідних випрямлячів. Друга його функція - перерозподіл 
енергії між ланцюгами вихідних напруг. Так якщо по якомусь каналу збільшиться 
споживаний струм, що знизить напругу в цьому ланцюзі, дросель групової стабілізації як 
трансформатор знизить напругу по інших ланцюгах. Ланцюг зворотного зв'язку виявить 
зниження вихідних ланцюгів, збільшить загальну подачу енергії, і відновить необхідні 
значення напруг. 

Вихідні фільтруючі конденсатори. Вихідні конденсатори, разом з дроселем 
групової стабілізації інтегрує імпульси, тим самим одержуючи необхідні значення напруг, 
які значно нижче напруг з виходу трансформатора на одну лінію або на кілька ліній, 
зазвичай +5 і +3,3) навантажувальних резисторів 10-25 Ом, для забезпечення безпечної 
роботи на холостому ходу. 

Переваги такого блоку живлення: 
• Проста і перевірена часом схемотехніка із задовільною якістю стабілізації вихідних 

напруг. 
• Високий ККД. Основні втрати припадають на перехідні процеси, які тривають 

значно менший час, ніж стійкий стан. 
• Малі габарити і маса, обумовлені як меншим виділенням тепла на регулюючому 

елементі, так і меншими габаритами трансформатора, завдяки тому, що останній працює 
на більш високій частоті. 

• Менша металоємність, завдяки чому потужні імпульсні джерела живлення 
коштують дешевше трансформаторних, незважаючи на велику складність. 

• Можливість включення в мережі широкого діапазону напруг і частот, або навіть 
постійного струму. Завдяки цьому можлива уніфікація техніки, виробленої для різних 
країн світу, а значить і її здешевлення при масовому виробництві. 

Недоліки півмостового блоку живлення на біполярних транзисторах: 
• При побудові схем силової електроніки використання біполярних транзисторів у 

якості ключових елементів знижує загальний ККД пристрою. Управління біполярними 
транзисторами вимагає значних витрат енергії. Все більше комп'ютерних блоків 
живлення будується на більш дорогих потужних MOSFET-транзисторах. Схемотехніка 
таких комп'ютерних блоків живлення реалізована як у вигляді півмостової схеми, так і 
зворотньоходових перетворювачів. Для задоволення малогабаритних вимог до 
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комп'ютерного блоку живлення, в зворотньоходових перетворювачах використовуються 
більш високі частоти перетворення (100-150 кГц). 

• Велика кількість намотувальних виробів, індивідуально розробляються для 
кожного типу блоків живлення. Такі вироби знижують технологічність виготовлення БП. 

• У багатьох випадку недостатня стабілізація вихідної напруги по каналах. Дросель 
групової стабілізації не дозволяє з високою точністю забезпечувати значення напруг у 
всіх каналах. Більш дорогі блоки живлення формують напруги ± 5 В і 3,3 В за допомогою 
вторинних перетворювачів з каналу 12 В. 

 
3. Вимоги до блоків живлення 
Блок живлення повинен мати достатню потужність, щоб задовольнити «апетити» 

всіх пристроїв, що входять до складу системи. Для роботи середньостатистичного 
комп'ютера досить блоку живлення потужністю 450-550Вт, але завжди краще купувати 
блок живлення «із запасом». Запас потрібен на випадок подальшого апгрейду 
(апаратного вдосконалення) комп'ютера шляхом встановлення в нього нових більш 
потужних або додаткових пристроїв, наприклад, декількох відеокарт, додаткового 
жорсткого диску, TV-тюнера, звукової плати і т.д. Вже існують блоки живлення 
потужністю близько 1500Вт. Думка про те, що блок живлення меншої потужності робить 
комп'ютер більш економічним, насправді не відповідає дійсності. Наприклад, блоки 
живлення 400Вт і 800Вт на одному і тому ж комп'ютері будуть споживати приблизно 
однакову кількість електроенергії. Цей показник означає не постійний, а піковий рівень 
потужності, який при необхідності здатний видати блок живлення. 

При недостатній потужності блока живлення комп'ютер просто не буде 
функціонувати. Такі ситуації часто виникають після встановлення в комп'ютер 
додаткових компонентів або заміни старих більш потужними новими. 

При виборі блоку живлення в першу чергу потрібно враховувати вимоги, які 
пред’являються одним з найбільш потужніших пристроїв – відеокарти, додаткових 
жорстких дисків, системи охолодження системного блоку. Як правило, якщо блок 
живлення їх задовольняє, його потужності вистачає і для забезпечення нормальної 
роботи інших пристроїв.  

Важливим моментом є відповідність заявленої потужності блока живлення його 
реальним можливостям. Потужність найдешевших екземплярів насправді виявляється 
на 50-150 Вт нижчою, ніж зазначено виробником. Неякісний блок живлення може швидко 
вийти з ладу та потягнути за собою в небуття половину комп'ютера (материнську плату, 
відеокарту, процесор та інші дорогі пристрої). Тому при купівлі блока живлення краще 
обійти стороною підозріло дешеві вироби, адже скупий платить двічі.  
 

Контрольні запитання 
1. Для чого призначений блок живлення? 
2. Які вихідні напруги необхідні для живлення материнської плати? 
3. З яких основних частин складається імпульсний блок живлення ПК? 
4. Як підібрати блок живлення для конкретно взятого системного блоку ПК? 
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Тема 10.1. Базова система вводу-виводу BIOS.  
Запуск програми setup BIOS 

 
План 
1. Функції BIOS. 
2. BIOS Setup. 
3. Виклик BIOS Setup. 
 
1. Функції BIOS 
BIOS (Basic Input / Output System, базова система введення-виведення) - 

спеціальна програма, що зберігається в мікросхемі ПЗУ. 
ПЗУ розшифровується як Постійне Запам'ятовуючий Пристрій. Можна також 

зустріти англомовне позначення цього типу пам'яті - ROM (Read Only Memory). На 
практиці вже давно замість звичайного ПЗУ використовується Flash-пам'ять, що дає 
можливість користувачам самим оновлювати версії BIOS. 

Функції цієї програми досить розширені. По-перше, відразу після включення 
живлення комп'ютера одержує управління саме BIOS. Вона виконує початкове 
тестування всіх компонентів комп'ютера. Якщо все в порядку, то управління передається 
програмі, що знаходиться в Boot-секторі (завантажувальному секторі) завантажувального 
диска (це може бути жорсткий диск, дискета, компакт-диск ...). Та, у свою чергу, 
завантажує операційну систему. 

Процедура початкового тестування називається POST - Power-On Self Test 
(самотестування після включення живлення). 

По-друге, BIOS зберігає в спеціальній мікросхемі CMOS-пам'яті. При включенні 
живлення поточна конфігурація порівнюється зі збереженою. Якщо знайдені відмінності, 
то вміст CMOS-пам'яті оновлюється і, якщо це необхідно, пропонується викликати 
підпрограму BIOS Setup для вказівки параметрів виявлених компонентів. Якщо ж 
відмінностей в конфігураціях немає, або ж оновлення конфігурації виконано без участі 
користувача, то здійснюються необхідні настройки апаратних компонентів комп'ютера. 

Мікросхема CMOS-пам'яті (Complementary Metal Oxide Semiconductor) є невеликою, 
за своїм обсягом. Оскільки інформація в ній повинна зберігатися і після виключення 
живлення, мікросхема CMOS-пам'яті живеться від своєї власної батареї. Наявність 
батарейки породжує свої проблеми. Після декількох років експлуатації (зазвичай не 
менше 5-6 років) батарея вже не здатна забезпечити живлення мікросхеми CMOS-
пам'яті, і збережена інформація починає губитися. На щастя, досить замінити батарею 
на нову, і проблем - як не бувало. 

По-третє, за допомогою спеціальної підпрограми BIOS Setup користувачу надається 
можливість вказати параметри і режими функціонування окремих компонентів 
комп'ютера. Там же, при необхідності, можна частину обладнання і відключити. 

По-четверте, заради чого у свій час розроблялася BIOS - обробка операцій 
введення-виведення. Наприклад, дисковод розуміє тільки найпростіші команди типу: 
помістити головку на таку-то доріжку, сектор і т.п. Якби всі програми містили в собі 
інструкції подібного роду, то вони займали б багато місця, та й працювали досить 
неефективно. Крім цього, при появі нових пристроїв всі існуючі програми доводилося б 
модифікувати. Щоб уникнути подібних проблем, велику частину роботи по обробці 
операцій введення-виведення переклали на BIOS. Це, звичайно, не вирішило всіх 
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проблем, але, щонайменше, значно спростило їх вирішення. Правда, зараз це вже не 
актуально. Більш-менш сучасні операційні системи практично не використовують 
(Windows 95, Windows 98, Windows Me) або взагалі не використовують (Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista) можливості BIOS по обробці операцій 
введення-виведення. Визначальне значення ці функції мали за часів операційної 
системи MS-DOS. 

 
2. BIOS Setup 
Рядовий користувач найчастіше стикається з частиною BIOS, званої BIOS Setup. Це 

спеціальна підпрограма, що дозволяє налаштувати роботу окремих апаратних 
компонентів комп'ютера. Основна її складність - незрозумілі назви опцій, мало що 
говорять не надто досвідченому користувачеві. Проблему поглиблює практично повна 
відсутність довідкових відомостей. В іншому нічого особливого в BIOS Setup немає, 
можна виділити лише кілька архаїчний інтерфейс. 

Всі значення, встановлені користувачем при налаштуванні комп'ютера з 
використанням BIOS Setup, зберігаються в мікросхемі CMOS-пам'яті, поряд з 
інформацією про апаратну конфігурацію комп'ютера. 

Розглянемо більш детально, що ж відбувається при включенні живлення 
комп'ютера і як потрапити в BIOS Setup. 

 
Порядок завантаження 
В першу чергу з'ясовується, чи встановлені в материнську плату процесор і модулі 

оперативної пам'яті. Далі здійснюється ініціалізація та перевірка відеокарти 
(відеоадаптера). На екрані монітора з'являються відомості про її типі, обсязі 
встановленої відеопам'яті, можливо, ще якісь параметри. 

Через інерційності сучасних цифрових моніторів побачити цю картинку часто 
неможливо: вона зникає швидше, ніж монітор встигає завершити переключення в 
потрібний режим. А деякі відеокарти взагалі не виводять ніяких повідомлень при своїй 
ініціалізації. Плюс, деякі версії BIOS дозволяють відключити висновок деяких 
повідомлень при завантаженні - замість цього відображається логотип виробника. 

Після ініціалізації відеокарти визначаються тип процесора, об'єм встановленої 
оперативної пам'яті, проходить перевірка цих пристроїв (Рис. 59). Виконується 
ініціалізація та перевірка жорстких дисків і інших IDE / SATA-пристроїв (рис. 60), потім 
ініціалізуються і перевіряються карти (плати) розширення. 
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Рис. 59. Визначення типу процесора і тестування  

оперативної пам'яті при завантаженні. 
 

 
Рис. 60. Визначення конфігурації IDE / SATA-пристроїв 
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Після перевірки всіх пристроїв запускається розширення Plug and Play, що находить 
пристрої, сумісні зі стандартом Plug and Play. 

Якщо карта розширення має свій BIOS (наприклад, плата RAID-контролера), 
управління на деякий час передається BIOS – вона також може відобразити свої 
повідомлення. 

Після закінчення тестування, деякі версій BIOS виводять таблицю з апаратною 
конфігурацією комп'ютера (рис. 61), після чого управління передається операційній 
системі, точніше кажучи, завантажувачу операційної системи. Цей завантажувач 
зазвичай знаходиться в Boot-секторі (завантажувальному секторі) жорсткого диска. 

 

 
Рис. 61. Підсумкова таблиця з конфігурацією апаратних компонентів комп'ютера. 

 
3. Виклик BIOS Setup 
У момент початкової ініціалізації, після процедури самотестування, на екрані в 

більшості випадків з'являється напис, що запрошує увійти в BIOS Setup. Наприклад, вона 
може виглядати так: Press DEL to enter SETUP. Для входу в BIOS Setup поки горить 
напис, - потрібно натисніти клавішу <Del> на клавіатурі. 

На різних комп'ютерах виклик BIOS Setup може здійснюватися по-різному: це може 
бути <F1> (зустрічається в окремих реалізаціях Phoenix BIOS), <F2> (на материнських 
платах Intel і у випадку деяких версій Phoenix BIOS), <F10> (ще один з варіантів для 
Phoenix BIOS), <Esc>, комбінація <Ctrl> + <Alt> + <Esc>, <Ctrl> + <Alt> + <Ins>, <Ctrl> + 
<Alt> або будь-яка інша клавіша (поєднання клавіш ). Просто     <Del> - найпоширеніший 
варіант. Зазвичай спосіб входу в BIOS Setup вказується при завантаженні, його можна 
знайти в керівництві до материнської плати або до комп'ютера. 

Але навіть якщо запрошення не виводиться, замість повідомлень при завантаженні 
відображається логотип виробника, що приховує всі повідомлення, даний факт ніяк не 
завадить викликом BIOS Setup. Як тільки буде проініціалізувати клавіатура (засвітяться 
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індикатори Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock), кілька разів поспіль натисніть клавішу 
<Del>. Не допомагає? Перезавантажте комп'ютер і спробуйте наступний варіант з 
наведених вище. 

Для повної впевненості клавішу (комбінацію клавіш) слід натиснути 10-15 разів 
протягом близько 10 секунд. Це гарантує, що натискання не «загубиться», а буде 
відпрацьовано. Часто ініціалізація входу в BIOS Setup супроводжується появою написи: 
скажімо, це може бути повідомлення Entering SETUP. 

Час від часу виникає ситуація, коли комп'ютер відмовляється завантажуватися 
через помилкові налаштувань, зроблених в BIOS Setup. Наприклад, ви вказали занадто 
«оптимістичні» значення для частоти системної шини, вибрали занадто агресивні 
тайминги для модулів пам'яті та ін. Сучасні материнські плати самі відновлюють безпечні 
значення «проблемних» опцій, якщо попередня завантаження комп'ютера не увінчалася 
успіхом. Але, по-перше, цей механізм не завжди спрацьовує, і, по-друге, зустрічаються 
материнські плати, позбавлені подібної функціональності. 

Ще одна причина для скидання BIOS - невідомий або помилково введений пароль в 
BIOS Setup. В результаті ви або не можете увійти в BIOS Setup для зміни тих чи інших 
значень, або взагалі не можете завантажити комп'ютер, тому Потрібно ввести пароль, 
який ви не знаєте. 

Як бути, якщо ви зіткнулися з одним з цих варіантів? Вам допоможе повне скидання 
BIOS з відновленням всіх заводських налаштувань BIOS Setup, що забезпечують 
нормальне завантаження комп'ютера. Щоб його здійснити потрібно виконати ряд 
операцій. Перше, що необхідно зробити, - повністю знеструмити комп'ютер і всю 
підключену периферію. Не полінуйтеся, вийміть вилку з розетки: цим ви застрахуєте 
себе від ураження електричним струмом, а комп'ютер - від можливих пошкоджень через 
неакуратних дій. Потрібно зняти кришку системного блоку і знайти джампер (перемичку), 
відповідальну за очищення вмісту CMOS-пам'яті - ця пам'ять зберігає, в тому числі, і 
налаштування BIOS Setup. Зазвичай даний джампер позначений, як Clear CMOS, можуть 
зустрічатися варіанти CCMOS, CL_CMOS, Clear RTC, CRTC, CLRTC, CL_RTC і т.п. 
Виробники материнських плат в більшості своїй розташовують його поруч з батарейкою, 
підживлює CMOS-пам'ять (рис. 62), або переносять джампер на край плати, у зручне для 
доступу місце. 

 

 
Рис. 62. Джампер очищення вмісту CMOS-пам'яті поруч з батарейкою. 
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Джампер може мати два або три контакти. У першому випадку, щоб обнулити 

CMOS-пам'ять, його необхідно замкнути на декілька секунд, у другому - переставити з 
положення 1-2 в положення 2-3 на цей же час, а потім повернути назад. 

Не забудьте, всі операції повинні здійснюватися з знеструмленим комп'ютером! 
На недорогих системних платах джампер часто відсутній, зате є пара контактів 

(майданчиків) на друкованій платі, що виконують ту ж функцію. Для скидання BIOS 
потрібно акуратно замкнути їх викруткою на декілька секунд. Більш дорогі моделі 
материнських плат, розраховані на ентузіастів, навпаки, замість джампера пропонують 
зручний перемикач або кнопку (рис. 63). 

 

 
Рис. 63. Кнопка очищення вмісту CMOS-пам'яті 

 
Може статися так, що вам не вдасться знайти зазначений вище джампер - скажімо, 

виробник другого ешелону заощадив на розводці цієї перемички, або доступ до 
джамперу заблокований іншими пристроями. У цьому випадку для скидання всіх значень 
BIOS Setup можна спробувати вийняти батарейку, підживлює CMOS-пам'ять (природно, 
при знеструмленому комп'ютері). Після цього рекомендується ненадовго замкнути 
викруткою контакти «+» і «-» гнізда батарейки і почекати декілька секунд, перш ніж 
повертати батарейку на місце. 

Після скидання BIOS закрийте кришку системного блоку, підключіть комп'ютер до 
електричної мережі і увімкніть живлення. Оскільки було здійснено обнулення всіх 
налаштувань, перше, що рекомендується зробити, увійти в BIOS Setup і виконати 
початкове конфігурування основних опцій. Як мінімум, бажано встановити час і дату, 
проконтролювати і при необхідності задати параметри наявних накопичувачів, 
відключити невживані інтегровані пристрої і вказати порядок завантаження. 
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Контрольні запитання 
 

1. Що таке BIOS? 
2. Де зберігається базова система вводу-виводу? 
3. Для чого призначена програма BIOS setup? 
4. Яким чином «обнулити» налаштування програми BIOS setup? 

 
 
 

Тема 10.2. Виробники BIOS. Версії BIOS. 
 Розділи базової системи вводу-виводу 

 
План 
1. Виробники BIOS. 
2. Актуальні версії BIOS. 
3. Розділи BIOS AMI BIOS 1.21. 
4. Розділи BIOS AMI BIOS версій 2.5x/2.6x. 
 
1. Виробники BIOS 
В даний час серед розроблювачів BIOS для персональних комп'ютерів найбільш 

відомі три фірми. 
«Ветеран біосотворення» American Megatrends, Inc. За часів 386-х процесорів BIOS 

розробників цієї фірми (AMI BIOS) стояли практично на всіх комп'ютерах. Потім 
поступово їх витіснили BIOS виробництва Award Software, Inc. Але останнім часом 
ситуація змінилася і AMI BIOS знову завоював заслужену популярність у виробників. 
Його із задоволенням використовують такі відомі виробники материнських плат, як 
ASUS, Gigabyte, MSI та інші. 

Другий за алфавітом йде фірма Intel. Певний час на своїх материнських платах вона 
використовувала модифікований BIOS виробництва American Megatrends, Inc. - Він так і 
називався Intel / AMI BIOS. Зараз, після суттєвої переробки, згадка про American 
Megatrends, Inc. зникло і на сучасних материнських платах використовується вже 
власний Intel BIOS. 

Тут треба зауважити, що на відміну від інших компаній-розроблювачів BIOS, Intel 
використовує свої напрацювання лише на власних материнських платах. 

І, нарешті, третій вельми впливовий «гравець» цього ринку - Phoenix Technologies. 
До поглинання Award Software, Inc. Phoenix BIOS не був особливо популярний у 
виробників материнських плат, а от Award BIOS самостійної тоді Award Software, Inc. 
використовувався на переважній більшості комп'ютерів. Так що придбання Award 
Software, Inc. дозволило Phoenix Technologies істотно розширити займану частку ринку, і 
зараз BIOS Phoenix Technologies (торгові марки - Award BIOS, Phoenix Award BIOS, 
Phoenix Award Workstation BIOS) використовуються практично всіма виробниками 
материнських плат. Він навіть більш популярний (особливо у виробників материнських 
плат другого ешелону), ніж AMI BIOS. 
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2. Актуальні версії BIOS 
Хоча завдання, що виконуються BIOS, однакові незалежно від конкретної реалізації 

BIOS, відмінності все ж є. Найпомітніше для користувача - інтерфейс підпрограми BIOS 
Setup. Так що є сенс зупинитися на виробниках і версіях BIOS, відмінності в їх 
інтерфейсі, способі управління. 

Мова тут йде не про версії (ревізії) прошивок BIOS для кожної конкретної 
материнської плати (комп'ютера), а про «глобальні» версіях BIOS від розробників. 
Спрощено можна сказати, що мова йде про версії інтерфейсу програми BIOS Setup. 

 
3. Розділи BIOS AMI BIOS 1.21 
AMI BIOS 1.21 виробництва American Megatrends, Inc. - нечастий гість на 

комп'ютерах. Основна причина цього – крайня убогість налаштувань. Тим не менш, у свій 
час кілька виробників материнських плат використовували цю версію в своїх продуктах. 

 
Головне меню 
Викликавши утиліту BIOS Setup, ви відразу ж потрапляєте в головне меню цієї 

програми (рис. 64). Розглянемо призначення опцій, прихованих під тим чи іншим пунктом 
меню. 

 

 
Рис. 64. Головне меню AMI BIOS версії 1.21. 
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Standard CMOS Setup 

 
Рис. 65. Пункт Standard CMOS Setup. 

Тут (рис. 65) ви знайдете опції, що відповідають за: 
- Установку системних дати і часу; 
- Параметри накопичувачів, підключених до каналів стандартного IDE-контролера 

чіпсета; 
- Характеристики дисководів. 
Щоб автоматично визначити параметри всіх підключених накопичувачів (за 

винятком дисководів) натисніть <F3>, перебуваючи в цьому меню. Якщо ж вам необхідно 
визначити характеристики окремого накопичувача, підключеного до того чи іншого 
каналу стандартного IDE-контролера чіпсета, виділіть відповідну опцію і натисніть 
<Enter>. 

 

Advanced Setup 

 
Рис. 66. Пункт Advanced Setup. 
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Це, напевно, найбільш насичений опціями розділ AMI BIOS версії 1.21 (рис. 66). У 
ньому зосереджені опції, що відповідають за: 

- Порядок опитування накопичувачів при завантаженні операційної системи; 
- Моніторинг стану жорстких дисків (технологія SMART); 
- Параметри контролера дисководу; 
- Безпосередньо сам дисковод; 
- Клавіатуру; 
- Мишу; 
- Область дії пароля; 
- Управління кеш-пам'яттю процесора; 
- Характеристики встановленої оперативної пам'яті (робочі частоти і таймінги); 
- Порядок управління оперативною пам'яттю; 
- Області кешування; 
- Параметри відеокарти; 
- Контроль рівня електромагнітного випромінювання. 
 
Power Management Setup 
Даний розділ (рис. 67) відповідає за установку енергозберігаючих режимів роботи 

комп'ютера: 
- Інтерфейс розширеного конфігурування і управління живленням (ACPI); 
- Розширене управління живленням (APM); 
- Пробудження комп'ютера при активності пристроїв або по таймеру. 
 

 
Рис. 67. Пункт Power Management Setup. 
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PCI / Plug and Play Setup 
Зосереджені опції (рис. 68), що дозволяють: 
- Задати порядок розподілу ресурсів; 
- Вказати відеокарту, яка буде використовуватися при завантаженні; 
- Налаштувати інтегроване відео, якщо воно є; 
- Встановити параметри відеокарти. 
У деяких реалізаціях BIOS тут же знаходяться опції, що дозволяють налаштувати 

стандартний IDE-контролер чіпсета. 
 

 
Рис. 68. Пункт PCI / Plug and Play Setup. 

 
Load Optimal Settings 
Завантаження параметрів BIOS Setup, гарантовано забезпечують нормальну 

роботу апаратної частини комп'ютера. 
 
Load Best Perfomance Settings 
Завантаження параметрів BIOS Setup, забезпечують максимальну продуктивність, 

при цьому, можливо, буде потрібно ручне коректування деяких параметрів для 
забезпечення стабільної роботи. 
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Features Setup 
 

 
Рис. 69. Пункт Features Setup. 

 
Цей розділ (рис. 69) містить опції, які відповідають за «комунікаційні» можливості 

чіпсета, а також за інтегровані пристрої: 
- Контролер дисковода; 
- Послідовні порти; 
- Паралельний порт; 
- Стандартний IDE-контролер чіпсета; 
- Контролер USB; 
- Підтримку пристроїв з USB-інтерфейсом на рівні BIOS; 
- Інтегровану звукову підсистему, якщо вона реалізована; 
- GAME / MIDI-порт; 
- Інтегрований модем, при його наявності; 
- Інтегровану мережеву карту, якщо вона є; 
- Інші інтегровані компоненти. 
 
CPU PnP Setup 
Тут (рис. 70) ви знайдете опції, що дозволяють розігнати процесор і (або) 

оперативну пам'ять: 
- Управління частотами оперативної пам'яті; 
- Контроль частот процесора і шин; 
- Збільшення напруги живлення компонентів. 
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Рис. 70. Пункт CPU PnP Setup 

 
Hardware Monitor 
У даному розділі (рис. 71) зосереджені всі опції, що відповідають за системний 

моніторинг. Зокрема, це: 
- Контроль поточних напруг; 
- Спостереження за температурою; 
- Моніторинг швидкостей обертання вентиляторів. 

 
Рис. 71. Пункт Hardware Monitor. 
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Change Password 
Вибравши цей пункт головного меню, ви зможете задати, змінити або зняти пароль, 

що обмежує доступ до налаштувань BIOS Setup і, можливо, необхідний для 
завантаження комп'ютера. 

 
Exit 
Даний пункт відповідає за вихід з BIOS Setup зі збереженням зроблених настройок 

або без них. 
 
Управління 
Управління в BIOS Setup версії 1.21 фірми American Megatrends, Inc. традиційна для 

BIOS Setup тих років. Для вибору того чи іншого пункту в головному меню ви повинні з 
допомогою клавіш управління курсором підвести до нього курсор і натиснути <Enter>. 
Вихід в головне меню з будь-якого пункту - <Esc>. 

Натискання <F5> призведе до повернення до тих значень опцій, що були 
встановлені в момент входу в BIOS Setup, натискання <F6> завантажить оптимальні з 
точки зору надійності значення опцій, а натискання <F7> автоматично виставить 
значення, орієнтовані на максимальну продуктивність (правда, це може викликати 
нестабільну роботу комп'ютера). 

Якщо, перебуваючи в головному меню, ви виберете пункт Exit (або натиснути 
<F10>), вам буде запропоновано зберегти або відмовитися від вироблених змін (клавіші 
<Y> і <N>, відповідно) і вийти з BIOS Setup. 

Для вибору тієї чи іншої опції в одному з меню використовуються всі ті ж клавіші 
управління курсором, а ось зміна значення опції - клавіші <PgUp> і <PgDn> (або <+> і <-> 
на розширеній клавіатурі). Вихід в головне меню – клавіша <Esc>. 

 
4. Розділи BIOS AMI BIOS версій 2.5x/2.6x 
AMI BIOS версій 2.5x/2.6x часто зустрічається на сучасних материнських платах 

ASUS. Головна відмінність від більшості інших виробників – змінений інтерфейс утиліти 
BIOS Setup. Тому є сенс розглянути його окремо. 

Схожу реалізацію AMI BIOS версій 2.5x/2.6x можна зустріти і на материнських 
платах деяких інших виробників. В першу чергу це, звичайно, дочірня компанія ASUS – 
ASRock. Але схожий інтерфейс BIOS Setup іноді використовує і Biostar. 

 
Main 
Після виклику BIOS Setup активізованим виявляється пункт Main (рис. 72). За 

допомогою опцій цього розділу ви можете: 
- Встановити поточні дату і час; 
- Вибрати тип та обсяг використовуваного дисковода; 
- Задати мову інтерфейсу; 
- Вказати характеристики накопичувачів, підключених до стандартного IDE / SATA-

контролера чіпсета; 
- Сконфігурувати стандартний IDE / SATA-контролер чіпсета. 
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Рис. 72. Пункт Main меню AMI BIOS версій 2.5x/2.6x на материнських платах ASUS. 

 
Advanced 
Advanced – це, напевно, найбагатший на налаштування розділ BIOS (рис. 73). Він 

складається з декількох підрозділів, що включають в себе подібні по призначенню опції: 
- Автоматичний розгін; 
- Контроль частоти і множника процесора, частот шин; 
- Управління частотою роботи оперативної пам'яті; 
- Збільшення напруги живлення компонентів; 
- Використання багатопоточності процесора (Hyper-Threading); 
- Настройка багатоядерних процесорів; 
- Контроль енергозберігаючих механізмів процесора; 
- Додаткові аспекти функціонування процесора; 
- Параметри роботи оперативної пам'яті (частоти, таймінги); 
- Вибір первинної відеокарти, що відображає інформацію в процесі завантаження; 
- Загальні параметри відеокарти; 
- Параметри роботи шини ISA (деякі успадковані опції); 
- Порядок функціонування шини PCI; 
- Керування шиною AGP; 
- Налаштування шини PCI Express; 
- Конфігурування портів PCI Express 16x; 
- Особливості функціонування внутрішніх шин чіпсета; 
- Робота розширеного контролера переривань (APIC); 
- Контроль рівня електромагнітного випромінювання; 
- Настройка інтегрованої звукової карти; 
- Конфігурування інтегрованого мережевого контроллера; 
- Управління послідовними портами; 
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- Параметри інфрачервоного порту; 
- Конфігурування паралельного порту; 
- Настройка GAME / MIDI-порту; 
- Управління іншими інтегрованими компонентами. 
- Порядок розподілу ресурсів; 
- Режими обміну даними IDE / SATA-контролера чіпсета; 
- Порядок роботи USB-контролера чіпсета; 
- Підтримка USB-контролером USB-периферії на рівні BIOS; 
- Додаткові можливості материнської плати, такі як програвання музики без 

завантаження ОС, супровід завантаження і т.п. 
 

 
Рис. 73. Пункт Advanced. 

 
Power 
У розділі Power (рис. 74) зосереджені всі опції, що відповідають за розширене 

управління живленням і системний моніторинг: 
- Конфігурування інтерфейсу розширеного конфігурування і управління живленням 

(ACPI); 
- Настройка механізму розширеного управління живленням (APM); 
- Спостереження за активністю пристроїв; 
- Параметри включення і виключення комп'ютера; 
- Настройка пробудження (або включення) комп'ютера при активності пристроїв або 

по таймеру; 
- Інтелектуальне управління швидкістю вентиляторів; 
- Запобігання перегріву компонентів; 
- Контроль відкриття корпусу системного блоку; 
- Відображення температури компонентів; 
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- Показ швидкості обертання вентиляторів; 
- Моніторинг напруги живлення. 

 
Рис. 74. Пункт Power. 

Boot 
Розділ Boot (рис. 75) містить опції, що визначають порядок завантаження: 
- Порядок опитування накопичувачів при завантаженні; 
- Системні повідомлення і швидкість завантаження; 
- Настройка миші; 
- Параметри клавіатури; 
- Режим управління оперативною пам'яттю; 
- Обробка помилок при завантаженні; 
- Установка, зміна і зняття паролів BIOS; 
- Захист завантажувального сектора від перезапису. 

 
Рис. 75. Пункт Boot. 
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Exit 
Останній розділ - Exit (рис. 76) - дозволяє зберегти зроблені зміни і вийти з BIOS 

Setup, відмовитися від зроблених змін і завершити роботу з BIOS Setup, анулювати 
зроблені зміни або завантажити параметри BIOS Setup, що гарантовано забезпечують 
нормальну роботу апаратної частини комп'ютера. 

Тут же можуть знаходитися опції, що відповідають за оновлення BIOS, роботу з 
профілями налаштувань BIOS Setup. 

 

 
Рис. 76. Пункт Exit. 

 
Додаткові пункти меню 
Практично всі сучасні плати ASUS містять розділ Tools, згрупованих опції для 

роботи з профілями налаштувань BIOS Setup і для виклику вбудованої утиліти 
оновлення коду BIOS. Тут же можуть знаходитися налаштування додаткових 
можливостей материнської плати. 

На виробах середнього рівня часто є розділ Ai Tweaker, в який перенесено 
більшість опцій, потрібних при розгоні. На материнських платах верхнього рівня 
використовується інша назва цього розділу - Extreme Tweaker - з відповідним 
збільшенням кількості доступних налаштувань. 

 
Управління 
В BIOS Setup на материнських платах ASUS прийняті наступні налаштування. Вибір 

того чи іншого пункту головного меню здійснюється клавішами управління курсором 
<вліво> і <вправо>. При цьому будуть висвітлюватися опції, характерні саме для даного 
розділу. Вибір конкретної опції: клавіші-стрілки <вгору> та <вниз>. Якщо опція містить 
одразу кілька значень (скажімо, дата або час), перехід між окремими полями можливий 
за допомогою клавіші <Tab>. 
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Для зміни значення опції призначені клавіші <+> і <-> на розширеній клавіатурі. 
Якщо ви хочете побачити всі доступні для даної опції значення, натисніть <Enter>: 
відкриється невелике меню, в якому клавішами <вгору> та <вниз> можна вибрати 
потрібний варіант. 

Якщо зліва від імені опції знаходиться символ трикутника, при її виборі і натисканні 
клавіші <Enter> ви потрапите під вкладене меню (наприклад, на рис. 77 показано 
вкладене меню Primary IDE Master пункту Main). Вихід на верхній рівень - клавіша <Esc>. 

 

 
Рис. 77. Вкладене меню Primary IDE Master пункту Main. 

 
Якщо опцій в даному розділі або меню занадто багато і вони не поміщаються на 

екрані, праворуч від них з'являється вертикальна смуга прокрутки, що сигналізує про цей 
факт. 

Клавіша <F10> дозволяє в будь-який момент зберегти зроблені зміни і вийти з BIOS 
Setup, <Esc>, якщо ви перебуваєте в меню верхнього рівня, - відмовитися від зроблених 
змін і вийти з BIOS Setup. У вкладених меню, як уже говорилося, <Esc> дозволяє 
повернутися на рівень вгору. 

 
Контрольні запитання 

1. Які виробники BIOS Вам відомі? 
2. Які актуальні версії BIOS Setup Ви знаєте? 
3. В чому відмінність між двома розглянутими актуальними версіями BIOS Setup? 
4. Які розділи BIOS Setup відповідають за вибір завантажувача ОС? 
 
 
 
 



 108 

Тема 10.3. Функціональна схема роботи комп'ютера. 
Налаштування параметрів програми setup BIOS 

 
План 
1. Функціональна схема роботи комп'ютера. 
2. Налаштування параметрів програми setup BIOS: 

2.1. процесор, кеш-пам'ять і системна шина; 
2.2. чіпсет; 
2.3. оперативна пам'ять. 

 
1. Функціональна схема роботи комп'ютера 
Перш ніж говорити про ті або інші опції BIOS Setup варто розглянути, як працює 

персональний комп'ютер, з яких апаратних компонентів він складається, як відбувається 
їх взаємодія. 

Наочне уявлення про пристрій комп'ютера і взаємодію окремих компонентів 
найпростіше отримати, дивлячись на блок-схему. Впродовж багатьох років 
використовувався класичний варіант взаємодії, показаний на рис. 78. Так, зокрема, 
функціонують ті ПК, що є до цих пір у багатьох користувачів комп'ютери на основі 
процесорів Pentium 4 Socket 478, Athlon XP і подібних до них. 

На цій блок-схемі показані лише пристрої, що знаходяться в системному блоці, 
сірим кольором відмічені компоненти, що є частиною материнської плати комп'ютера. 

 

 

Рис. 78. Класична функціональна схема роботи комп'ютера. 
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Щоб синхронізувати роботу всіх частин комп'ютера, обмін даними між ними 
здійснюється з фіксованими частотами – по тактах. Так, системна шина комп'ютера може 
функціонує на частоті 66, 100, 133, 166, 200, 266, 333, 400 Мгц (мається на увазі саме 
фізичне значення частоти, а не швидкість передачі даних), одна з цих же частот 
використовується і при обміні з пам'яттю. Шина PCI в штатному режимі працює на 
частоті 33 Мгц, а AGP — на частоті 66 Мгц. 

Всі ці частоти жорстко зв'язані один з одним. Проілюструємо це на прикладі. Нехай 
частота системної шини 133 Мгц. При використанні оптимальної з точки зору 
продуктивності оперативної пам'яті, частота шини пам'яті дорівнюватиме частоті 
системної шини. При цьому частота шини PCI дорівнюватиме 1/4 від частоти системної 
шини, а частота шини AGP — 1/2 від частоти системної шини. 

На інших частотах системної шини дільники будуть, природно, іншими. 
У багатьох старих чіпсетах ці частоти задавалися одним-єдиним тактовим 

генератором, а потрібне значення виходило за допомогою програмованих дільників. 
Таким чином, якщо підвищити (або знизити) частоту системної шини, відповідним чином 
змінювалися і всі останні частоти. У сучасних розробках замість одного тактового 
генератора використовується декілька. Перший, наприклад, задає частоту системний 
шини і шини пам'яті, а другий — частоти шин PCI і AGP. Таке рішення істотно полегшує 
розгін комп'ютера, дозволяючи при будь-яких значеннях частот системної шини і шини 
пам'яті зберігати штатні частоти шин PCI, AGP або PCI Express. 

Багато компонентів здатні передавати по шині за такт не одне значення, а два 
(процесори AMD Athlon XP і Duron, пам'ять DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM), 
або навіть чотири (процесори Intel Pentium 4 і подальші, а також бюджетні модифікації на 
їх основі). Таким чином, скажімо, для процесора Pentium 4 при фізичній частоті системної 
шини 133 Мгц швидкість обміну даними складатиме 533 Мгц. До речі, швидкість обміну 
даними по тій або іншій шині часто називають ефективною частотою цієї шини. 

На рис. 79 приведена функціональна блок-схема комп'ютера на основі процесорів 
Intel для Socket 775 (останні модифікації Pentium 4 і Celeron, Pentium D, сімейство Core 2 
і подібні до них). Як бачите, змінилося не багато: остаточно пішла в минуле шина ISA, 
з'явилася нова високошвидкісна шина PCI Express, яку використовує відео карта. 
Жорсткі диски, приводи оптичних дисків нині рекомендується підключати до шини SATA 
(Serial ATA), хоча в деяких чіпсетах зберігся і інтерфейс IDE. 
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Рис. 79. Функціональна схема роботи сучасного комп'ютера 
з контролером пам'яті в чіпсеті. 

 
Набагато цікаво поглянути на функціональну блок-схему при використанні 

процесорів AMD, починаючи з Athlon 64 і Sempron на їх основі, а також Intel Core i7 (рис. 
80). Основна відмінність — контролер пам'яті інтегрований безпосередньо в процесор. 
Як наслідок, оперативна пам'ять підключається до нього безпосередньо, минувши чіпсет. 
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Рис. 80. Функціональна схема роботи комп'ютера з інтегрованим  
в процесор контролером пам'яті. 

 
2. Налаштування параметрів програми setup BIOS 
2.1. Процесор, кеш-пам'ять і системна шина 
Головним компонентом комп'ютера, безумовно, є центральний процесор. Він 

управляє роботою всіх частин комп'ютера, проводить всі обчислення, визначає загальну 
швидкодію. Як правило, це найбільш високошвидкісний компонент — частота роботи 
сучасних моделей частенько перевершує 3 ГГц. Втім, швидкодія процесора залежить не 
стільки від частоти, на якій він працює, а і від його архітектури. 

У класичному варіанті взаємодії з пристроями системного блоку процесор здійснює 
за допомогою системної шини. На жаль, всі компоненти здатні вести обмін даними з 
швидкостями, помітно меншими, ніж допускає обчислювальна потужність процесора, це і 
зумовлює набагато нижчу частоту системної шини. Щоб уникнути непродуктивних 
затримок, в процесорі є високошвидкісна кеш-пам'ять. Вона містить дані і інструкції, що 
найчастіше використалися за останній час, а також інформацію, яка може бути потрібною 
найближчим часом. В результаті звернення до інформації, що знаходиться в кеші, дані 
та інструкції практично не викликають додаткових тактів чекання. І лише якщо необхідна 
інформація відсутня, вона запрошуються з оперативної пам'яті або від інших пристроїв. 
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Сучасні процесори AMD (починаючи з Athlon 64), нове сімейство процесорів Intel 
(Core i7), функціонують трохи інакше — взаємодія з оперативною пам'яттю відбувається 
безпосередньо, минувши системну шину. Це дозволяє істотно скоротити затримки при 
зчитуванні і запису даних та інструкцій, але, все одно, без кеш-пам'яті не обійтися. 

У більшості масових моделей кеш-пам'ять є дворівневою: надшвидка кеш-пам'ять 
невеликого об'єму першого рівня і дещо повільніша, але і помітно більшого об'єму, кеш-
пам'ять другого рівня. І якщо звернення до першої дійсно відбувається з мінімальними 
затримками, то зчитування даних або інструкцій з кеш-пам'яті другого рівня пов’язане з 
невеликими простоями процесора. Але це все одно істотно швидше, ніж зчитувати 
інформацію з оперативної пам'яті. 

Деякі процесори (зокрема, сімейство AMD Phenom, Intel Core i7) оснащені 
трирівневою кеш-пам'яттю. Кеш-пам'ять третього рівня ще повільніша, ніж кеш-пам'ять 
другого рівня, але, все одно, вона помітно швидше за оперативну пам'ять. Та і об'єм її 
часто істотно перевершує об'єм кеш-пам'яті другого рівня. 

Ще одним аспектом, що визначає загальну швидкодію процесора, є кількість ядер. 
Спочатку всі процесори для персональних комп'ютерів були одноядерними, але зараз 
подібне рішення збереглося лише в бюджетних моделях. Процесори для масового ринку 
мають, як мінімум, два ядра. По великому рахунку, багатоядерні процесори працюють 
аналогічно своїм одноядерним «побратимам», лише здатні паралельно виконувати два і 
більше незалежних потоки інструкцій. Можливі нюанси пов'язані з кеш-пам'яттю другого і 
третього рівня. Вона може бути як загальною для всіх ядер, так і індивідуальною в 
кожного ядра. Перший варіант переважно з точки зору продуктивності, зате другий — 
простіший в реалізації. 

Оскільки зв’язок процесор — кеш-пам'ять — системна шина багато в чому визначає 
швидкодію комп'ютера, при конфігурації BIOS Setup необхідно звернути особливу увагу 
на ті опції, які дозволяють змінювати частоту системної шини процесора і вибирати 
режими функціонування кеш-пам'яті. Часто можна вказати і коефіцієнт множення 
процесора (відношення частоти функціонування процесора до частоти системної шини), 
але корисність цієї опції залежить від моделі процесора — у більшості процесорів 
коефіцієнт множення заблокований, або допускається лише зменшення значення. 

 
2.2. Чіпсет 
Важливу роль в роботі комп'ютера грає набір системних мікросхем материнської 

плати — чіпсет. Це свого роду інтелектуальний посередник між всіма компонентами. 
В більшості випадків чіпсет складається з двох основних мікросхем: системного 

контроллера (часто званого північним мостом) і функціонального контроллера (званого 
південним мостом). Природно, цими двома мікросхемами справа не обмежується, і в 
чіпсет входить ще безліч дрібніших складових. Просто дві ці мікросхеми — основа 
чіпсета. 

Інколи системний і функціональний контроллери об'єднують в одну мікросхему. 
Intel використовує свої позначення. Так, системний контроллер в термінології цієї 

компанії називається MCH (Memory Controller Hub) або, для рішень з інтегрованим 
графічним ядром, GMCH (Graphics and Memory Controller Hub). А функціональний 
контроллер носить ім'я ICH (I/O Controller Hub). 

До системного контроллера через системну шину підключається процесор, а через 
шину пам'яті — оперативна пам'ять (виключення сучасні процесори AMD і нова розробка 
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Intel з інтегрованим в процесор контроллером пам'яті). Відеокарта підключається через 
свою власну шину — AGP (у старих чіпсетах) або PCI Express 16x (сучасні рішення). 

«16x» в позначенні PCI Express означає кількість задіяних ліній цієї шини — в 
даному випадку їх 16. 

Сучасні потужні ігрові системи можуть містити не одну, а дві, три або навіть чотири 
відеокарти, об'єднані за допомогою технологій CrossFire (відеокарти ATI/AMD) або SLI 
(продукція NVIDIA). Це дозволяє істотно збільшити швидкодію в іграх, розділивши 
обробку тривимірних сцен між наявними графічними процесорами. Щоб організувати 
підключення двох і більше відеокарт, задіюються або повноцінні шини PCI Express 16x, 
або одна чи дві шини PCI Express 16x діляться між всіма відеокартами, до кожної з яких в 
режимі CrossFire або SLI підводиться по 8 ліній. Можливі і більш екзотичні реалізації: 
скажімо, за наявності двох відеокарт, перша завжди задіює 16 ліній шини, а для другої 
виділяється 8 ліній. 

Функціональний контроллер з'єднується з системним за допомогою внутрішньої 
високошвидкісної шини. 

Свого часу для з'єднання системного і функціонального контроллерів часто 
використовували шину PCI. Це дозволяло спростити чіпсет і зробити його дешевшим. 
Але на швидкодії даний підхід позначався не кращим чином, і від цієї практики давно 
відмовилися. 

Функціональний контроллер забезпечує управління шинами PCI, ISA (якщо остання 
є), PCI Express (у сучасних чіпсетах), роботу жорстких дисків, приводів оптичних дисків, 
дисковода, портів введення-виводу. Окрім цього функціональний контроллер за 
допомогою BIOS забезпечує ініціалізацію і початкове завантаження комп'ютера після 
включення живлення або перезавантаження. 

Оскільки функції, що виконуються чіпсетом, досить важливі, всіляким 
налаштуванням його роботи присвячена мало не половина опцій BIOS Setup. Це і 
порядок функціонування шин ISA, PCI, AGP, PCI Express, це і робота вхідних до складу 
чіпсета контроллерів IDE і SATA. Помітна кількість налаштувань присвячена і портам 
введення-виводу. 

 
2.3. Оперативна пам'ять 
В оперативній пам'яті зберігаються всі дані та інструкції, з якими в даний момент 

працює процесор. Оперативна пам'ять працює дуже швидко (повільніше за кеш-пам'ять, 
проте швидше за всі останні пристрої) і в значній мірі визначає загальну швидкодію 
комп'ютера. 

Перш ніж говорити про конкретні налаштування setup BIOS слід мати уявлення про 
принципи роботи оперативної пам'яті. На жаль, без цих відомостей правильно 
конфігурувати відповідні опції навряд чи вдасться. 

Модулі пам'яті організовані у вигляді матриці, що складається з окремих елементів 
пам'яті. Із материнською платою модуль з’єднаний за допомогою трьох шин — адресною 
(використовується для передачі адреси елемента пам’яті, до якого проводиться 
звернення), даних (дозволяє зчитати і записувати вибрані дані) та командною 
(«пояснює» модулю, що саме знаходиться на перших двох шинах в даний момент). 
Звернення до конкретного елемента пам'яті можна умовно розбити на декілька етапів: 

1. Спочатку на адресну шину подається номер рядка і активізується сигнал RAS 
(Row Access Strobe — сигнал доступу до рядків пам'яті) командної шини. 
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2. Отримавши сигнал RAS модуль пам'яті прочитує з адресної шини номер рядка і 
зберігає його у внутрішньому регістрі. 

3. Вказаний рядок повністю прочитується в буферний підсилювач. 
4. Через певний час, що визначається характеристиками модуля пам'яті, на 

адресній шині виставляється номер елемента пам’яті у вибраному рядку (фактично, 
адреса стовпця), після чого активізується сигнал CAS (Column Access Strobe — сигнал 
доступу до стовпців пам'яті). Затримка між сигналами RAS і CAS позначається як RAS to 
CAS Delay або tRCD. 

5. Отримавши сигнал CAS, а з ним і номер елемента пам’яті, модуль пам'яті 
передає вміст вказаного елемента з буферного підсилювача на шину даних. На це, 
природно, потрібний час, який називається CAS Latency або tCL. 

Якщо замість читання даних необхідно здійснити їх запис, на командній шині 
встановлюється активний сигнал WE (Write Enable — дозвіл запису). Тоді на даному 
етапі модуль пам'яті записує значення з шини даних у вказаний елемент пам’яті 
буферного підсилювача. 

При пакетному читанні на шину даних послідовно подається вміст декількох, що 
йдуть підряд елементів пам'яті з одного рядка. З урахуванням того, що в більшості 
випадків при зверненні до пам'яті потрібно зчитати або записати послідовний блок даних, 
істотне скорочення затримок при зверненні елементів пам’яті позитивно позначається на 
загальній швидкодії. 

6. Відсутність сигналу CAS говорить про те, всі операції зчутування-запису закінчені. 
7. Відсутність сигналу RAS вказує, що припинена робота з рядком даних, що 

знаходиться в буферному підсилювачі. Цей рядок записується назад у відповідні 
елементи пам'яті. Час виконання даної операції називається часом попереднього заряду 
по сигналу RAS, позначається як RAS Precharge Time або tRP. 

8. По закінченню всіх попередніх операцій модуль пам'яті готовий до наступного 
циклу читання-запису. 

Мінімальний час, протягом якого активний сигнал RAS, тобто мінімальний час 
активності рядка даних позначається як Row Active Time або tRAS. 

Щоб розібратись, яка команда поступила в даний момент, модулю потрібний певний 
часовий інтервал. Мінімальний час декодування команди позначається як Command Rate 
або tCR. 

За своєю будовою елементи пам’яті в модулі оперативної пам'яті є звичайними 
конденсаторами, а значить, з часом їм властиво розряджатися. Щоб уникнути втрати 
даних, вміст елементів пам'яті необхідний через певний період регенерувати, тобто 
прочитувати значення, що знаходяться там, в буферний підсилювач, а потім записувати 
їх назад. Зчитування і запис елементів пам’яті при регенерації відбуваються цілими 
рядками (так швидше). 

Щоб забезпечити можливість одночасної роботи з різними ділянками модуля 
пам'яті, підвищивши таким чином швидкодію, використовується архітектура з декількома 
логічними банками (масивами пам'яті), здатними працювати незалежно. Наприклад, дані 
можна прочитувати з першого банку і одночасно записувати в другий. Залежно від типу 
модулів, кількість банків коливається від одного (стара пам'ять типів FPM або EDO) до 
восьми (сучасні модулі DDR3 SDRAM). 

Модулі SDRAM об'ємом, що не перевищує 32 Мбайта, в більшості випадків є 
двохбанковими, більше даного об'єму — чотирьохбанковими. Чотири логічні банки 
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характерні і для більшості модулів DDR SDRAM і DDR2 SDRAM. Для сучасних модулів 
DDR3 SDRAM, як вже говорилося, типовою є наявність восьми логічних банків. 

Застаріла пам'ять типа FPM або EDO, що працює асихронно, характеризується 
часом доступу. Можливі значення — 80, 70 або 60 нс. Чим менше, тим краще. 

Починаючи з SDRAM для виключення непотрібних затримок, пам'ять працює 
синхронно з шиною. При цьому для SDRAM за один такт шини передається одна порція 
даних, тобто ефективна частота обміну даних збігається з тактовою частотою. 

Основна перевага DDR SDRAM — подвоєна, в порівнянні з SDRAM швидкість 
обміну даними. Тепер за один такт шини передаються дві порції даних, інакше кажучи, 
ефективна частота обміну даними в два рази вище за частоту шини пам'яті. 

Аналогічним чином працює і пам'ять типа DDR2 SDRAM. Лише тут зроблено все, 
щоб досягти набагато вищих частот, ніж це можливо для звичайної DDR SDRAM, а 
також, зменшено енергоспоживання. 

Подальший розвиток цієї ідеї отримали в пам'яті типу DDR3 SDRAM, при цьому 
принцип роботи залишився тим самим. 

Побічним наслідком переходу від SDRAM до DDR SDRAM став той факт, що тепер 
за один цикл читання або запису передаються дані як мінімум двох елементів пам’яті, що 
йдуть підряд. Для DDR2 SDRAM мінімум складає вже чотири елемента пам’яті, а для 
DDR3 SDRAM — вісім що йдуть підряд. 

Основний параметр SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM і DDR3 SDRAM — 
стандарт пам'яті (інколи говорять, тип модуля), що фактично визначає частоту, на якій 
працює даний модуль. 

 

Стандарт пам'яті 
(тип модуля) 

Тактова частота 
шини пам'яті 

Ефективна частота 
обміну даними 

SDRAM 

PC66 66 Мгц 66 Мгц 

PC100 100 Мгц 100 Мгц 

PC133 133 Мгц 133 Мгц 

DDR SDRAM 

PC1600 або DDR200 100 Мгц 200 Мгц 

PC2100 або DDR266 133 Мгц 266 Мгц 

PC2700 або DDR333 166 Мгц 333 Мгц 

PC3200 або DDR400 200 Мгц 400 Мгц 

DDR2 SDRAM 

PC2-3200 або DDR2-400 200 Мгц 400 Мгц 

PC2-4300 або DDR2-533 266 Мгц 533 Мгц 

PC2-5300 або DDR2-667 333 Мгц 667 Мгц 

PC2-6400 або DDR2-800 400 Мгц 800 Мгц 

PC2-8500 або DDR2-1066 533 Мгц 1066 Мгц 

DDR3 SDRAM 

PC3-6400 або DDR3-800 400 Мгц 800 Мгц 

PC3-8500 або DDR3-1066 533 Мгц 1066 Мгц 

PC3-10667 або DDR3-1333 667 Мгц 1333 Мгц 

PC3-12800 або DDR3-1600 800 Мгц 1600 Мгц 
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Крім стандарту, пам'ять характеризується ще і часом доступу (званим також 

діаграмою або формулою доступу). Оскільки всі різновиди SDRAM працюють синхронно 
з шиною пам'яті, той час доступу характеризується кількістю циклів, що витрачаються на 
ту або іншу операцію. Наприклад, це може виглядати так: 2.5-3-3. 

Оскільки пам'ять RDRAM так і не набула широкого поширення, тут йдеться лише 
про SDRAM у всіх її різновидах (SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM). 

Перше значення в цьому списку — CAS Latency (або, скорочено, tCL). Це, напевно, 
найважливіший параметр модуля пам'яті, після його стандарту (інакше кажучи, частоти, 
на якій працює модуль). CAS Latency робить досить великий вплив на загальну 
швидкодію комп'ютера. Про важливість цього параметру говорить той факт, що 
частенько в параметрах модуля вказуються лише його стандарт і величина CAS Latency 
(наприклад, PC3200, CL2.5). 

Друге значення в цій формулі — RAS to CAS Delay (скорочено tRCD). Цей 
параметр, звичайно, теж важливий, але він дещо менше впливає на загальну 
продуктивність підсистеми пам'яті. 

Третє значення — RAS Precharge Time (скорочено tRP). 
У тимчасових характеристиках модуля інколи вказуються не три, а чотири або 

навіть п'ять параметрів. В разі чотирьох значень, перші три традиційно відповідають CAS 
Latency, RAS to CAS Delay і RAS Precharge Time, а четверте — Row Active Time 
(скорочено tRAS). Наприклад, це може виглядати так: 2.5-3-3-7. При п'яти значеннях до 
них додається параметр Command Rate (скорочено tCR). Разом, повна діаграма модуля 
пам'яті може бути представлена як: 2.5-3-3-7-1. 

Переважну більшість сучасних чіпсетів підтримують двоканальний режим роботи з 
пам'яттю. Таким чином, встановлюючи модулі пам'яті парами, можна помітно підняти 
швидкість обміну даними між пам'яттю іншими пристроями. 

BIOS Setup дозволяє вказати затримки між видачею тих або інших сигналів при 
зверненні до пам'яті і її регенерації, часто можна вказати і частоту шини пам'яті та інші 
параметри. Оскільки модулі пам'яті (SDRAM, RDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, 
DDR3 SDRAM) мають в своєму складі мікросхему SPD (Serial Presence Detect — 
інтерфейс послідовного детектування), що містить інформацію про тип модуля і можливі 
режими його роботи, то це завдання багато в чому спрощується. Проте якщо хотіти 
добитися від комп'ютера максимальної продуктивності, багато опцій краще 
встановлювати самостійно, не покладаючись на автоматичне налаштування. Але 
важливо не перестаратися. Якщо встановити значення, при яких модулі пам'яті не здатні 
нормально функціонувати, стабільність роботи комп'ютера помітно знизиться, постійно 
почнуть з'являтися повідомлення про помилки. Нестабільна робота комп'ютера можлива 
і при використанні низькоякісної пам'яті.  

 
Контрольні запитання 

1. Чому з вдосконаленням архітектури мікропроцесора змінюється функціональна 
схема роботи комп’ютера? 

2. Які налаштування мікропроцесора можна змінити в програмі BIOS setup? 
3. Які налаштування чіпсета можна змінити в програмі BIOS setup? 
4. Які налаштування оперативної пам’яті можна змінити в програмі BIOS setup? 
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Тема 10.4. Налаштування параметрів програми setup BIOS 
 
План 
1. Налаштування параметрів програми setup BIOS: 
1.1. PCI, PCI Express і ISA; 
1.2. відеоадаптер; 
1.3. дискова підсистема і IDE/SATA-контролер; 
1.4. RAID-масив; 
1.5. порти вводу-виводу. 
 
1.1. PCI, PCI Express і ISA 
Найголовніше досягнення сучасного персонального           комп'ютера — відкрита 

архітектура. На практиці це означає, що ви можете самостійно підібрати конфігурацію 
конкретного екземпляра комп'ютера під ваші потреби. І такий комп'ютер буде 
максимально пристосований для вирішення саме ваших завдань і позбавлений 
непотрібного баласту у вигляді невживаних компонентів. 

Досягається це за рахунок можливості встановити в комп'ютер ту або іншу карту 
(плату) розширення. Наприклад, якщо ви професійно працюєте із звуком, то просто 
встановлюєте звукову карту відповідного рівня; якщо вам потрібно організувати 
підключення до безпровідної точки доступу, ви інсталюєте мережеву карту Wi-Fi і тому 
подібне 

Зараз багато функцій, що раніше вимагали для своєї реалізації установки карт 
розширення, спочатку закладено в чіпсет. Скажімо, переважну більшість сучасних 
комп'ютерів мають інтегровані звуковий і мережевий контролери. Інколи додають нові 
можливості і виробники материнських плат, інтегруючи відповідний контролер. 
Прикладом можуть служити порти IEEE1394. 

Поки що більшість карт розширення для зв'язку з останніми компонентами 
комп'ютера використовують шину PCI. Фізично це означає, що карта встановлюється в 
спеціальний роз'єм — слот шини PCI на материнській платі. 

Раніше була поширена шина ISA, швидкість роботи якої невелика, але її сповна 
вистачало для карт розширення, що не вимагають фантастичної швидкодії (модемів, 
звукових карт). Популярність цієї шини пояснювалася принципом сумісності — можна 
було встановити в комп'ютер карти розширення, випущені за декілька років до цього. Але 
зараз всі сучасні комп'ютери не мають шини ISA. 

Проте з'явилася нова послідовна шина PCI Express («звичайні» PCI і ISA — 
паралельні шини). Сучасні технології дозволили добитися високої продуктивності при 
використанні мінімального числа сигнальних ліній (і, як наслідок, числа контактів в 
роз'ємі). До того ж PCI Express досить гнучка — якщо для якоїсь карти розширення не 
вистачає швидкодії однієї лінії, можна об'єднати декілька ліній PCI Express в одному 
роз'ємі.  

Розглянемо, як відбувається взаємодія карт розширення з останніми компонентами 
комп'ютера. Основну роль тут грають переривання (IRQ — Interrupt ReQuest). Якщо якій-
небудь карті необхідно передати або отримати дані, вона виставляє виділене нею 
переривання в активне значення, «повідомляючи» таким чином процесору про свої 
«потреби». Процесор, виявивши активне переривання, перериває роботу з поточними 
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даними і виконує обробку запиту карти розширення, після чого «повертається» до 
перерваного завдання. 

Безпосередньо сам процес обміну даними відбувається за допомогою адресного 
простору, що виділяється карті розширення. Якщо карті необхідно передати інформацію, 
вона записує її по виділених адресах, якщо отримати — прочитує необхідні дані, 
звертаючись до виділеного адресного простору. 

При роботі в 32-х розрядному режимі адресний простір сучасних карт розширення 
зазвичай знаходиться в діапазоні між 3-м і 4-м Гбайтом. Природно, навіть якщо у вас 
встановлене 4 Гбайта оперативної пам'яті, ви не зможете використовувати 
зарезервовані для карт адреси для зберігання довільних даних. Саме у цьому лежить 
проблема багатьох 32-х розрядних операційних систем, що «бачать», максимум, 3,5 
Гбайта оперативної пам'яті. У 64-х розрядному режимі адресний простір карт 
розширення у будь-якому випадку лежить вище за кордони наявної оперативної пам'яті, 
знімаючи дану проблему. 

У «класичному» варіанті існує 16 переривань. Частина з них жорстко призначена 
певним пристроям, останні ж можуть використовувати карти розширення. 

 

Номер 
перери-
вання 

Використа-
ння картами 

Призначення 

0 – Системний таймер 

1 – Використовується контролером клавіатури 

2 – Дублює переривання 9 

3 + Зазвичай використовується для порту COM2 

4 + Зазвичай використовується для порту COM1 

5 + 
Вільно, часто використовується звуковими картами для 
сумісності з Sound Blaster Pro, може використовуватися 
контролером USB 

6 – Використовується контролером дисковода 3,5// 

7 + Зазвичай використовується для порту LPT 

8 – Годинник реального часу 

9 + 
Використовується системою розширеної конфігурації і 
управління живленням (каскадує з перериванням, також 
може використовуватися контролером USB або відеокартою 

10 + Вільно 

11 + Зазвичай використовується відеокартою 

12 + 
Використовується мишею, що підключається до порту PS/2, 
при її відсутності може використовуватися іншими 
пристроями 

13 – Використовується співпроцесором 

14 + 
Зазвичай використовується для первинного каналу IDE-
контролера 

15 + 
Зазвичай використовується для вторинного каналу IDE-
контролера 
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Крім цього є одне немасковане переривання (NMI), що має найвищий пріоритет. 
Воно генерується, коли виникає помилка читання даних з пам'яті, або будь-яка інша 
непоправна помилка в системі. 

При використанні розширеного контролера переривань, атрибуту будь-якого 
сучасного комп'ютера, кількість переривань збільшується до 24, що істотно спрощує 
нарощування можливостей комп'ютера за рахунок карт розширення і інтегрованих 
контролерів. До того ж сучасні карти розширення для шин PCI і PCI Express, як і багато 
апаратних компонентів комп'ютера, здатні розділяти одну лінію переривання з іншими 
пристроями, тому часто одне переривання ділить декілька пристроїв. 

 

Номер 
пере-

ривання 

Викори-
стання 

картами 
Призначення 

0 – Системний таймер 

1 – Використовується контролером клавіатури 

2 – Дублює переривання 9 

3 + Зазвичай використовується для порту COM2 

4 + Зазвичай використовується для порту COM1 

5 + Вільне 

6 – Використовується контролером дисковода 3,5// 

7 + Зазвичай використовується для порту LPT 

8 – Годинник реального часу 

9 – 
Використовується системою розширеної конфігурації і 
управління живленням (каскадує з перериванням 2) 

10 + Вільне 

11 + Зазвичай використовується відеокартою 

12 + 
Використовується мишею, що підключається до порту PS/2, при 
її відсутності може використовуватися іншими пристроями 

13 – Використовується співпроцесором 

14 + 
Зазвичай використовується для первинного каналу IDE-
контролера 

15 + 
Зазвичай використовується для вторинного каналу IDE-
контролера 

16 + Як правило використовується контролером USB 

17 + 
Зазвичай використовується інтегрованою звуковою підсистемою 
(AC'97 або HDA) 

18 + Як правило використовується контролером USB 

19 + Як правило використовується контролером USB 

20 + Зазвичай використовується інтегрованою мережевою картою 

21 + Вільне 

22 + Вільне 

23 + Зазвичай використовується контролером USB 2.0 

 
Фізично контролер переривання «спілкується» з картою розширення за допомогою 

4-х («класичний» варіант) або 8-и (сучасні рішення) сигнальних ліній.  
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На різних материнських платах поєднаними виявляються різні слоти. Це можуть 
бути 4-й і 5-й слоти, 1-й і 5-й, 2-й і 5-й і тому подібне, все залежить від виробника. Тому 
таблицю відповідності сигнальних ліній контроллера переривань і запитів краще завжди 
уточнювати в керівництві до материнської плати. 

Як вже говорилося, в сучасних чіпсетах кількість сигнальних ліній контролера 
переривань збільшена до 8-и, що дозволяє розвести карти розширення і інтегровані 
контролери на різні лінії, значно понизивши вірогідність нестійкої роботи або конфлікту. 

BIOS Setup дозволяє вибрати режими функціонування шин, наприклад, вказати 
можливість одночасного звернення до PCI і ISA, вручну призначити переривання і канал 
прямого доступу до пам'яті для карти, вставленої в певний слот (або закріпити 
переривання за сигнальною лінією контролера) і т. п. 

 
1.2. Відеоадаптер 
Відеокарта, по суті, така ж карта розширення. Але, оскільки об'єм даних, що 

передаються між відео картою, процесором і оперативною пам'яттю, дуже великий, 
особливо при візуалізації тривимірних сцен, для підключення відеокарти вже давно 
застосовуються спеціальні шини з високою пропускною здатністю. 

До недавнього часу використовувалася шина AGP (швидкодіюча модифікація PCI), 
в сучасних комп'ютерах її місце зайняла ще швидкісніша PCI Express 16x (інакше кажучи, 
16 одиночних ліній PCI Express, що працюють паралельно). Потужні ігрові комп'ютери і 
робочі станції можуть містити не одну, а дві, три або навіть чотири відеокарти, що 
працюють в тандемі. Це дозволяє істотно збільшити швидкодію в іграх, розділивши 
обробку тривимірних сцен між наявними графічними процесорами. Кількість ліній PCI 
Express, виділених для обслуговування тандему з декількох відеокарт, що працюють в 
режимі CrossFire або SLI, вагається, залежно від чіпсета, від 16 до 64. 

Був момент, коли відеокарти підключалися до шини PCI. Для двомірної графіки 
(наприклад, відображення робочого столу Windows) їх продуктивності цілком достатньо. 

Природно, в BIOS Setup ви можете вказати режими функціонування шин AGP або 
PCI Express 16x, включити перенесення BIOS відеокарти в оперативну пам'ять 
комп'ютера для прискорення звернення до відеокарти, змінити інші параметри. 

Відеокарта має свій власний BIOS. У нім містяться інструкції для графічного 
процесора відеокарти, шрифти, потрібні в деяких режимах для виведення зображення на 
монітор, і тому подібне. 

1.3. Дискова підсистема і IDE/SATA-контролер 
Всі інструкції і дані, з якими в даний момент працює процесор, знаходяться в 

оперативній пам'яті. Проте оперативна пам’ять зовсім не підходить для довготривалого 
зберігання інформації: варто знеструмити комп'ютер, як вміст всіх елементів пам’яті буде 
загублений. Та і об'єм оперативної пам'яті явно недостатній, щоб вмістити всі 
використовувані програми і дані. На допомогу приходить дискова підсистема комп'ютера: 
досить ємкий жорсткий диск зберігає інформацію навіть у вимкненому стані, а 
накопичувачі із змінними носіями (наприклад, привід DVD) ідеально личать для архівації і 
обміну даними. 

Можна згадати ще і дисковод 3,5//, досить поширений в минулому. Зараз же цей 
пристрій можна зустріти далеко не в кожному комп'ютері — виною тому мізерний за 
сучасними мірками об'єм дискети. Наявність дисковода в сучасному комп'ютері швидше 
дань сумісності або ознака нестандартної конфігурації дискової підсистеми. 
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Зазвичай для підключення жорстких дисків і приводів оптичних дисків 
використовується стандартний контроллер IDE або SATA, що є частиною 
функціонального контролера чіпсета. Спочатку застосовувався лише паралельний IDE-
интерфейс (званий також E-IDE, ATA або Parallel ATA): функціональний контролер 
чіпсета забезпечував два канали, до кожного з яких допускалося під'єднування до двох 
пристроїв. Один з цих пристроїв працює в режимі Master, другий, за наявності, — в 
режимі Slave, що задається перемичками на самому пристрої. 

Початковий варіант стандарту IDE дозволяв підключати лише жорсткі диски. 
Розширення цього стандарту, що допускає підключення і інших пристроїв (в першу чергу 
приводів оптичних дисків), носить назву ATAPI. Втім, на практиці продовжують 
використовувати узагальнену абревіатуру IDE. 

Перші варіанти IDE-интерфейса забезпечували досить низьку, за нинішніми 
мірками, швидкість обміну в 3,3 Мбайт/сек — накопичувачам того часу її повністю 
вистачало. Із зростанням швидкодії жорстких дисків з'явилися інтерфейси, що 
відповідають новим вимогам реалізації IDE, засновані на швидкісніших режимах PIO 
Mode (Programmed Input/Output Mode — програмований ввід/вивід). 

 

PIO Mode 0 3,3 Мбайт/сек 

PIO Mode 1 5,2 Мбайт/сек 

PIO Mode 2 8,3 Мбайт/сек 

PIO Mode 3 11,1 Мбайт/сек 

PIO Mode 4 16,6 Мбайт/сек 

 
Подальший прогрес забезпечив введення інших механізмів обміну даними по 

інтерфейсу IDE. Так з'явилися режими DMA і Ultra DMA (Direct Memory Access — прямий 
доступ до пам'яті), що розвантажили центральний процесор від обробки операцій 
вводу/виводу. 

 

Single-Word DMA 0 2,1 Мбайт/сек 

Single-Word DMA 1 4,2 Мбайт/сек 

Single-Word DMA 2 8,3 Мбайт/сек 

Multi-Word DMA 0 4,2 Мбайт/сек 

Multi-Word DMA 1 13,3 Мбайт/сек 

Multi-Word DMA 2 16,7 Мбайт/сек 

Ultra DMA 0 16,7 Мбайт/сек 

Ultra DMA 1 25,0 Мбайт/сек 

Ultra DMA 2 або Ultra DMA 33 33,3 Мбайт/сек 

Ultra DMA 3 44,4 Мбайт/сек 

Ultra DMA 4 або Ultra DMA 66 66,7 Мбайт/сек 

Ultra DMA 5 або Ultra DMA 100 100,0 Мбайт/сек 

Ultra DMA 6 або Ultra DMA 133 133,0 Мбайт/сек 

 
Жорсткі диски з інтерфейсом IDE здатні працювати як мінімум в режимі Ultra DMA 

100, більшість — в режимі Ultra DMA 133. Приводи оптичних дисків і подібні до них 
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пристрої зазвичай використовують в режимі Ultra DMA 33, є моделі, що використовують 
Ultra DMA 66. 

Від подальшого вдосконалення IDE, в тому вигляді, в якому він існував на той 
момент, було вирішено відмовитися — йому на зміну прийшов послідовний інтерфейс 
SATA (Serial ATA). Перша версія — SATA 1.0 (так звана SATA I або SATA 150) — по 
своїх можливостях мало відрізняється від IDE: максимальна швидкість обміну зросла 
всього до 150 Мбайт/сек. Головне досягнення — вузькі інтерфейсні кабелі, що замінили 
широкі незручні шлейфи IDE. І хоча до одного каналу SATA тепер можна підключити 
лише одне пристрій, жодних принципових незручностей це не створює. 

У першій хвилі чіпсетів з підтримкою нового інтерфейсу два канали SATA були 
додані до двох існуючих каналів IDE. І якщо в Windows 2000 і Windows XP це не 
викликало жодних проблем (для цих операційних систем не має значення число 
IDE/SATA-каналів), то для користувачів лінійки Windows 9x (Windows 95, Windows 98 і 
Windows Me) довелося вводити сумісний режим. 

Подальша експансія жорстких дисків і приводів оптичних дисків з інтерфейсом SATA 
привела до того, що число IDE-каналів в багатьох чіпсетах спочатку скоротилося до 
одного (з відповідним збільшенням числа каналів SATA), а потім від реалізації 
паралельного IDE-интерфейсу силами функціонального контролера частина виробників 
чіпсетів взагалі відмовилася. Це привело до того, що виробники материнських плат 
частенько вимушені інтегрувати в свої продукти додатковий IDE-контролер, щоб 
забезпечити сумісність накопичувачів з даним інтерфейсом, парк яких поки що досить 
великий. Ще один наслідок все більш широкого поширення SATA — відмова від 
сумісного режиму в багатьох сучасних чіпсетах: дійсно, навряд чи хто-небудь 
встановлюватиме Windows 98 на потужну сучасну конфігурацію (до того ж це 
супроводиться безліччю інших проблем). 

З точки зору користувача набагато цікавіше друга версія інтерфейсу SATA — SATA 
2.0 (часто звана SATA II або SATA 300). Швидкість інтерфейсу збільшилася до 300 
Мбайт/сек. А також останні нововведення — «гаряче» підключення дисків (на льоту, без 
відключення живлення і перезавантаження операційної системи). Щоб скористатися 
цими можливостями SATA-контролер повинен функціонувати в режимі ACHI (Advanced 
Host Controller Interface — розширений хост-контролер інтерфейсу). 

Гаряче підключення дисків в теорії можуть використовуватися і в першій версії 
інтерфейсу SATA. Але на практиці виробники чіпсетів реалізували ці можливості лише з 
приходом другої версії SATA. 

Природно, ні про яку сумісність з лінійкою Windows 9x мови вже не йде, більш того, 
драйвера для ACHI входять до складу операційної системи, лише починаючи з Windows 
Vista. Для Windows XP в процесі установки необхідно вручну встановлювати драйвера 
для ACHI (вони беруться на сайті виробника чіпсета). Якщо ви спробуєте встановити 
Windows XP (або ранішу версію цієї операційної системи) без відповідного драйвера, 
програма просто не побачить жорсткий диск. Те ж саме станеться і при спробі задіювати 
режим ACHI на вже встановлену Windows XP — з'явиться «синій екран смерті» з описом 
проблеми. 

Якщо ви хочете скористатися перевагами ACHI у вже встановленій операційній 
системі Windows XP, викачайте з сайту виробника чіпсета відповідний драйвер і 
встановите його до зміни в BIOS режиму роботи SATA-контролера. 
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Необхідність установки драйвера для ACHI призводить до того, що від цього 
режиму часто відмовляються (не дивлячись на виграш, що надається їм в швидкодії 
дискової підсистеми), переводячи SATA-контролер в режим «традиційного» IDE — з 
використанням механізмів обміну даними, що існували ще в часи IDE-контролерів. 

В BIOS Setup можна задати режими функціонування IDE/SATA-контролера чіпсета, 
вказати параметри жорсткого диска, вибрати режими обміну даних для наявних 
накопичувачів. Багато версій BIOS дозволяють відключити контролер дисковода, що стає 
непотрібним. 

 
1.4. RAID-масив 
Велика кількість сучасних чіпсетів дозволяють об'єднувати два жорстких диска, 

встановлених в комп’ютері, в RAID-масив (Redundant Array of Independent Disks — 
надлишковий масив незалежних дисків). В чіпсетах, випущених дещо раніше, 
підтримуються лише прості масиви рівня 0 (Striped або розпаралелювання), рівня 1 
(Mirrored або відзеркалювання) або їх комбінація — рівень 0+1 (Striped+Mirrored). 

Якщо SATA-контролер може працювати в режимі ACHI, «гаряче» підключення і 
черга команд будуть доступні і при виборі режиму RAID-масиву. 

В масиві рівня 0 дані розподіляються на декілька жорстких дисків, таким чином 
вдається збільшити швидкість операцій читання-запису (на практиці, відсотків від 
тридцяти в разі двох дисків і десь до двох разів в разі чотирьох дисків). Лише слід 
зауважити, що збільшення швидкодії позначиться в основному при роботі з великими 
файлами (при обробці відео, графіки, звуку), а на файлах невеликого розміру (а в 
більшості операцій читання-запису звернення відбуваються до невеликих файлів) 
швидкість залишиться практично на рівні одного диска. При цьому в масиві рівня 0 
істотно знижується надійність зберігання інформації, адже при виході з ладу навіть 
одного диска дані можна вважати втраченими. Зате ємкість дисків використовується 
повною мірою — сумарний об'єм масиву дорівнює сумі ємкостей вхідних в нього 
накопичувачів. 

В масив рекомендується об'єднувати диски однієї моделі і, бажано, з однією і тією ж 
версією керуючої програми (firmware). Лише так досягаються максимальна 
продуктивність і надійність масиву. 

Масив рівня 1 передбачає паралельний запис інформації на два (і більше) жорсткі 
диски. Цим підвищується надійність її зберігання — якщо один жорсткий диск вийде з 
ладу, інформацію можна буде зчитати з другого. Враховуючи не дуже високу надійність в 
роботі сучасних жорстких дисків, це дуже актуальне рішення. Інше питання, що при 
цьому неефективно використовується ємкість дисків — об'єм масиву дорівнює ємкості 
одного накопичувача. 

Масив рівня 0+1 комбінує два попередні варіанти: інформація розбивається на два 
(і більше) жорсткі диски і при цьому дублюється на два (і більше) що залишилися. 
Природно, для організації такого масиву буде потрібно як мінімум чотири диски. 

Масив рівня 5 влаштований набагато складніше. Для кожного блоку даних 
вираховується контрольна сума (парність), потім вся інформація (включаючи контрольну 
суму) розподіляється на декілька жорстких дисків, що входять в масив. Навіть якщо один 
з дисків відмовить, за рахунок надлишкових даних (контрольної суми) можна буде 
відновити бракуючу інформацію. Щоб запис контрольної суми відбувся успішно, дані 
записуються на всі жорсткі диски, що входять в масив. Таким чином забезпечуються як 



 124 

підвищена надійність зберігання, так і вища швидкість операцій читання-запису. 
Мінімальне число дисків для побудови масиву рівня 5 — три, об'єм масиву дорівнює сумі 
ємкостей вхідних в масив накопичувачів за винятком одного. Чим більше жорстких дисків 
входять в масив рівня 5, тим вище його швидкість і менше втрати об'єму. 

Лише не треба сподіватися на реалізацію всіх переваг RAID-масиву рівня 5 при 
побудові його засобами функціонального контролера чіпсета. Оскільки це рішення є суто 
програмним (всі операції по обчисленню контрольної суми лягають на центральний 
процесор), продуктивність масиву багато в чому залежить від поточного навантаження 
на систему. В цьому випадку переважно використовують прості масиви рівнів 0, 1 або 
0+1. 

Варто відзначити і пропоновану фірмою Intel в своїх чіпсетах технологію Matrix 
RAID. Вона дозволяє використовувати один жорсткий диск відразу в декількох масивах. 
Наприклад, можна одночасно створити два масиви, використовуючи лише два жорсткі 
диски: перша половина обох дисків відводиться під продуктивний масив рівня 0, а друга 
половина — під відмовостійкий масив рівня 1. 

 
1.5. Порти вводу-виводу 
Основне призначення портів вводу-виводу — підключення периферії: клавіатури, 

миші, принтера, сканера, зовнішніх пристроїв зберігання інформації і т. д. 
Історично перші персональні комп'ютери з пристроїв введення обмежувалися лише 

клавіатурою, підключеною до спеціального порту. Для останньої периферії була пара 
послідовних COM-портів (один з них незабаром став використовуватися для підключення 
комп'ютерної миші) і один паралельний LPT-порт (задіяний, як правило, для 
під'єднування принтера). 

З переходом від стандарту AT до ATX набір портів був істотно переглянутий. 
Клавіатура і миша переключились на спеціалізовані порти PS/2, а послідовний і 
паралельний порти були доповнені швидкіснішим універсальним інтерфейсом USB. До 
нього може бути підключена будь-яка периферія — від миші і клавіатури до принтера, 
сканера або зовнішнього накопичувача. 

У комп'ютерах порти USB почались з прийняттям специфікації 1.1 цього інтерфейсу. 
Зручний роз'єм невеликого розміру, можливість «гарячого»підключення і відключення 
пристроїв, досить висока швидкість обміну даними (у версії 1.x до 12 Мбіт/сек) сприяли 
швидкій появі і широкому поширенню USB-периферії. Друга версія специфікації (USB 
2.0), із збільшеною до 480 Мбіт/сек максимальною швидкістю, ще більше зміцнила 
положення цього інтерфейсу. Більш того, на сучасних комп'ютерах порти USB поступово 
витісняють застарілі порти. Багато сучасних материнських плат взагалі позбавлено 
COM-, LPT-портів і оснащуються всього одним роз'ємом PS/2 (передбачається, що до 
нього буде підключена клавіатура). Є моделі, в яких відсутній PS/2-порт, розраховуючи, 
що користувач підключить клавіатуру з інтерфейсом USB. 

Певного поширення набув ще один інтерфейс — IEEE 1394 (відомий також як 
FireWire або i-Link). Він часто використовується для передачі знятого матеріалу з 
побутових MiniDV-відеокамер, рідше — для підключення зовнішніх накопичувачів. Не 
дивлячись на меншу максимальну теоретичну швидкість передачі даних (до 400 Мбіт/сек 
в специфікації IEEE 1394a), на практиці пропускна спроможність цього інтерфейсу вища, 
ніж в USB 2.0 з його заявленими 480 Мбіт/сек. Плюс, пристрої з IEEE 1394 можуть 
з'єднуватися в ланцюжок, є можливість, об'єднавши комп'ютери через порти IEEE 1394, 
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організувати невелику мережу. Нова специфікація — IEEE 1394b — підняла 
максимальну швидкість до 800 (FireWire 800) або 1600 Мбіт/сек (FireWire 1600). Втім, 
настільки широкого поширення, як USB, порти IEEE 1394 через низку обставин так і не 
отримали. Найчастіше їх можна зустріти на ноутбуках, також вони є на материнських 
платах верхньої цінової категорії. 

Останнім часом з'явилася тенденція виводити на задню панель комп'ютера один 
або два порти eSATA. По суті, це зовнішній роз'єм SATA, призначений для підключення 
накопичувачів з цим інтерфейсом. Щоб він нормально функціонував, SATA-контролер 
повинен працювати в режимі ACHI. Лише в цьому випадку ви зможете підключати і 
відключати зовнішні диски «на льоту». Плюсом можна визнати і той факт, що, на відміну 
від з'єднання через USB, підключення через eSATA не обмежує швидкості передачі 
даних навіть для найшвидкісніших моделей жорстких дисків. 

Природно, BIOS Setup дозволяє задати параметри портів, а якщо частина з них не 
потрібні, невживані порти можна відключити, звільнивши таким чином ресурси для інших 
пристроїв. 

 
Контрольні запитання 

1. Які налаштування шини PCI та шини PCI Express можна змінити в програмі BIOS 
setup? 

2. Які налаштування інтегрованого відеоадаптера можна змінити в програмі BIOS 
setup? 

3. Які налаштування портів вводу-виводу можна змінити в програмі BIOS setup? 
 
 

 
Тема 10.5. Можливості BIOS з 

діагностики апаратних проблем 
 

План 
1. POST-коди. 
2. Звукові сигнали і повідомлення про помилки. 
3. Звукові сигнали AMI BIOS. 
4. Повідомлення про помилки AMI BIOS. 
 
1. POST-коди 
При завантаженні комп'ютера з динаміка системного блоку зазвичай роздається 

звуковий сигнал, що говорить про проходження процедури початкового самотестування 
(POST), а на екрані відображуються або заставка виробника, або текстові пояснення, що 
супроводжують процес ініціалізації апаратних компонентів. Якщо все гаразд, мало хто 
звертає увагу на звичний сигнал «пі» і швидкоплинні написи на екрані. А ось в разі 
проблеми, коли комп'ютер по незрозумілих причинах не завантажується, комбінація 
звукових сигналів з повідомленнями, що відображуються, здатні надати істотну допомогу 
в діагностиці несправності. 

Основне завдання BIOS на даному етапі — перевірка справності і ініціалізація 
основних апаратних компонентів комп'ютера. Спочатку конфігуруються внутрішні 
регістри чіпсета і процесора, перевіряється цілісність кодів BIOS. Потім відбувається 
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визначення типу і розміру оперативної пам'яті. Далі конфігуруються порти вводу-виводу, 
IDE/SATA-контролер і підключені до нього накопичувачі, контролер дисководу, і, нарешті, 
здійснюється пошук та ініціалізація інтегрованих в материнську плату додаткових 
контролерів і встановлених карт розширення. Всього виходить близько ста проміжних 
кроків, після чого управління передається завантажувачу BOOTStrap, що відповідає за 
старт операційної системи. 

Після перезавантаження комп'ютера засобами операційної системи або при виході 
з енергозберігаючого режиму зазвичай виконуються не всі кроки по тестуванню і 
конфігурації апаратних компонентів, а лише необхідний мінімум — так швидше. При 
пошуку несправності необхідно виключити комп’ютер та включити його повторно. Лише 
так гарантується, що всі етапи ініціалізації будуть виконані в повному об'ємі. 

Кожен з кроків POST-тестів має свій унікальний номер, що називається POST-
кодом. Перед початком виконання чергової процедури її POST-код записується в 
спеціальний порт, іменований Manufacturing Test Port. При успішній ініціалізації пристрою 
в Manufacturing Test Port записується POST-код наступної процедури і так далі, до 
повного проходження всіх тестів. Якщо конфігурувати пристрій не вдалося, подальше 
виконання POST-тестів припиняється, а в Manufacturing Test Port залишається POST-код 
процедури, що викликала збій. Прочитавши його можна однозначно ідентифікувати 
проблемний пристрій. 

Досить довгий час читання POST-кодів можна було здійснити лише за допомогою 
спеціальної карти розширення (рис. 81). Вона вставляється у вільний слот шини PCI і в 
міру завантаження відображує на своєму індикаторі код виконуваної у поточний момент 
процедури. 

 
Рис. 81. Карта розширення, що відображує POST-коди в процесі завантаження. 

 
Проте не всі користувачі мають POST-карту. Швидше, це інструмент професійного 

ремонтника комп'ютерів. Усвідомлюючи даний факт, виробники материнських плат стали 
обладнувати моделі, розраховані на ентузіастів, вбудованими індикаторами POST-кодів 
(рис. 82). 
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Рис. 82. Індикатор POST-кодів на материнській платі. 

Зустрічається і дешевше рішення — під час початкової ініціалізації компонентів 
POST-коди можуть відображуватися на екрані разом з іншою службовою інформацією 
(рис. 83). Правда в цього рішення є істотний недолік: якщо проблема пов'язана з 
відеокартою, ви, швидше за все, нічого не побачите. 

 

 
Рис. 83. У правому нижньому кутку стартового екрану  

відображується поточний POST-код 
 
2. Звукові сигнали і повідомлення про помилки 
Не дивлячись на те, що POST-коди є найпотужнішим інструментом по виявленню 

апаратних проблем при старті комп'ютера, BIOS надає і інші засоби діагностики. Якщо у 
вашому розпорядженні немає POST-карти, а материнська плата не відображає POST-
коди, можна орієнтуватися на звукові сигнали і повідомлення про помилки. 
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Звукові сигнали особливо цінні на початковому етапі, коли відеокарта ще не 
проініціалізована і, як наслідок, не в змозі відображувати будь-що на екрані. Комбінація 
довгих і коротких сигналів вкаже на проблемний компонент. 

На пізніших етапах POST-діагностики простіше зорієнтуватися по повідомленню про 
помилку BIOS, що виводиться, в разі апаратної проблеми. У деяких версіях BIOS це 
повідомлення супроводжується особливим звуковим сигналом, в деяких — замінює його. 
Але у будь-якому випадку інформації зазвичай досить, щоб виявити компонент, що дає 
збій. 

Треба відмітити, що звукові сигнали і повідомлення про помилки фактично є 
наочнішим варіантом відображення певних POST-кодів, а зовсім не додатковим засобом 
діагностики. Якщо у вашому розпорядженні є POST-карта, або материнська плата здатна 
відображати POST-коди, орієнтуватися треба саме на коди — вони дають набагато 
точнішу і детальнішу картину. Порівняєте хоч би кількість POST-кодів (близько ста) і 
кількість різних повідомлень про помилки або звукових сигналів (декілька десятків). 

 
3. Звукові сигнали AMI BIOS 
AMI BIOS всіх версій інформують користувача про успішне закінчення процедури 

самотестування одним довгим звуковим сигналом, після чого управління передається 
завантажувачу операційної системи. 

Щоб ви могли почути цей звуковий сигнал, системний блок комп'ютера або ноутбук 
мають бути обладнаний системним динаміком. На жаль, ця умова виконується далеко не 
завжди. Інколи виробник економить на копійчаному аксесуарі, і завантаження 
відбувається в повній тиші. 

Якщо ж в процесі проходження процедури POST щось пішло не так, виявлені ті або 
інші неполадки, BIOS комп'ютера повідомить про це за допомогою комбінації з декількох 
звукових сигналів, вказуючи на компонент, що дає збій. В більшості випадків, коли 
проблеми не торкаються відеокарти, ви побачите і повідомлення про помилку на екрані 
комп'ютера. Але якщо ініціалізувати відеокарту не вдалося (наприклад, вона сама є 
джерелом проблеми), звукові сигнали залишаються єдиним способом локалізувати 
проблему. 

Старі версії AMI BIOS використовували достатнє велике число всіляких комбінацій. 
Всі вони зведені в одну таблицю. 

 

Послідовність 
звукових 
сигналів 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

1 довгий 
Процедура POST пройдена 
успішно. 

– 

1 короткий 
Не вдається виконати 
регенерацію оперативної 
пам'яті. 

Найімовірніше несправний один або 
декілька модулів оперативної пам'яті, 
або материнська плата не сумісна з 
даними модулями пам'яті (не підтримує 
роботу з ними). Для перевірки цього 
припущення замініть модулі пам'яті на 
свідомо справні і сумісні. 
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2 коротких 
Помилка контролю парності 
по перших 64 кбайтах 
оперативної пам'яті. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

3 коротких 
Помилка при тестуванні 
перших 640 кбайт 
оперативної пам'яті. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

4 коротких 
Помилка в роботі 
системного таймера. 

Спершу вийміть всі карти розширення, 
окрім відеокарти, і спробуйте 
завантажити комп'ютер. Якщо помилка 
зникла, винна одна з карт розширення 
(додаючи карти по одній можна 
виявити проблемну). Повторення 
помилки говорить про несправність 
материнської плати, як найбільш 
вірогідну причину. 

5 коротких 
Помилка в роботі 
процесора. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. Також причиною даної помилки 
може бути процесор, не сумісний з 
даною материнською платою. 

6 коротких 
Несправна лінія A20 
контролера клавіатури. 

В першу чергу спробуйте замінити 
клавіатуру на іншу. Якщо помилка 
виявляється знов, витягуйте всі карти 
розширення, окрім відеокарти, і 
спробуйте завантажити комп'ютер. 
Успішний старт говорить про 
несправність одну з карт розширення, 
інакше винуватцем проблеми, швидше 
за все, є материнська плата. 

7 коротких 

Несправний чи не 
функціонує належним 
чином контролер 
переривань. 

В першу чергу вийміть всі карти 
розширення, окрім відеокарти, і 
спробуйте завантажити комп'ютер. 
Якщо помилка зникла, винна одна з 
карт розширення (додаючи карти по 
одній можна виявити що дає збій). 
Повторення помилки говорить про 
несправність материнської плати, як 
найбільш вірогідну причину. 

8 коротких 

Несправна пам'ять 
відеокарти. Помилка не є 
фатальною і можливе 
продовження завантаження 
комп'ютера. 

Замініть відеокарту на справну. 

9 коротких 
Помилка контрольної суми 
кодів BIOS. 

Спочатку спробуйте прошити Flash-
пам’ять з кодом BIOS, встановивши 
найсвіжішу ревізію BIOS для вашої 
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материнської плати. Якщо ж помилка 
виникла якраз після установки нової 
версії BIOS, встановіть ревізію, що 
стабільно працювала до цього. 
Наявність проблеми сигналізує про 
несправність мікросхеми Flash-пам’яті 
на материнській платі і необхідності її 
заміни. 

10 коротких 
Помилка зчитування/запису 
в CMOS-пам’ять. 

Швидше за все несправна материнська 
плата: вийшла з ладу  мікросхема 
незалежної CMOS-пам’яті. 

11 коротких Несправна кеш-пам'ять. 

На старих материнських платах (часів 
Pentium/Pentium MMX і раніших), що 
мають окремі мікросхеми кеш-пам'яті, 
можна спробувати замінити ці 
мікросхеми свідомо справні. У 
сучасніших рішеннях (коли кеш-пам'ять 
«перекочувала» в процесор) причиною 
проблеми, швидше за все, є 
центральний процесор, хоча не можна 
виключити і несправність материнської 
плати. 

1 довгий,  
2 коротких 

Помилка BIOS відеокарти 
або відеокарті не удається 
виконати синхронізацію 
горизонтальної розгортки. 

Перевірте роботу відеокарти з іншим 
монітором і, при повторенні проблеми, 
заміните відеокарту на справну. 

1 довгий, 
3 коротких 

Помилка при зверненні до 
оперативної пам'яті. 

Найімовірніше несправний один або 
декілька модулів оперативної пам'яті, 
або материнська плата не сумісна з 
даними модулями пам'яті (не підтримує 
роботу з ними). Для перевірки цього 
припущення замініть модулі пам'яті на 
свідомо справні і сумісні. 

1 довгий,  
8 коротких 

Не підключений монітор 
або відеокарті не удається 
виконати синхронізацію 
горизонтальної розгортки. 

Перевірте роботу монітора. Якщо 
проблема не в ньому, протестуйте 
відеокарту з іншим монітором і, при 
необхідності, заміните її на нову. 

Подвійний 
сигнал 

Один або декілька тестів 
апаратних компонентів під 
час проходження 
процедури POST 
закінчилися невдачею. 
Помилка не є фатальною і 
можливе продовження 
завантаження комп'ютера. 

Заміните несправні компоненти або 
скоректуйте режими їх роботи, якщо це 
можливо. 
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В сучасних версіях AMI BIOS кількість сигналів істотно скоротилася: тепер 
використовуються лише прості комбінації з коротких сигналів. 

 

Послідовність 
звукових 
сигналів 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

1 довгий 
Процедура POST 
пройдена успішно. 

– 

1 короткий 

Не вдається 
виконати 
регенерацію 
оперативної пам'яті. 

Найімовірніше несправний один або декілька 
модулів оперативної пам'яті, або материнська 
плата не сумісна з даними модулями пам'яті (не 
підтримує роботу з ними). Для перевірки цього 
припущення заміните модулі пам'яті на свідомо 
справні і сумісні. 

2 коротких 

Помилка контролю 
парності по першим 
64 кбайтах 
оперативної пам'яті. 

Рекомендації аналогічні приведеним вище. 

3 коротких 

Помилка при 
тестуванні перших 
640 кбайт 
оперативної пам'яті. 

Рекомендації аналогічні приведеним вище. 

4 коротких 
Помилка в роботі 
системного 
таймера. 

Сперш вийміть всі карти розширення, окрім 
відеокарти, і спробуйте завантажити комп'ютер. 
Якщо помилка зникла, винна одна з карт 
розширення (додаючи карти по одній можна 
виявити проблемну). Повторення помилки 
говорить про несправність материнської плати, як 
найбільш вірогідну причину. 

5 коротких 
Помилка в роботі 
процесора. 

Рекомендації аналогічні приведеним вище. Також 
причиною даної помилки може бути процесор, не 
сумісний з цією материнською платою. 

6 коротких 
Несправна лінія 
A20 контролера 
клавіатури. 

В першу чергу спробуйте замінити клавіатуру на 
іншу. Якщо помилка виявляється знов, витягуйте 
всі карти розширення, крім відеокарти, і спробуйте 
завантажити комп'ютер. Успішний старт говорить 
про несправність одну з карт розширення, інакше 
винуватцем проблеми, швидше за все, є 
материнська плата. 

7 коротких 

Несправна або не  
функціонує 
належним чином 
контролер 
переривань 

В першу чергу вийміть всі карти розширення, крім 
відеокарти, і спробуйте завантажити комп'ютер. 
Якщо помилка зникла, винна одна з карт 
розширення (додаючи карти по одній можна 
виявити що збоїть). Повторення помилки говорить 
про несправність материнської плати, як найбільш 
вірогідну причину. 
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8 коротких 
Несправна пам'ять 
відеокарти. 

Заміните відеокарту на справну. 

9 коротких 
Помилка 
контрольної суми 
коди BIOS. 

Сперш спробуйте прошити Flash-пам’ять з кодом 
BIOS, встановивши найсвіжішу ревізію BIOS для 
вашої материнської плати. Якщо ж помилка 
виникла якраз після установки нової версії BIOS, 
встановіть ревізію, що стабільно працювала до 
цього. Повторення проблеми сигналізує про 
несправність мікросхеми Flash-пам’яті на 
материнській платі і необхідності її заміни. 

10 коротких 
Помилка читання-
запису в CMOS-
пам’ять. 

Швидше за все несправна материнська плата: 
вийшла з буд мікросхема незалежної CMOS-
пам’яті. 

11 коротких 
Несправна кеш-
пам'ять. 

Причиною проблеми, швидше за все, є 
центральний процесор, хоча не можна виключити і 
несправність материнської плати. 

 
Окремо варто відзначити змінний по тональності безперервний звуковий сигнал, що 

нагадує сирену. Він може бути викликаний двома причинами: несправністю блоку 
живлення, або перегрівом комп'ютера. Якщо ви маєте доступ до вмістимого системного 
блоку, перевірте всі роз'єми живлення на материнській платі, проконтролюйте 
нормальне прилягання радіаторів, роботу всіх вентиляторів. 

 
4. Повідомлення про помилки AMI BIOS 
Якщо не вдалося ініціалізувати відеокарту (скажімо, вона сама є джерелом 

проблем), при пошуку несправності доведеться орієнтуватися лише на звукові сигнали. 
Втім, відсутність зображення на екрані само по собі служить хорошою підказкою про 
можливу причину збою. 

Треба відзначити, далеко не всі помилки є фатальними, тобто що перешкоджають 
продовженню завантаження. Але це зовсім не зазначить, що проблему можна залишити 
без уваги — апаратний компонент, що дає збій, здатний стати причиною нестабільної 
роботи комп'ютера. 

Залежно від того, що викликав збій апаратного компонента, всі помилки можна 
умовно поділити до декількох груп. 

 
Оперативна пам'ять 

 

Повідомлення 
про помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

Gate20 Error Несправна лінія A20 
контроллера клавіатури. 

В більшості випадків джерелом 
проблеми є несправна материнська 
плата. В окремих випадках причиною 
збою можуть служити або клавіатура, що 
вийшла з буд, або несправна карта 
розширення. 
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Multi-Bit ECC 
Error 

Множинна помилка парності 
в модулі пам'яті 
(характерна лише для 
систем, що використовують 
пам'ять з контролем 
парності). 

Замініть модуль пам'яті, що дає збій. 

Parity Error Фатальна помилка 
контролю парності, 
подальше продовження 
роботи неможливе 
(характерна лише для 
систем, що використовують 
пам'ять з контролем 
парності). 

Замініть несправний модуль пам'яті. 

RAM R/W test 
failed 

POST-тест читання-запису 
оперативної пам'яті 
закінчився невдачею. 
 

Замініть модуль пам'яті, що дає збій. 

CMOS Memory 
Size Wrong 

Розмір основної пам'яті 
(пам'яті нижче 1 Мбайта), 
збережений в незалежній 
CMOS-памяти, не 
збігається з реальним 
значенням. 

Спершу скиньте розширені відомості про 
системну конфігурацію (ESCD) за 
допомогою відповідної опції BIOS Setup. 
Якщо це не допомагає, витягуйте всі 
карти розширення, окрім відеокарти, і 
спробуйте завантажити комп'ютер. Якщо 
помилка зникла, винна одна з карт 
розширення (вона намагається 
розмістити свої адреси вводу-виводу 
нижче 512 кбайт). Повторення помилки 
говорить про несправність материнської 
плати, як найбільш вірогідну причину 
(вийшла з буд мікросхема незалежної 
CMOS-пам’яті). 

 
Завантаження 

Повідомлення про 
помилку 

Опис Рекомендації по усуненню 
несправності 

Boot Failure. Завантаження з даного 
пристрою неможливе (далі, 
як правило, наводиться 
додаткова інформація, що 
дозволяє ідентифікувати 
причину). 

Змініть завантажувальний пристрій 
або диск. 

Invalid Boot 
Diskette 

Дискета, що знаходиться в 
дисководі, не є 
завантажувальною. 

Причиною повідомлення про помилку 
найчастіше є забута в дисководі 
дискета з даним за умови, що 
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дисковод стоїть першим в списку 
завантажувальних пристроїв. 
Витягніть дискету і перезавантажите 
комп'ютер (кнопкою RESET або 
комбінацією клавіш 
<Ctrl>+<Alt>+<Del>). Для профілактики 
проблеми за допомогою опцій BIOS 
Setup зміните порядок опиту 
накопичувачів під час завантаження, 
поставивши першим жорсткий диск. 
Якщо ж ви дійсно намагалися 
завантажитися з дискети, значить, 
вона несправна (не читається). 

Drive Not Ready Пристрій не готовий. Зазвичай це говорить про 
несправність пристрою (жорсткого 
диска, приводу оптичних дисків і тому 
подібне), його невірну конфігурацію в 
BIOS Setup або пошкодженні (поганих 
контактах) шлейфу, що йде до 
пристрою. Якщо йдеться про приводі 
змінних дисків, можливо в нім немає 
диска, але пристрій вибраний в BIOS 
Setup як завантажувальний. Тоді за 
допомогою опцій змініть порядок 
накопичувачів, поставивши першим 
жорсткий диск. 

A: Drive Error Дисковод A: не зміг пройти 
POST-тест. 

Якщо дисковод A фізично присутній, 
ймовірно, він вийшов з ладу або 
пошкоджений шлейф, що йде до нього 
від материнської плати (як варіант — 
відійшли контакти шлейфу). Якщо ж 
помилка виникає за відсутності 
дисковода, необхідно відключити його 
в BIOS Setup. 

B: Drive Error Дисковод B: не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище для дисководу A:. 

Insert BOOT 
diskette in A: 

Вставте завантажувальну 
дискету в дисковод A: 

Дискета, що знаходиться в дисководі 
A:, не є завантажувальною. Вставте 
іншу дискету або завантажитеся з 
іншого пристрою. 

Reboot and Select 
proper Boot device 
or Insert Boot 
Media in selected 
Boot device 

Перезавантажитеся і 
виберіть інший 
завантажувальний пристрій 
або вставте 
завантажувальний диск у 

Ви намагаєтеся завантажитися з 
пристрою або диска, що немає 
завантажувальним. Спробуйте 
завантажитися з іншого пристрою або 
використовуйте інший диск. 
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вибраний пристрій. 

NO ROM BASIC Не знайдений ПЗП з 
інтерпретатором BASIC. 

Це успадковане повідомлення можна 
побачити за умови, що у вас немає (не 
вказано) жодного завантажувального 
пристрою в системі. Зокрема, якщо 
жорсткий диск не розмічений або 
розмічений невірно. Для виправлення 
проблеми вставте завантажувальний 
диск в привід або перевірте розмітку 
жорсткого диска (у тому числі і 
наявність активного розділу). 

 
Накопичувачі 

Повідомлення 
про помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

Primary Master 
Hard Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як основний до первинного 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Найімовірніше цей накопичувач 
(жорсткий диск, привід оптичних дисків і 
тому подібне пристрій) несправний. 
Можливо, відійшли контакти шлейфу 
або пошкоджений безпосередньо сам 
шлейф, що йде до накопичувача від 
материнської плати. 

Primary Slave 
Hard Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як ведений до первинного 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

Secondary 
Master Hard Disk 
Error 

Накопичувач, підключений 
як основний до вторинного 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

Secondary Slave 
Hard Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як ведений до вторинного 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

3rd Master Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як основний до третього 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 
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POST-тест. 

3rd Slave Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як ведений до третього 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

4th Master Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як основний до четвертого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

4th Slave Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений як 
ведений до четвертого каналу 
стандартного IDE/SATA-
контроллера, не ініціалізував і 
не зміг пройти POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

5th Master Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як основний до п'ятого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

5th Slave Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як ведений до п'ятого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

6th Master Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як основний до шостого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

6th Slave Hard 
Disk Error 

Накопичувач, підключений 
як ведений до шостого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
ініціалізував і не зміг пройти 
POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

Primary Master 
Drive - ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як основний до первинного 
каналу стандартного 

Найімовірніше цей накопичувач (привід 
оптичних, магнітних або 
магнітооптичних змінних дисків) 
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IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI-пристроєм. 

несправний. Можливо, відійшли 
контакти шлейфу або пошкоджений 
безпосередньо сам шлейф, що йде до 
накопичувача від материнської плати. 

Primary Slave 
Drive - ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як ведений до первинного 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

Secondary 
Master Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як основний до вторинного 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

Secondary Slave 
Drive - ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як ведений до вторинного 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не є 
ATAPI-пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

3rd Master Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як основний до третього 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

3rd Slave Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як ведений до третього 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

4th Master Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як основний до четвертого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

4th Slave Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як ведений до четвертого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

5th Master Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як основний до п'ятого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 
 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 
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5th Slave Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як ведений до п'ятого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

6th Master Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як основний до шостого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

6th Slave Drive - 
ATAPI 
Incompatible 

Накопичувач, підключений 
як ведений до шостого 
каналу стандартного 
IDE/SATA-контроллера, не 
є ATAPI- пристроєм. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

S.M.A.R.T. 
Capable but 
Command Failed 

Помилка при відправці 
повідомлення накопичувача 
з підтримкою S.M.A.R.T. 

Ймовірно, жорсткий диск, що підтримує 
технологію S.M.A.R.T., близький до 
відмови. Рекомендується зробити 
резервну копію тих, що всіх 
знаходяться на нім даних і замінити 
диск новим. 

S.M.A.R.T. 
Command Failed 

Помилка при відправці 
повідомлення накопичувача 
з підтримкою S.M.A.R.T. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
для попереднього повідомлення про 
помилку. 

S.M.A.R.T. Status 
BAD, Backup and 
Replace 

Накопичувач, S.M.A.R.T, що 
підтримує., рапортує про 
свій незадовільний стан. 

Жорсткий диск близький до виходу з 
буд. Необхідно терміново зробити 
резервну копію тих, що всіх 
знаходяться на жорсткому диску даних і 
замінити диск новим. 

S.M.A.R.T. 
Capable and 
Status BAD 

Накопичувач, S.M.A.R.T, що 
підтримує., рапортує про 
свій незадовільний стан. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
для попереднього повідомлення про 
помилку. 

 
Захист від вірусів 

Повідомлення 
про помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

BootSector 
Write! 

Завантажувальний сектор 
перезаписаний 
(повідомлення може 
з'явитися лише при 
включеному захисті від 
вірусів на рівні BIOS). 

Якщо ви встановлюєте (або 
встановлюєте заново) операційну 
систему, інсталюєте утиліту 
мультизагрузки, запис інформації в 
завантажувальний сектор жорсткого 
диска сповна нормальний. У всіх 
останніх випадках дана дія, швидше за 
все, була виконана вірусом, так що 
необхідно виконати пошук і видалення 
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шкідливих програм. Як мінімум, потрібно 
відновити завантажувальний сектор 
жорсткого диска (скажімо, за допомогою 
консолі відновлення Windows). 

VIRUS: 
Continue 
(Y/N)? 

Запит на перезапис 
завантажувального сектора 
(повідомлення може 
з'явитися лише при 
включеному захисті від 
вірусів на рівні BIOS). 

Рекомендації аналогічні приведеним для 
попереднього повідомлення про 
помилку. 

 
Системна конфігурація 

Повідомлення 
про помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

DMA-1 Error Не удалося ініціалізувати 
первинний контроллер 
прямого доступу до 
пам'яті. 

Спершу витягуйте всі карти розширення, 
окрім відеокарти, і спробуйте завантажити 
комп'ютер. Якщо помилка зникла, винна 
одна з карт розширення (додаючи карти 
по одній можна виявити проблемну). 
Повторення помилки говорить про 
материнську плату, що вийшла з буд. 

DMA-2 Error Не удалося ініціалізувати 
вторинний контроллер 
прямого доступу до 
пам'яті. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

DMA Controller 
Error 

Контроллер прямого 
доступу до пам'яті не 
прошел POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

Checking 
NVRAM. Update 
Failed 

Не удалося відновити дані 
в незалежній пам'яті. 

Повідомлення може з'явитися при 
включеній на рівні BIOS (або за 
допомогою перемички на материнській 
платі) захисту від перезапису FLASH-
памяти. Якщо захист вимкнений або 
відсутній, ймовірно, вийшла з буд 
мікросхема FLASH-памяти на 
материнській платі. 

Microcode Error Не удалося завантажити в 
процесор мікрокод, що 
виправляє відомі 
помилки. 

В першу чергу необхідно відновити BIOS 
материнської плати до останньої версії: 
найчастіше причиною цієї помилки є 
установка процесора, що тільки що 
вийшов, інформація про яке відсутня в 
поточній версії BIOS. Повідомлення може 
з'явитися і при спробі інсталювати 
несумісний з вашою материнською 
платою процесор. 
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NVRAM 
Checksum Bad, 
NVRAM Cleared 

Помилка контрольної 
суми вмісту незалежної 
пам'яті, незалежна 
пам'ять очищена. 

Якщо помилка виявилася одного разу, її 
можна залишити без уваги. Єдине, 
рекомендується скинути розширені 
відомості про системну конфігурацію 
(ESCD) за допомогою відповідної опції 
BIOS Setup. При багатократному 
повторенні помилки мова може йти про 
апаратні проблеми. В кращому разі винна 
та, що відслужила свій термін батарея, 
подпитывающая незалежну CMOS-память 
(як правило, при цьому збивається і 
годинник). У гіршому — несправна 
материнська плата (вийшла з буд 
мікросхема незалежної CMOS- або 
FLASH-памяти). 

Resource 
Conflict 

Декілька пристроїв 
намагаються 
використовувати одні і ті 
ж системні ресурси 
(наприклад, адреси 
ввода/вывода). 

Спершу слід витягувати всі карти 
розширення, окрім відеокарти, і 
спробувати завантажити комп'ютер. Якщо 
помилка не зникла, причина в 
неправильно конфігурованому 
системному пристрої (контроллері) 
материнської плати: спробуйте змінити в 
BIOS Setup налаштування цих пристроїв, 
відключити невживані. Інакше, додаючи 
карти по одній, можна з'ясувати, яка з них 
є джерелом проблеми. Переставте 
проблемну карту (або ту, з якою вона 
конфліктує) в інший слот, що 
використовує іншу лінію переривання. 
Якщо це не допомагає, в BIOS Setup 
уручну зарезервуйте для неї ресурси, 
відмовившись від їх автоматичного 
розподілу. 

NVRAM Ignored Системна конфігурація 
(ESCD), збережена в 
незалежній пам'яті, 
проігнорована. 

В першу чергу необхідно скинути 
розширені відомості про системну 
конфігурацію (ESCD) за допомогою 
відповідної опції BIOS. Якщо це не 
допомагає, можна відмовитися від 
розподілу ресурсів силами операційної 
системи, поклавши це завдання на BIOS 
(або, навпаки, передавши від BIOS 
операційній системі — залежно від того, 
який варіант наводить до помилки). 
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NVRAM Bad Системна конфігурація 
(ESCD), збережена в 
незалежній пам'яті, 
містить помилки. 

Рекомендації аналогічні приведеним для 
попереднього повідомлення про помилку. 

Static Resource 
Conflict 
 

Декілька пристроїв 
намагаються 
використовувати одні і ті 
ж системні ресурси 
(наприклад, адреси 
вводу/виводу). 
 

Спершу слід витягувати всі карти 
розширення, окрім відеокарти, і 
спробувати завантажити комп'ютер. Якщо 
помилка не зникла, причина в 
неправильно конфігурованому 
системному пристрої (контроллері) 
материнської плати: спробуйте змінити в 
BIOS Setup налаштування цих пристроїв, 
відключити невживані. Інакше, додаючи 
карти по одній, можна з'ясувати, яка з них 
є джерелом проблеми. Переставте 
проблемну карту (або ту, з якою вона 
конфліктує) в інший слот, що 
використовує іншу лінію переривання. 
Якщо це не допомагає, в BIOS Setup 
уручну зарезервуйте для неї ресурси, 
відмовившись від їх автоматичного 
розподілу. 

PCI I/O conflict Декілька пристроїв на 
шині PCI намагаються 
використовувати одні і ті 
ж адреси вводу/виводу. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

PCI ROM conflict BIOS декількох пристроїв 
на шині PCI намагається 
використовувати одні і ті 
ж ресурси (наприклад, 
адреси вводу/виводу). 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

PCI IRQ conflict Декілька пристроїв на 
шині PCI намагаються 
використовувати одні і ті 
ж переривання. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

PCI IRQ routing 
table error 

Помилка при призначенні 
переривань для пристроїв 
на шині PCI. 

Рекомендації аналогічні приведеним 
вище. 

Timer Error Помилка в роботі 
системного таймера 
(RTC). 

В більшості випадків джерелом проблеми 
є несправна материнська плата. В 
окремих випадках причиною збою може 
служити несправна карта розширення. 

Refresh timer 
test failed 

Системний таймер не зміг 
пройти POST-тест. 

Рекомендації аналогічні приведеним для 
попереднього повідомлення про помилку. 
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Interrupt 
Controller-1 error 

Не удалося ініціалізувати 
первинний контроллер 
переривань. 

Спершу витягуйте всі карти розширення, 
окрім відеокарти, і спробуйте завантажити 
комп'ютер. Якщо помилка зникла, винна 
одна з карт розширення (додаючи карти 
по одній можна виявити проблемну). 
Повторення помилки говорить про 
материнську плату, що вийшла з буд. 

Interrupt 
Controller-2 error 

Не удалося ініціалізувати 
вторинний контроллер 
переривань. 

Рекомендації аналогічні приведеним для 
попереднього повідомлення про помилку. 

 
CMOS-пам'ять 

Повідомлення 
про помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

CMOS 
Date/Time Not 
Set 

Дата і час не 
задані. 

Увійдіть в BIOS Setup і задайте поточну дату і час. 
При регулярній появі цієї помилки заміните ту, що 
вичерпала свій ресурс батарею, подпитывающую 
незалежну CMOS-память. Якщо заміна батареї не 
допомагає, ймовірно, несправна материнська плата 
(вийшла з буд мікросхема незалежної CMOS-
памяти). 

CMOS Battery 
Low 

Сіла батарея, що 
живила 
незалежну 
CMOS-пам’ять. 

Необхідно замінити новою батарею, 
подпитывающую незалежну CMOS-память, інакше 
материнська плата почне «забувати» налаштування 
BIOS, дату і час. 

CMOS Settings 
Wrong 

Помилкові дані в 
незалежній 
CMOS-пам’яті. 

Увійдіть в BIOS Setup, скиньте всі налаштування, 
відкоректуйте значення опцій під ваші потреби і 
збережете зміни. При регулярній появі цієї помилки 
заміните ту, що вичерпала свій ресурс батарею, 
подпитывающую незалежну CMOS-память. Якщо 
заміна батареї не допомагає, ймовірно, несправна 
материнська плата (вийшла з буд мікросхема 
незалежної CMOS-памяти). 

CMOS 
Checksum Bad 

Помилка 
контрольної 
суми вмісту 
незалежної 
пам'яті. 

Рекомендації аналогічні приведеним для помилки 
вище. 

 
Інше 

Повідомлення про 
помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

KBC BAT Test failed Контроллер клавіатури 
не зміг пройти POST-
тест. 

Ймовірно, несправна материнська плата 
(вийшов з буд контроллер клавіатури). 
Для перевірки заміните клавіатуру 
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свідомо справною і заново завантажите 
комп'ютер. 

Keyboard Error Клавіатура відсутня 
або несправна. 

Для перевірки клавіатури заміните її 
свідомо справною. Якщо комп'ютер 
передбачається використовувати без 
клавіатури (наприклад, він виконує роль 
сервера), зміните налаштування BIOS 
Setup, що відповідають за обробку 
помилок при завантаженні. 

PS2 Keyboard not 
found 

PS/2-клавиатура не 
знайдена. 

Для USB-клавиатуры включите в BIOS 
Setup підтримку її на рівні BIOS. Якщо 
використовується звичайна клавіатура з 
інтерфейсом PS/2, перевірте її 
справність. 

PS2 Mouse not 
found 

PS/2-мышь не 
знайдена. 

При використанні сучасного маніпулятора 
з USB-интерфейсом або, навпаки, 
застарілого рішення, що підключається до 
COM-порту, відключите в BIOS Setup 
резервування переривання для миші з 
інтерфейсом PS/2. Інакше перевірте 
справність маніпулятора. 

Keyboard/Interface 
Error 

Клавіатура або 
контроллер клавіатури 
несправні. 

Для перевірки клавіатури заміните її 
свідомо справною. Якщо помилка зникла, 
винна клавіатура, інакше, ймовірно, 
несправна материнська плата (вийшов з 
буд контроллер клавіатури). 

Unlock Keyboard Клавіатура 
заблокована. 

За допомогою ключа або відповідного 
перемикача розблоковуйте клавіатуру. 
Якщо блокування не передбачене 
конструкцією комп'ютера, ймовірно, 
клавіатура несправна або виникли 
проблеми з материнською платою. 

System Halted Система зупинена 
(виводиться, разом з 
причиною зупинки, 
якщо продовження 
завантаження або 
роботи неможливе). 

Дане повідомлення може супроводжувати 
як інформаційне сповіщення (скажімо, про 
відкриття корпусу системного блоку), так і 
сповіщення про серйозну помилку 
(наприклад, фатальній помилці контролю 
парності). У першому випадку досить 
перезавантажити комп'ютер кнопкою 
RESET, в другому зазвичай потрібно 
усунути причину зупинки. 

<INS> Pressed Під час завантаження 
натискувала клавіша 
<Ins>, опціям BIOS 
Setup будуть 

Це сповіщення говорить про скидання 
всіх налаштувань BIOS Setup до заданих 
за умовчанням. 
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привласнені значення 
за умовчанням. 

Password check 
failed 

Введений невірний 
пароль. 

Необхідно ввести правильний пароль 
адміністратора або користувача, заданий 
в BIOS Setup. Інакше завантаження 
неможливе. 

Unknown BIOS 
error. Error code = 
004Ah 

Не знайдений модуль 
меню BIOS Setup. 

Заново прошийте BIOS материнської 
плати, переконавшись, що 
використовується оригінальна версія 
BIOS, випущена виробником саме для 
цієї материнської плати або комп'ютера в 
цілому. 

Floppy Controller 
Failure 

Не удалося 
ініціалізувати 
контроллер дисковода. 

Ймовірно, несправна материнська плата 
(вийшов з буд контроллер дисковода), 
або прошита версія BIOS від іншої 
материнської плати. Якщо ви не 
використовуєте дисководи, можна 
спробувати відключити контроллер 
дисковода в BIOS Setup. Не зайвим буде і 
оновлення BIOS до останньої версії. 

 
Модуль USB 

Повідомлення про 
помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

Warning! 
Unsupported USB 
device found and 
disabled! 

Знайдений USB-
устройство, 
завантаження з якого 
неможливе, пристрій 
відключений. 

Використовуйте інший 
завантажувальний пристрій або вставте 
в зовнішній USB-привод 
завантажувальний диск. 

Warning! Port 
60h/64h emulation is 
not supported by this 
USB Host Controller! 

USB-контроллер не 
може забезпечити 
підтримку USB-
клавиатуры на рівні 
BIOS. 

Або включите в BIOS Setup підтримку 
USB-клавиатуры на рівні BIOS, або 
заміните USB-клавиатуру на модель з 
інтерфейсом PS/2. 

Warning! EHCI 
controller disabled. It 
requires 64bit data 
support in the BIOS. 

EHCI-интерфейс USB-
контроллера 
відключений, USB-
контроллер 
працюватиме в режимі 
USB 1.1. 

Дану помилку може викликати один з 
підключених USB-устройств. Для 
усунення проблеми відновите BIOS до 
останньої версії. Як тимчасове рішення, 
відмовіться від використання 
проблемного USB-устройства. 
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Модуль System Management BIOS 

Повідомлення про 
помилку 

Опис Рекомендації по усуненню несправності 

Not enough space 
in Runtime area! 
SMBIOS data will 
not be available. 

Розмір даних System 
Management BIOS, що 
містять інформацію 
про даний комп'ютер, 
перевищує доступний 
для їх зберігання 
простір. 

Спершу заново прошийте BIOS 
материнської плати, переконавшись, що 
використовується оригінальна версія 
BIOS, випущена виробником саме для цієї 
материнської плати або комп'ютера в 
цілому. Якщо помилка не зникла, 
витягуйте всі карти розширення, окрім 
відеокарти. Успішне проходження POST-
тестов в цьому випадку вказує на 
проблему з однією з карт розширення 
(додаючи їх по черзі можна виявити що 
збоїть). Повторення помилки говорить про 
несправну материнську плату 
(найімовірніше вийшла з буд мікросхема 
FLASH-памяти). 

 
Модуль CPU 

Повідомлення про помилку Опис 
Рекомендації по 

усуненню несправності 

Warning! This system board 
does not support the power 
requirements of the installed 
processor. The processor will be 
run at а reduced frequency, 
which will impact system 
performance. 

Встановлений процесор з 
тепловим пакетом (TDP — 
Thermal Design Power), що 
перевищує можливості 
материнської плати: він 
працюватиме на знижених 
частотах. 

Заміните процесор 
підтримуваним даною 
материнською платою 
(з меншим тепловим 
пакетом). 

 
Контрольні запитання 

1. Що таке POST-коди? 
2. Яку роль відіграють у POST-діагностиці звукові сигнали і текстові повідомлення? 
3. Які звукові сигнали вказують на помилку при тестуванні модулів оперативної 

пам’яті? 
 
 
 

Тема 10.6. Оновлення та відновлення BIOS 
 

План 
1. Причини оновлення BIOS. 
2. Види програм оновлення BIOS 
3. Помилки, що виникають при оновленні BIOS 
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1. Причини оновлення BIOS 
Технології виробництва, комп'ютерних комплектів постійно розвиваються, що 

приводить до випуску все більш якісних і могутніших процесорів, відео плат і інших 
компонентів ПК. Вихід, нових комплектів (найчастіше процесорів) вимагає програмної 
підтримки всіх внесених нововведень. BIOS як родоначальниця програмного 
забезпечення комп'ютера в першу чергу випробовує необхідність у внесенні подібних 
змін. Відмінності в архітектурі ядра процесорів іноді настільки великі, що повноцінне 
використання потужності можливо тільки при відповідній зміні програмного коду, що 
міститься в BIOS. Крім процесорів, існує велика кількість інших пристроїв, що вимагають 
підтримку з боку BIOS. Це жорсткі диски, розмір яких може бути обмежений застарілою 
версією BIOS (наприклад, комп'ютери класу Pentium можуть працювати із вінчестерами 
об'ємом тільки до 8 Гб.), приводи CD-ROM, з яких можливе завантаження тільки за умови 
підтримки даного режиму з боку BIOS і т.д. 

 
2. Оновлення BIOS 
Раніше для оновлення версії BIOS доводилося завантажувати комп'ютер з дискети і 

працювати з командним рядком. Ця можливість доступна і зараз, але набагато зручніше 
скористатися вбудованою в BIOS утилітою оновлення, що стала невід'ємною частиною 
більшості сучасних материнських плат. 

BIOS Flash Protection 
Значення: Enabled, Disabled або Auto, Enabled. Дозволяє захистити Flash - пам'ять з 

BIOS від перезапису. Включення цієї опції (значення Enabled) дозволяє не турбуватися 
про випадкову перезапису коду BIOS - через неуважність чи внаслідок зловмисних дій 
(наприклад, вірусу). 

Потрібно не забути тільки перед оновленням вмісту BIOS материнської плати 
відключити цю опцію (встановивши Disabled або Auto), а після успішного закінчення 
процедури повернути колишнє значення. 

BIOS ROM Protect, BIOS Sector Protection, BIOS Write Protect, Flash BIOS 
Protection, Flash Protection, SuperBIOS Protect 

Значення: Enabled, Disabled. Дозволяє захистити Flash - пам'ять з BIOS від 
перезапису. Включення цієї опції (значення Enabled) дозволяє не турбуватися про 
випадкову перезапису коду BIOS - через неуважність чи внаслідок зловмисних дій 
(наприклад, вірусу). 

BootBlock Protect 
Значення: Enabled, Disabled. Окремо захищає від перезапису завантажувальний 

блок BIOS. Це блок, у разі проблем при оновленні вмісту BIOS материнської плати, 
дозволяє відновити прошивку BIOS «підручними» засобами (з дискети, компакт- диска...), 
не вдаючись до допомоги програматора. Природно, дану можливість навряд чи можна 
назвати зайвою, так що опцію краще включити (значення Enabled). 

Завантажувальний блок дозволяє оновити BIOS, не вдаючись до спеціалізованих 
утиліт, просто зчитавши його з відповідного носія. Скажімо, це може бути фірмовий 
компакт-диск з драйверами і програмним забезпеченням виробника материнської плати. 

ASUS EZ Flash 2 
На материнських платах ASUS викликає вбудовану в BIOS утиліту, що дозволяє 

оновити BIOS без використання завантажувальних дискет або спеціальних утиліт. 
Досить буде записати новий образ BIOS на дискету, компакт-диск або Flash-диск. 
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3. Помилки, що виникають при оновленні BIOS 
В процесі того, що перепрограмувало мікросхеми Flash-BIOS можуть виникнути 

нештатні ситуації, які приводять до зупинки процесу оновлення і, відповідно, до псування 
BIOS. При цьому на екран монітора виводяться різні повідомлення, вказуючи на причину 
помилки.  

В процесі роботи програм програмування Flash-пам'яті можуть з'являтися наступні 
повідомлення: 

- Insufficient Memory. Помилка розміщення бінарного файлу в оперативній пам'яті.  
- The Program File's Part Number Does Not Match With Your System. Швидше за все, 

версія BIOS не відповідає материнській платі. 
- Unknown Type Flash. Програма Award Flash не може ідентифікувати тип 

мікросхеми Flash-пам'яті. 
- Program Chip Failed. Повідомлення зазвичай з'являється при спробі запису в Boot 

Block, який апаратно захищений від зміни. 
 

Контрольні запитання 
1. Чому виникає потреба оновлення BIOS? 
2. Яким чином можна оновити BIOS? 
3. Чому при оновленні базової системи вводу-виводу можуть виникнути помилки? 

 
 
 

Тема 11.1. Монітор. Технічні характеристики моніторів 
 
План 
1. Призначення монітору. 
2. Види моніторів. 
3. Основні параметри моніторів. 
 

  
Рис. 84. Монітор на основі ЕПТ та рідкокристалічний монітор.  
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1. Призначення монітору 
Монітор (дисплей) комп'ютера – це пристрій, який призначений для візуального 

відображення текстової і графічної інформації. Його можна сміливо назвати однією з 
найважливіших частин персонального комп'ютера. Від розміру і якості зображення 
монітору залежить, наскільки буде комфортна і продуктивна робота за персональним 
комп’ютером, оскільки користувач постійно контактуємо з екраном дисплея під час 
роботи. 

До п'ятдесятих років електронно-обчислювальні машини виводили інформацію 
лише на друкуючі пристрої. У той час ЕОМ часто обладнували осцилографами, які 
використовувалися не для виведення інформації, а для перевірки електронних ланцюгів 
обчислювальної машини. Вперше в 1950 році в Кембріджському університеті (Англія) 
електронно-променева трубка осцилографа була використана для виведення графічної 
інформації на машині EDASC (Electronic Delay Storage Automatic Computer). Через 
півтора роки англійський вчений Крістофер Стретчи написав для ЕОМ «Марк 1» 
програму, що грала в шашки, а інформацію виводила на екран. Реальний прорив в 
представленні графічної інформації на екран монітора стався в Америці в рамках 
військового проекту на базі електронної машини «Вихор». Дана ЕОМ використовувалась 
для фіксації інформації про вторгнення літаків в повітряний простір США. Це був великий 
проект, в якому електронно-променева трубка використовувалася для відображення 
графічної інформації.  

Сьогодні розвиток комп'ютерних технологій вимагає розробки нових моторів, 
більшого розміру і з новими можливостями. Нові програми для роботи з тривимірною 
графікою вже не можуть нормально відтворюватися на старих моніторах. Все це змушує 
вдосконалювати існуючі технології в області відтворення інформації. Тому ця проблема і 
стала однією з важливих у комп'ютерній техніці. Таким чином, розвиток моніторів 
безпосередньо пов'язаний з прогресом і вдосконаленням інших складових комп'ютера. 

 
2. Види моніторів 
В залежності від способу утворення зображення на екрані, монітори діляться на 

кілька типів: 
- на основі електронно-променевої трубки (CRT); 
- рідкокристалічні (LCD); 
- плазмові; 
- проекційні; 
- OLED-монітори – на технології OLED (англ. organic light-emitting diode - органічний 

світловипромінювальних діод) 
- віртуальні ретинальні монітори – технологія пристроїв виведення, що формують 

зображення безпосередньо на сітківці ока. 
 
3. Основні параметри моніторів 
З точки зору користувача, основними характеристиками монітора є розмір по 

діагоналі, роздільна здатність, частота регенерації (оновлення) та клас захисту. 
Розмір монітора. Екран монітора вимірюється по діагоналі у дюймах. Розміри 

коливаються від 9 дюймів (23 см) до 42 дюймів  (106 см). Чим більший екран, тим 
дорожчий монітор. Найпоширенішими є розміри 14, 15, 17, 19 та 21 дюйми. Монітори 
великого розміру краще використовувати для настільних видавничих систем та 



 149 

графічних робіт, в яких потрібно бачити всі деталі зображення. Оптимальними для 
масового використання є 17- та 19-дюймові монітори. 

Роздільна здатність. Зображення на екрані монітора складається з точок 
(пікселів). Кількість точок по горизонталі та вертикалі, які монітор здатний відтворити 
чітко й роздільно називається його роздільною здатністю. Вираз «роздільна здатність 
800х600» означає, що монітор може виводити 600 горизонтальних рядків по 800 точок у 
кожному. Стандартними є такі режими роздільної здатності: 640х480, 800х600, 1024х768, 
1152х864. Ця властивість монітора визначається розміром точки (зерна) екрана. Розмір 
зерна екрана сучасних моніторів не перевищує 0,28 мм. Чим більша роздільна здатність, 
тим краща якість зображення. Якість зображення також пов'язана з розміром екрана. Так, 
для задовільної якості зображення в режимі 800х600 на 15-дюймовому моніторі можна 
обмежитися розміром зерна 0,28 мм, для 14-дюймового монітора з тим самим розміром 
зерна в тому самому відеорежимі якість дрібних деталей зображення буде трохи гірша. 

Частота регенерації. Цей параметр також називається частотою кадрової 
розгортки. Він показує скільки разів за секунду монітор може повністю обновити 
зображення на екрані. Частота регенерації вимірюється в герцах (Гц). Чим більша 
частота, тим менша втома очей і тим довше часу можна працювати неперервно. 
Сьогодні мінімально допустимою вважається частота в 75 Гц, нормальною - 85 Гц, 
комфортною - 100 Гц і більше. Цей параметр залежить також від характеристик 
відеоадаптера. 

Клас захисту монітора визначається стандартом, якому відповідає монітор із точки 
зору вимог техніки безпеки. Зараз загальноприйнятими вважаються міжнародні 
стандарти TCO-92, TCO-95 і ТСО-99, які обмежують рівні електромагнітного 
випромінювання, ергонометричні та екологічні норми, межами, безпечними для здоров'я 
людини. 

 
Контрольні запитання 

1. Для чого призначений монітор? 
2. Які види моніторів Ви знаєте? 
3. Які основні технічні параметри моніторів Вам відомі? 
 
 
 

Тема 11.2. Монітори на основі електронно променевої трубки 
 
План 
1. Будова та принцип функціонування монітору на основі ЕПТ. 
2. Види масок монітору. 
3. Основні технології CRT моніторів. 
 
1. Будова та принцип функціонування монітору на основі ЕПТ 
Сьогодні найпоширеніший тип моніторів — це монітори з електронно-променевою 

трубкою (CRT — Cathode Ray Tube). Як видно з назви, в основі даного монітору лежить 
електронно-променева трубка (ЕПТ). Технологія, що використовується в цьому типі 
моніторів, виникла багато років тому і спочатку створювалася як спеціальний пристрій 
для вимірювання змінного струму, простіше кажучи, для осцилографа. Розвиток цієї 
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технології щодо створення моніторів за останні роки призвів до виробництва дедалі 
більших за розміром екранів з високою якістю і низькою вартістю. Сьогодні знайти 14"-
монітор дуже складно, хоча кілька років тому це був стандарт. В даний час  
стандартними є 17"- і 19"-монітори. Високий попит також і на монітори з діагоналлю 21" і 
більше, особливо серед людей, робота яких пов'язана з підготовкою друкованих видань 
та графікою. 

 
Рис. 85. Будова монітору на основі ЕПТ: 1-електронні гармати, 2-промені 

електронів, 3,4-системи, що скоординовують промені електронів, 5-роз’єм анода, 
6-тіньова маска, 7-шар люмінофору, піксель зображення.  

 
Розглянемо принцип роботи моніторів на основі електронно-променевої трубки. 

CRT-монітор має скляну трубку, всередині якої знаходиться вакуум, тобто відсутнє 
повітря. З фронтального боку внутрішня частина скла трубки вкрита люмінофором. Для 
створення зображення в CRT-моніторі використовується електронна гармата, що 
випромінює потік електронів крізь металеву маску або решітку на внутрішню поверхню 
скляного екрана монітора, покриту різнобарвними люмінофорними точками. Потік 
електронів на шляху до фронтальної частини трубки проходить через модулятор 
інтенсивності й систему прискорення, що працюють за принципом різниці потенціалів. У 
результаті електрони отримують велику енергію, частина з якої витрачається на світіння 
люмінофора. Ці точки люмінофора, що світяться, формують зображення, видиме на 
екрані монітора. Як правило, у кольоровому CRT-моніторі використовується три 
електронні гармати, на відміну від однієї, що застосовується в монохромних моніторах, 
які зараз не виготовляються. Люмінофорний шар, що вкриває фронтальну частину 
електронно-променевої трубки, складається з дуже дрібних елементів (настільки 
маленьких, що людське око їх не завжди може розрізнити). Ці люмінофорні елементи 
відтворюють основні кольори. Фактично існують три типи різнобарвних частинок, які 
відповідають основним кольорам: червоний, зелений і синій. Кожна з трьох гармат 
відповідає одному з основних кольорів і посилає потік електронів на різні ділянки 
люмінофора. Світіння основних кольорів з різною інтенсивністю комбінується, і в 
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результаті формується зображення з необхідним кольором. Наприклад, якщо активувати 
червону, зелену й синю люмінофорні частинки, то їхня комбінація дасть білий колір. 

Для управління електронно-променевою трубкою необхідна також керуюча 
електроніка, якість якої багато в чому визначає і якість монітора. До речі, саме тип 
керуючої електроніки, створюваної різними виробниками, є одним із критеріїв, що 
визначають різницю між моніторами з однаковою електронно-променевою трубкою. 
Зрозуміло, що електронний промінь, призначений для червоних люмінофорних 
елементів, не повинен впливати на люмінофор зеленого або синього кольору. Щоб 
домогтися такої дії, використовується спеціальна маска, структура якої залежить від типу 
кінескопів, від різних виробників, що і забезпечує дискретність (растровість) зображення. 
ЕПТ можна розділити на і два класи — трипроменеві з дельтаподібним розташуванням 
електронних гармат і з планарним розташуванням електронних гармат. У цих трубках 
застосовуються тіньові, щілинні та апертурні маски.  

 
2. Види масок монітору 
Тіньова маска — це найпоширеніший тип масок для CRT-моніторів, що 

складається з металевої сітки перед частиною скляної трубки з люмінофорним шаром. 
Отвори в металевій сітці працюють як приціл, саме цим забезпечується потрапляння 
електронного променя тільки на необхідні люмінофорні елементи і тільки у певних 
областях. Тіньова маска створює решітку з однорідними точками, де кожна така точка 
складається з трьох люмінофорних елементів основних кольорів — зеленого, червоного і 
синього, — які світяться з різною інтенсивністю під впливом променів з електронних 
гармат. Мінімальна відстань між люмінофорними елементами однакового кольору 
називається кроком точки і є індексом якості зображення. Крок точки зазвичай 
вимірюється в міліметрах. Чим менше значення кроку точки, тим вища якість 
відтвореного на моніторі зображення. Тіньова маска застосовується в більшості 
моніторах. 

 

 
 

Рис. 86. Тіньова маска ЕПТ монітору. 
 
Щілинна маска — це технологія, що широко використовується компанією NEC. В 

даному випадку люмінофорні елементи розташовані у вертикальних еліптичних комірках, 
а маска зроблена з вертикальних ліній. Фактично вертикальні смуги розділені на 
еліптичні комірки, що містять групи з трьох люмінофорних елементів трьох основних 
кольорів. Мінімальна відстань між двома коміркам називається щілинним кроком. Чим 
менше значення щілинного кроку, тим вища якість зображення на моніторі. 
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Рис. 87. Щілинна маска ЕПТ монітору. 

 
Апертурна маска. Є ще один вид трубок, в яких використовуються апертурна 

решітка. Ці трубки стали відомі під маркою Trinitron і вперше були представлені на ринку 
компанією Sony ще в 1982 р. У трубках з апертурною решіткою застосовується 
оригінальна технологія, де є три променеві гармати, три катоди і три модулятори, але 
при цьому тільки одне спільне фокусування. Апертурна решітка — це тип маски, що 
використовується різними виробниками у своїх технологіях для виробництва кінескопів, 
які мають різні назви, але однакову суть, наприклад технологія Trinitron від Sony або 
Diamondtron від Mitsubishi. 

Дана трубка не має металевої решітки з отворами, як у випадку з тіньовою маскою, 
а має решітку з вертикальних ліній. Замість точок із люмінофорними елементами трьох 
основних кольорів апертурна решітка містить серію ниток, що складаються з 
люмінофорних елементів, розміщених у вигляді вертикальних смуг трьох основних 
кольорів. Така система забезпечує високу контрастність зображення і насиченість 
кольорів, які разом забезпечують якість моніторів із трубками на основі цієї технології. 
Мінімальна відстань між смугами люмінофора однакового кольору називається кроком 
смуги і вимірюється в міліметрах. Чим менше значення кроку смуги, тим вища якість 
зображення на моніторі. Проте, не можна прямо порівнювати розмір кроку для трубок 
різних типів: крок точок трубки з тіньовою маскою вимірюється по діагоналі, тоді як крок 
апертурної решітки, що називається горизонтальним кроком точок, — по горизонталі. 
Тому при однаковому кроці точок трубка з тіньовою маскою має більшу щільність точок, 
ніж трубка з апертурною решіткою. Відстань між отворами маски вимірюється в 
міліметрах. Чим менший крок точки, тим кращий монітор: зображення виглядають більш 
чіткими, контури і лінії виходять рівними й витонченими. 

 
Рис. 88. Апертурна маска ЕПТ монітору. 

 
3. Основні технології CRT моніторів 
FD Trinitron ( Sony) 
В 1998 р. компанія Sony представила перший монітор із плоскою поверхнею екрана, 

виконаний за технологією FD Trinitron. ЕПТ Trinitron, яка всім добре відомі по побутових 
телевізорах, відрізнялася тим, що мала не сферичну поверхню екрана, а циліндричну. 
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Перевага даної технології – це, насамперед, висока роздільна здатність, яка була 
досягнута за наявності трьох  складових – дуже тонкої екранної маски, мінімального 
діаметра електронного променя і безпомилкового позиціонування променя на всій 
поверхні екрана. Таке завдання приховує у собі чимало труднощів. Наприклад, 
зменшення діаметра електронного променя викликає зниження яскравості зображення. 
Щоб компенсувати втрати в яскравості, потрібно збільшити потужність електронного 
променя, але це веде до скорочення терміну служби люмінофорного покриття та катоду 
електронної гармати, що служить джерелом електронів. 

У FD Trinitron застосована конструкція електронної гармати під назвою SAGIC (Small 
Aperture G1 with Impregnated Cathode). У ній використовується барієвий катод, але 
збагачений вольфрамом, що дозволяє продовжити термін служби CRT. Крім того, 
діаметр фільтруючого отвору сітки електронної гармати зменшений до 0,3 мм порівняно 
зі звичайним 0,4 мм, що дозволяє отримувати на виході більш тонкий електронний 
промінь. 

Як екранну маску Sony використовує апертурну решітку із кроком 0,22-0,28 мм (Цей 
показник змінюється не тільки залежно від моделі монітора. У самому моніторі крок 
маски може бути різним у центрі й на периферійних ділянках). Застосування апертурної 
решітки замість тіньової маски дозволяє збільшити кількість електронів, що досягають 
поверхні люмінофорного покриття, а це дає краще сфокусовану і яскраву картинку. Крім 
того, в електронних гарматах застосовані спеціальні системи фокусування: DQL 
(Dynamic Quadropole Lens), MALS (Multi Astigmatism Lens System) і EFEAL (Extended Field 
Elliptical Aperture Lens). Вони дозволяють одержувати тонку й відмінно сфокусоване точку 
електронного променя в будь-якому місці екрана. 

Всі монітори з ЕПТ FD Trinitron мають спеціальне багатошарове покриття (від 4 до 6 
шарів), яке виконує декілька функцій. По-перше, воно дозволяє одержувати реалістичні 
кольори на поверхні екрана за рахунок зниження відбитого світла. Крім того, завдяки 
додатковому спеціальному чорному шару покриття антивідблиску підвищується 
контрастність, значно поліпшена передача сірих відтінків. 

Flatron ( LG Electronics ) 
Основна відмінність CRT Flatron від кінескопів інших виробників полягає в тому, що 

у них для формування зображення використовується абсолютно плоска поверхня екрана 
як зовні, так і всередині. Це дозволило збільшити кут огляду і, як наслідок, видиму 
область зображення. У моніторах LG Flatron використовується щілинна маска, що 
дозволяє відтворювати зображення з високою роздільною здатністю (крок маски у 17 " 
моніторів LG Flatron 775FT і 795FT Plus - 0,24 мм). Крім того, в ЕПТ LG Flatron товщина 
маски знижена, що підвищує якість формованого на екрані електронної точки. 

LG Flatron використовує електронну гармату спеціальної конструкції. У звичайних 
гарматах по краях екрана електронні точки мають овальну форму. Це веде до появи 
муару і зниження горизонтального відображення. Застосована система фокусування 
дозволяє добитись практично ідеальної форми електронних точок по всій поверхні 
екрана. У конструкцію сітки електронної гармати також внесені зміни - доданий 
додатковий фільтруючий елемент. 

Ще однією примітною особливістю Flatron є антистатичне покриття, воно значно 
знижує кількість відбитого світла й разом з тим дозволяє досягти найнижчого коефіцієнта 
світлопропускання екрана (38 % проти 40-52 % у конкурентів). 
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Контрольні запитання 
1. Який принцип функціонування монітору на основі ЕПТ? 
2. В чому полягає відмінність між різними видами масок кінескопу? 
3. Які технології CRT моніторів Вам відомі?  
4. Яка причина появи різних технологій у моніторах на основі ЕПТ? 
 
 
 

Тема 11.3. Рідкокристалічний монітор 
 
План 
1. Принцип функціонування рідкокристалічного монітору. 
2. Будова LCD-монітору. 
3. Основні технології LCD моніторів. 
 
1. Принцип функціонування рідкокристалічного монітору 
Екран LCD-монітору (Liquid Crystal Display, рідкокристалічний монітор) виготовлений 

з речовини (ціанофеніл), яке знаходиться в рідкому стані, але при цьому володіє деякими 
властивостями, притаманними кристалічним тілам. Фактично це рідина, що володіє 
анізотропією властивостей (зокрема оптичних), пов'язаних з упорядкованістю в орієнтації 
молекул.  

Як не дивно, але рідкі кристали старші ЕЛТ майже на десять років, перший опис цих 
речовин було зроблено ще в 1888 р. Проте перший справжній прорив зробили вчені 
Фергесон (Fergason) і Вільямс (Williams) з корпорації RCA (Radio Corporation of America). 
Вони створили на базі рідких кристалів термодатчик, використовуючи їх виборчий 
відображальний ефект. І ось наприкінці 1966 корпорація RCA продемонструвала 
прототип LCD-монітора – екран цифрового годинника. 

Значну роль у розвитку LCD-технології зіграла корпорація Sharp. Вона до цих пір 
знаходиться в числі технологічних лідерів. Перший в світі калькулятор CS10A був 
проведений в 1964 р. саме цією корпорацією. В жовтні 1975 р. вже за технологією TN 
LCD був виготовлений перший компактний цифровий годинник. У другій половині 70-х 
розпочався перехід від восьми сегментних рідкокристалічних індикаторів до виробництва 
матриць з адресацією кожної точки. Так, в 1976 р. Sharp випустила чорно-білий телевізор 
з діагоналлю екрану 5,5 дюйми, виконаного на базі LCD-матриці роздільною здатністю 
160х120пікселів.  

Робота рідкокристалічного екрану заснована на явищі поляризації світлового 
потоку. Відомо, що так звані кристали поляроїд здатні пропускати тільки ту складову 
світла, вектор електромагнітної індукції якої лежить уплощині, паралельній оптичній 
площині поляроїда. Для решти частини світлового потоку поляроїд буде непрозорим. 
Таким чином поляроїд як би «просіває» світло, даний ефект називається поляризацією 
світла. 

Коли були вивчені рідкі речовини, довгі молекули яких чутливі до електростатичного 
та електромагнітного поля і здатні поляризувати світло, з'явилася можливість керувати 
поляризацією. Ці аморфні речовини за їх схожість із кристалічними речовинами за 
електрооптичними властивостями, а також за здатність приймати форму посудини, 
назвали рідкими кристалами.  
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Грунтуючись на цьому відкритті і в результаті подальших досліджень, стало 
можливим виявити зв'язок між підвищенням електричної напруги і зміною орієнтації 
молекул кристалів для забезпечення створення зображення. Перше своє застосування 
рідкі кристали знайшли в дисплеях для калькуляторів і в електронному годиннику, а 
потім їх почали використовувати в моніторах для портативних комп'ютерів. Сьогодні, в 
результаті прогресу в цій області, починають отримувати все більше поширення LCD-
дисплеї для настільних комп'ютерів.  

Екран LCD монітора являє собою масив маленьких сегментів (пікселів), якими 
можна маніпулювати для відображення інформації. LCD монітор має кілька шарів, де 
ключову роль відіграють дві панелі, виготовлені з дуже чистого скляного матеріалу, які 
власне і містять тонкий шар рідких кристалів між собою. На скляних панелях є борозни, 
які спрямовують кристали в одному напрямку. Борозни тієї ж панелі паралельні, але 
перпендикулярні відносно борозон іншої скляної панелі. Площина поляризації світлового 
променя повертається на 900 при проходженні першу панель. З появою електричного 
поля, молекули рідких кристалів частково вибудовуються вертикально вздовж поля, кут 
повороту площини поляризації світла стає відмінним від 90 градусів і світло 
безперешкодно проходить через рідкі кристали.  

Поворот площини поляризації світлового променя непомітний для ока, тому 
виникла необхідність додати до скляних панелей ще два інших шари, що представляють 
собою поляризаційні фільтри. Ці фільтри пропускають тільки ту компоненту світлового 
променя, в якої вісь поляризації відповідає заданій. Тому при проходженні поляризатора 
промінь світла буде ослаблений в залежності від кута між його площиною поляризації та 
віссю поляризатора. При відсутності напруги комірка прозора, тому що перший 
поляризатор пропускає тільки світло з відповідним вектором поляризації. Завдяки рідким 
кристалам вектор поляризації світла повертається, і до моменту проходження промення 
до другого поляризатора він вже повернутий так, що проходить через другий 
поляризатор без проблем. 

 

 
Рис. 89. Полятизація світлового промення в рідкокристалічному моніторі. 
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Під час дії електричного поля, поворот вектора поляризації відбувається на менший 

кут, тим самим другий поляризатор стає тільки частково прозорим для випромінювання. 
Якщо різниця потенціалів буде такою, що повороту площини поляризації в рідких 
кристалах не відбудеться зовсім, то світловий промінь буде повністю поглинений другим 
поляризатором, і екран буде здаватися чорним (промені підсвічування поглинаються в 
екрані повністю). Якщо розташувати велике число електродів, що створюють різні 
електричні поля в окремих місцях екрану, то з'явиться можливість при правильному 
управлінні потенціалами цих електродів відображати на екрані літери та інші елементи 
зображення. Електроди поміщаються в прозорий пластик і можуть мати будь-яку форму. 
Технологічні нововведення дозволили обмежити їхні розміри величиною маленької 
точки, відповідно на одній і тій же площі екрану можна розташувати більше число 
електродів, що збільшує роздільну здатність LCD монітора і дозволяє відображати навіть 
складні зображення в кольорі. Колір виходить в результаті використання трьох фільтрів, 
які виділяють із випромінювання джерела білогосвітла три основні компоненти. 
Комбінуючи три основні кольори для кожної точки або пікселя екрана, з'являється 
можливість відтворити будь-який колір.  

Перші LCD дисплеї були дуже маленькими, близько 8 дюймів, у той час як сьогодні 
вони досягли 15// - для використання в ноутбуках, а для настільних комп'ютерів 
виробляються 21// і більші. 

 
2. Будова LCD-монітору 
1. Задня кришка корпуса. Пластмасова кришка, має в центральній частині ніжки 

кріплення і вирізи для роз'ємів блока живлення і обробника зображення. 
2. Задня кришка монітора, все внутрішнє начиння додатково закривається 

металічною кришкою, яка виконує захисні функції і крім цього на ній розміщені спеціальні 
екранованні прокладки з фольги і жестяні пластини. 

3. Блок обробки зображення. Основна плата монітора, яка формує сигнал для 
матриці. Головний її компонент це мікросхема, яка виконує всі операції по 
масштабуванні, перетворенні і обробці сигналу. Цей чіп також називають Display Engine. 

4. Високовольтний інвертор, який прислуговує для перетворення постійного струму і 
отримання високої напруги, яка необхідна для запуску газорозрядних ламп підсвітки. 

5. Блок живлення. Містить в собі інвертор високої напруги. 
6. Задня кришка панелі і газорозрядні лампи. Для підсвітки використовуються 

газорозрядні лампи з холодним катодом, розміщені зазвичай знизу і зверху дисплея. 
Вони прикріпленні до задньої кришки панелі, яка закриває блок з матрицею. 

7. Фільтри. Включають встроєні в склад блока підсвітки плівки, які є поляризатором і 
розсіювачем, а також полімерний світлофільтр.  

8. Плати управління матриці. Основна електроніка матриці приймає сигнал LVDS 
(low-voltage diffrential signaling) від головного процесора монітора. Є невід'ємною 
частиною панелі, повністю не залежить від інших елементів. Універсалізація і 
застосування стандартного роз'єму дозволяє створювати самі різні комбінації панелей і 
електроніки, і навіть встановлювати їх в LCD-матриці інших виробників. 

9. РК-матриця. Представляє собою панель, яка керується тонкоплівочними 
транзисторами. Основа цього компоненту - мікро-шар рідких кристалів. 
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10. Кришка панелі. Металева кришка-кожух, в яку вкладена матриця. Має виключно 
захисну функцію і збирає всі елементи в єдине ціле.  

11. Блок клавіш. Для регулювання параметрів яскравості, контрасту і геометрії 
доводиться використовувати спеціальні клавіші, які згруповані в спеціальний блок. 

12. Лицева панель. Забезпечує приємний зовнішній вигляд і утримує блок клавіш 
управління. 

 

 
Рис. 90. Будова LCD-монітору. 

 
3. Основні технології LCD моніторів 
Термін «пасивна матриця» (passive matrix) з'явився в результаті поділу монітора 

на точки, кожна з яких, завдяки електродам, може задавати орієнтацію площини 
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поляризації променя, незалежно від інших, так що в результаті кожен такий елемент 
може бути підсвічений індивідуально для створення зображення. Матриця називається 
пасивною, тому що дана технологія створення LCD дисплеїв, неможе забезпечити 
швидку зміну інформації на екрані. Зображення формується рядок за рядком шляхом 
послідовного підводу керуючої напруги на окремі елементи, що робить їх прозорими. 
Через досить велику електричну ємність елементів, напруга на них не може змінюватись 
досить швидко, тому оновлення картинки відбувається повільно. Такий дисплей має 
багато недоліків з точки зору якості, тому що зображення не відображається плавно і 
тремтить на екрані. Маленька швидкість зміни прозорості кристалів не дозволяє 
правильно відображати рухомі зображення.  

Для вирішення частини вищеописаних проблем застосовують спеціальні технології. 
Для поліпшення якості динамічного зображення було запропоновано збільшити кількість 
керуючих електродів. Тобто вся матриця розбивається на кілька незалежних підматриць 
(Dual Scan DSTN – два незалежних поля розгорнення зображення), кожна з яких містить 
половинну кількість пікселів, тому почергове управління ними займає менше часу. В 
результаті чого можна скоротити час інерції РК.  

Також кращих результатів з точки зору стабільності, якості, роздільної здатності і 
яскравості зображення можна домогтися, використовуючи екрани з активною матрицею, 
які, втім, коштують дорожче.  

В активній матриці (active matrix) використовуються окремі підсилювальні елементи 
для кожного елементу екрану. Це компенсує вплив ємкості елементів, що дозволяє 
значно зменшити час зміни їх прозорості. Активна матриця має ряд переваг в порівнянні 
з пасивною матрицею. Наприклад, краща яскравість і можливість дивитися на екран 
навіть з відхиленням до 450, що неможливо у випадку з пасивною матрицею, яка 
дозволяє бачити якісне зображення тільки з фронтальної позиції повідношенню до 
екрану. Активна матриця може відображати рухомі зображення без видимого тремтіння, 
тому що час реакції дисплея з активною матрицею близько 50 мс проти 300 мс для 
пасивної матриці, крім того, контрастність моніторів з активною матрицею вище, ніж у 
ЕПТ-моніторів. Слід зазначити, що яскравість окремого елемента екрану залишається 
незмінною на всьому інтервалі часу між оновленнями картинки, а не являє собою 
короткий імпульс світла, що випромінюється люмінофорним елементом ЕПТ-монітора. 
Саме тому для LCD моніторів достатньою є частота вертикальної розгортки, рівна 60 Гц.  

Функціональні можливості LCD моніторів з активною матрицею майже такі ж, як у 
дисплеїв з пасивною матрицею. Різниця полягає в матриці електродів, яка керує 
елементами рідких кристалів дисплея. У випадку з пасивною матрицею різні електроди 
отримують електричний заряд циклічним методом при порядковому оновленні дисплея. 
В результаті розряду ємностей елементів, зображення зникає тому, що кристали 
повертаються до своєї початкової конфігурації. У випадку з активною матрицеюдо 
кожному електроду доданий запам’ятовуючий транзистор, який може зберігати цифрову 
інформацію (двійкові значення 0 або 1) і в результаті зображення зберігається до тих пір, 
поки не надійде інший сигнал. Частково проблема відстрочки згасання зображення в 
пасивних матрицях вирішується за рахунок використання більшої кількості 
рідкокристалічних шарів для збільшення пасивності і зменшення переміщень, тепер же, 
при використанні активних матриць з’явилась можливість скоротити число 
рідкокристалічних шарів.  
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Thin Film Transistor (TFT), тобто тонкоплівковий транзистор - це керуючі елементи, 
за допомогою яких контролюється кожен піксель на екрані. Тонкоплівковий транзистор 
дійсно дуже тонкий, його товщина 0,1 - 0,01 мікрона.  

В першому TFT-дисплеї, що з'явився в 1972 р., використовувався селенідомкадмій, 
що володіє високою рухливістю електронів і підтримує високу щільність струму, але з 
часом було здійснено перехід на аморфний кремній (a-Si), а в матрицях з високою 
роздільною здатністю використовується полікристалічний кремній          (p-Si).  

Технологія створення TFT дуже складна. Монітор, який може відображати 
зображення з роздільною здатністю 800х600 пікселів в SVGA режимі і тільки з трьома 
кольорами має 1440000 окремих транзисторів. Піксель на основі TFT влаштований таким 
чином: у скляній пластині один за одним інтегровано три кольорових фільтра (червоний, 
зелений та синій). Кожен піксель є комбінацією трьох кольорових клітинок або 
субпіксельних елементів. Це означає, наприклад, що в моніторі з роздільною здатністю 
1280x1024, існує рівно 3840x1024 транзисторів і субпіксельних елементів. Розмір точки 
(пікселя) для 15// монітору TFT (1024x768) приблизно дорівнює 0,0188 дюйма (або 0,30 
мм). 

 
Контрольні запитання 

1. На основі якої властивості рідких кристалів побудовані LCD-монітори? 
2. Який принцип функціонування монітору на основі рідких кристалів? 
3. З яких частин складається LCD-монітор? 
4. В чому полягає відмінність використання технології пасивної та активної 

матриць? 
5. В чому суть технології TFT? 
 
 
 

Тема 11.4. Плазмовий монітор, плазмова манель 
 
План 
1. Будова та принцип функціонування плазмового монітору. 
2. Особливості плазмових панелей провідних фірм. 
 
1. Будова та принцип функціонування плазмового монітору. 
Плазмовий монітор це монітор з відмінними характеристиками по яскравості і 

контрастності зображення. Зображення на плазмі виглядають дуже реалістичними. 
Незаперечним достоїнством плазмової панелі є широкий кут огляду – близько 160 
градусів. Плазмова панель не має шкідливих випромінювань, властивих звичайним ЕПТ 
моніторам, очі користувача не втомлюються навіть при тривалій роботі.  

Плазмовий ефект відомий науці досить давно: він був відкритий ще в 1966 р. 
Неонові вивіски й лампи денного світла – лише деякі види застосування явища світіння 
газів під впливом електричного струму. Проте виробництво плазмових екранів для 
моніторів почалося тільки зараз. Лицьова панель такого екрана складається із двох 
плоских скляних пластин, розташованих на відстані близько 100 мікрометрів одна від 
одної. Між цими пластинами знаходиться шар інертного газу (як правило, суміш ксенону і 
неону), на який впливає сильне електричне поле. Робочим елементом (пікселем), що 
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формує окрему точку зображення, є група з трьох субпікселів, відповідальних за три 
основних кольори відповідно (червоний, зелений, синій). Кожен субпіксель являє собою 
окрему мікрокамеру, стінки якої вкриті флуоресцентною речовиною одного з основних 
кольорів. Пікселі знаходяться у точках перетину прозорих керуючих електродів, що 
утворюють прямокутну сітку. Для того щоб піксель засвітився, потрібно на два 
ортогональні електроди подати високу керуючу змінну напругу прямокутної форми. Газ в 
даній точці переходить у стан плазми. Відбудеться розряд – частина заряджених іонів 
віддасть енергію у вигляді випромінювання квантів світла в ультрафіолетовому діапазоні 
(залежно від газу). У свою чергу, флуоресцентне покриття, перебуваючи в зоні розряду, 
починає випромінювати світло у видимому діапазоні, що й сприймає користувач. 97% 
ультрафіолетової складової випромінювання, шкідливого для очей, поглинається 
зовнішнім склом. Яскравість світіння люмінофора визначається величиною керуючої 
напруги. 

 

 
Рис. 91. Будова плазмової панелі монітору. 

 

 
Рис. 92. Плазмова панель Panasonic з діагоналлю 152// (386 см). 

 
Плазмові панелі дуже широко використовуються для конференцій, презентацій, 

інформаційних щитів, тобто там, де потрібні великі розміри екранів для відображення 
інформації, а також як рекламні плакати, причому рекламну картинку на ньому можна 
змінювати як завгодно часто.  
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2. Особливості плазмових панелей провідних фірм 
Плазмові панелі корпорації LG довели всьому світові, що можуть виготовляти 

плазмові панелі і проектори, які по якості не поступається американським, європейським і 
японським маркам. Споживачі, що не бажають переплачувати зайві гроші найчастіше 
лише за бренд, вибирають саме цю марку. Багаторічний досвід продажу плазмових 
панелей показує, що продукція компанії LG нічим не поступається іменитим конкурентам, 
а іноді і перевершує їх. 

Плазмові панелі NEC – яскравий приклад ідеального поєднання ціна-якість. При 
порівняно невеликій ціні ці панелі відповідають самим останнім тенічним та споживчим 
вимогам. 

Модельний ряд плазмових панелей Panasonic є результатом постійних зусиль по 
вдосконаленню технології виготовлення панелей. Адаптований підсилювач яскравості та 
інші технічні вдосконалення забезпечують винятковий білий колір, що поєднується з 
беспрецендентною яскравістю і чудовою контрастністю. 

Плазмові панелі Pioneer найбільш популярні в сфері домашніх кінотеатрів. Ці панелі 
не тільки втілення яскравості і чіткості, це ще і демонстрація життєвого стилю. 

 
Контрольні запитання 

1. На основі якої властивості інертних газів побудовані плазмові монітори? 
2. Який принцип функціонування та будова плазмового монітору? 
3. В чому перевага плазмових панелей над іншими видами моніторів? 
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РОЗДІЛ 4. ПЕРИФЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Тема 1. Поняття про периферійне обладнання. Сканер, види сканерів 

 
План 
1. Периферійні пристрої, їх класифікація. 
2. Призначення, принцип дії і будова сканера. 
3. Основні технічні характеристики сканерів. 
 
1. Периферійні пристрої, їх класифікація 
Периферійні або додаткові пристрої – це пристрої, які не входять в базову 

конфігурацію персонального комп’ютера, розміщуються переважно поза системним 
блоком і задіюються на певному етапі обробки інформації.  

Периферійні пристрої поділяються на три групи:  
- пристрої виводу інформації; 
- пристрої вводу інформації; 
- пристрої передачі інформації. 

 

 
Рис. 93. Поділ периферійних пристроїв. 

 
Пристрої виведення інформації 
Принтер – це пристрій виведення текстової або графічної інформації на папір або 

спеціальну плівку. Принтери були найпершими пристроями виведення інформації, вони є 
старшими навіть від моніторів і розвиваються від появи обчислювальних систем. 

Мультимедійні пристрої 
Ще кілька десятиліть тому, в комп'ютерах не було підтримки якісного звуку, анімації, 

відео. Поштовхом до розвитку мультимедійних систем став винахід та впровадження 
компакт-дисків CD, що мали великий об’єм музики, ігор, зображень. Відтоді, а тим більше 
з поширенням легкого доступу до Інтернету, мультимедійні системи розвиваються 
стрімкими темпами.  

Мультимедія – це комплексне поняття об’єднання звуку та динамічного зображення. 
В склад мультимедійних пристроїв входять: 

- акустична система; 
- окуляри з ефектом «віртуальної реальності»; 
- TV/FM тюнер, та ін. 
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Пристрої введення інформації 
Сканер – це периферійний пристрій, який дає змогу вводити в комп'ютер 

зображення з плоскої поверхні, тобто оцифровувати зображення.  
Графічний планшет – це периферійний пристрій, який зручний для створення 

цифрових зображень спеціалістами з художнього оформлення поліграфічної та 
рекламної продукції. 

Світлове перо застосовується для вказування точки на екрані дисплею або 
малювання зображень. 

Мікрофон. За допомогою мікрофону можна записати звуковий фрагмент і зберегти 
його як файл. Зазвичай, мікрофон використовують для спілкування в Інтернеті засобами 
ІР-телефонії.  

 
Пристрої передавання інформації 
В обчислювальній техніці для представлення інформації використовують двійковий 

код, де існує лише два значення: «0» та «1». Це так зване цифрове кодування, і будь яка 
інформація представлена у вигляді окремих електричних імпульсів прямокутної форми. 
Такі дискретні сигнали застосовують для передачі всередині комп’ютера або на 
невеликих відстанях до периферійних пристроїв (до 3 м). 

Для передавання інформації між комп’ютерами такий спосіб кодування є 
недоречним, тому, що лінії зв’язку є довшими і тягнуться поза екранованим корпусом 
через простір, де можливі сильні електромагнітні перешкоди. Це може призвести до 
суттєвого пошкодження прямокутної форми сигналів і відповідно, спотворити 
інформацію, що передається. Тому, для передавання сигналу на довші відстані 
використовують специфічний спосіб кодування – модуляцію. Модульований сигнал 
представляється синусоїдним сигналом тої частоти, яку підтримує дана лінія зв’язку 
(кабель або радіопростір). За перетворення інформації у модульовану і навпаки, а також 
за надійний обмін даними в обчислювальній техніці відповідають спеціальні пристрої: 
модеми. 

 
2. Призначення, будова і принцип дії сканера  
Сканер – це периферійний пристрій, який дає змогу вводити в комп'ютер чорно-біле 

або кольорове зображення з плоскої поверхні, розпізнавати графічну та текстову 
інформацію. Сканер використовують у випадку, коли виникає потреба ввести в комп'ютер 
із наявного оригіналу текст чи графічне зображення для його подальшого оброблення чи 
редагування. Введення такої інформації за допомогою стандартних пристроїв введення 
потребує багато часу і праці. Сканована інформація потім обробляється за допомогою 
спеціального програмного забезпечення (наприклад, FineReader) і зберігається у вигляді 
текстового або графічного файлу.  

Основним елементом сканера є CCD-матриця – це набір фото-діодів, що реагують 
на світло при дії зовнішньої напруги. Від якості матриці залежить якість розпізнавання 
зображення. 
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Рис. 94. Принцип дії сканера з CCD-матрицею. 

 
Дешеві моделі розпізнають наявність чи відсутність кольору, складні моделі – 

відтінки сірого кольору, ще складніші – всі кольори. Аркуш, що сканується, освітлюється 
ксеноновою лампою або набором світлодіодів. Відбитий промінь за допомогою системи 
дзеркал або лінз проектується на CCD-матрицю. Під дією світла та зовнішньої напруги, 
матриця генерує аналоговий сигнал, що змінюється при переміщенні відносно неї 
аркуша та інтенсивності відображення різних елементарних фрагментів. Сигнал 
подається на аналогово-цифровий перетворювач, де він оцифровується 
(представляється у вигляді набору нулів та одиниць) і передається у пам'ять комп'ютера. 
Існує два способи сканування: переміщення аркуша відносно нерухомої CCD-матриці 
або переміщення світлочутливого елемента при нерухомому аркуші. 

Класифікація сканерів. Існує чимало моделей сканерів, що різняться методом 
сканування та якістю оптичної системи. За способом організації переміщення зчитуючого 
вузла відносно оригіналу сканери поділяються на планшетні, барабанні та ручні. У 
планшетних сканерах оригінал кладуть на скло, під яким рухається оптико-електронний 
зчитуючий пристрій. У барабанних сканерах оригінал через вхідну щілину втягується 
барабаном у транспортний тракт і пропускається повз нерухомий зчитуючий пристрій. 
Барабанні сканери не дають змоги сканувати книги, переплетені брошури тощо. Ручний 
сканер необхідно плавно переміщувати вручну по поверхні оригіналу, що не дуже зручно. 
При систематичному використанні краще мати, настільний планшетний сканер.  

Штрих сканер – це різновид ручних сканерів, що застосовуються у торгівлі та 
бізнесі, для розпізнавання даних, що закодовані у штрих-коді. Існує багато моделей 
штрих сканерів, де можна застосувати різні способи сканування. Сканер може бути 
нерухомим, а продукцію зі штрих-кодом проводять повз нього, чи навпаки, сканер 
підносять до штрих коду. 

 
Рис. 95. Різні види сканерів: планшетний, барабанний та ручний. 
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3. Основні технічні характеристики сканерів 
Роздільна здатність. Сканер розглядає будь-який об’єкт як набір окремих точок 

(пікселів). Щільність пікселів (кількість на одиницю площі) називається роздільною 
здатністю сканера і вимірюється у dpi (dots per inch – точок на дюйм). Пікселі 
розташовуються рядами, утворюючи зображення. Процес сканування відбувається по 
рядках, весь рядок сканується одночасно. Зазвичай роздільна здатність сканера 
становить 200-720 dpi. Якість відсканованого зображення залежить також від оптичної 
роздільної здатності (визначається кількістю світлочутливих діодів CCD-матриці на 
дюйм) та механічної роздільної здатності (визначається дискретністю руху 
світлочуттєвого елементу або системи дзеркал відносно аркуша). Вибір роздільної 
здатності визначається застосуванням результатів сканування: для художніх зображень, 
які потрібно друкувати на фотонабірних машинах роздільна здатність повинна складати 
1000-1200 dpi, для друкування зображення на лазерному або струменевому принтері - 
300-600 dpi, для перегляду зображення на екрані монітора – 100-200 dpi, для 
розпізнавання тексту – 200-400 dpi.  

Глибина представлення кольорів. При скануванні – перетворенні оригіналу 
зображення у цифрову форму, зберігаються дані про кожний піксель зображення. Прості 
сканери визначають наявність або відсутність кольору, результуюче зображення буде 
чорно-білим. Для представлення пікселів достатньо одного розряду (0 або 1). Для 
передачі відтінків сірого між чорним та білим кольором необхідно як мінімум 4 розряди 
(16 відтінків) і 8 розрядів (256 відтінків). Чим більше розрядів, тим якісніше передаються 
кольори. Більшість сучасних кольорових сканерів підтримує глибину кольору 24 розряди. 
Відповідно сканер дозволяє розпізнавати біля 16 млн. кольорів і можна якісно сканувати 
фотографії. 

Метод сканування. Якість сканованого кольорового зображення залежить від 
методу накопичення даних сканером. Розрізняють два основних методи, що 
відрізняються кількістю проходів CCD-матриці над оригіналом. Перші сканери 
використовували 3-прохідне сканування. При кожному проході сканувався один із 
кольорів палітри RGB. Сучасні сканери використовують однопрохідну методику, яка 
розділяє світловий промінь на складові за допомогою призми.  

Область сканування. Максимальний розмір зображення, що сканується. Ручні 
сканери – до 105 мм, барабанні, планшетні сканери – формат А4.  

Швидкість сканування. Немає стандартної методики, що визначає продуктивність 
сканера. Виробники вказують кількість мілісекунд сканування одного рядка. Але потрібно 
враховувати також спосіб під’єднання до комп'ютера, драйвер, схему передачі кольорів, 
роздільну здатність. Тому швидкість сканування визначається експериментальним 
шляхом. 

 
Контрольні запитання 

1. Який пристрій називається периферійним? На які групи діляться периферійні 
пристрої? 

2. Які периферійні пристрої входять в групу пристроїв вводу інформації? 
3. Які периферійні пристрої входять в групу пристроїв виводу інформації? 
4. Що таке сканер? Яке його призначення? 
5. Поясніть кількома реченнями принцип дії сканера із CCD-матрицею. 
6. Які види сканерів Ви знаєте? 
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7. Які основні технічні характеристики сканерів Ви знаєте? 
8. Які чинники вливають на швидкість сканування? 
 
 
 

Тема 2.1. Принтер. Матричний принтер 
 
План 
1. Призначення та класифікація принтерів. 
2. Принцип роботи та будова матричного принтера. 
3. Кольоровий друк. 
4. Переваги та недоліки матричного принтера. 

 
1. Призначення та класифікація принтерів 
Принтер — це периферійний пристрій комп'ютера, призначений для виводу (друку) 

тексту та графіки на папір. Існує велика кількість різноманітних моделей принтерів, які 
відрізняються між собою принципом утворення зображення, інтерфейсом під’єднання до 
персонального комп’ютера, роздільною здатністю, швидкістю друку. 

За принципом утворення зображення розрізняють: матричні, струменеві, лазерні, 
сублімаційні, термопринтери та ряд інших. 

Роздільна здатність — це одна з найважливіших характеристик принтера, що вказує 
на якість друкованого зображення та вимірюється в кількості крапок на дюйм (dpi). 

За гамою відтворних кольорів принтери діляться на монохромні (друкують одним 
кольором), монохромні з опцією кольорового друку (ряд моделей матричних принтерів) і 
кольорові.  

Якщо класифікувати принтери за інтерфейсом під’єднання до комп’ютера, то можна 
виділити такі типи з’єднання: 

- через LPT порт; 
- через USB порт; 
- через SCSI порт; 
- через локальну мережу (LAN); 
- через Bluetooth; 
- через Wi-Fi. 
За швидкістю друку можна виділити чотири групи: 
- принтери без автоматичної подачі паперу; 
- принтери, що забезпечують швидкість друку до 4 стр./хв.; 
- принтери із швидкістю друку від 4 стр./хв. до 12 стр./хв.; 
- потужні мережеві принтери з продуктивністю більше 12 стр./хв. 
Продуктивність принтера – істотний чинник для організацій, де одним принтером 

користуються відразу декілька чоловік. Швидкість при кольоровому друці, як правило, 
значно нижча, ніж при друці одним чорним кольором. 

 
2. Принцип роботи та будова матричного принтера 
Матричний принтер – це друкуючий пристрій ударного принципу дії. Даний принтер 

найстаріший з тих, що використовуються в даний час, адже їх механізм був винайдений в 
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60-ті роки минулого століття, а технологія друку дещо схожа на ту, яка застосовується в 
друкарських машинках. 

 

 
Рис. 96. Матричний принтер фірми EPSON. 

 
Друк в матричному принтері здійснюється за допомогою блоку голок, що 

розташовані в друкуючій головці і приводяться в рух електромагнітами. Механіка подачі 
паперу втягує лист за допомогою системи валів; між папером і друкуючою головкою 
принтера розташовується фарбувальна стрічка. При ударі кожної голки по цій стрічці на 
папері залишається забарвлений відтиск. Оскільки відстань між такими відтисками 
(крапками) невелика, то в результаті виходить зображення потрібного символу. Лист 
паперу переміщається вздовж принтера, а друкуюча головка впоперек, утворюючи рядок 
за рядком цілісне зображення. 

 

 
Рис. 97. Фукнціональна схема матричного принтера. 
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Рис. 98. Зображення утворене матричним принтером. 

 
Матричний принтер конструктивно складається з: 
а) корпусу; 
б) механізму приводу друкуючої головки, механізму приводу паперу та механізму 

приводу фарбувальної стрічки; 
в) блоку керуючої електроніки; 
г) блоку живлення. 
В механізмі приводів використовуються крокові електричні двигуни. Привід 

друкуючої головки складається з крокового двигуна, зубчатої передачі, зубчатого ременя 
та каретки, до якої безпосередньо кріпиться друкуюча головка. Даний кроковий двигун, як 
правило, використовується і для переміщення в одному напрямі фарбувальної стрічки, 
що знаходиться в спеціальній касеті. Привід паперу реалізується на іншому кроковому 
двигуні аналогічного типу. Цей двигун приводить в рух систему валів за допомогою 
зубчатої передачі. Електронний блок здійснює управління приводами та формує сигнали 
керування друкуючою головкою,що реалізується, як правило, на базі мікропроцесорного 
комплекту. 

 

 
Рис. 99. Друкуюча головка матричного принтера. 

 
Голки в друкуючій головці розташовуються, залежно від їх кількості, одним або 

двома вертикальними стовпцями, або у вигляді ромба. Матеріалом для голок служить 
зносостійкий вольфрамовий сплав. При роботі, електромагнітний привід голок 
нагріваються, тому друкуюча головка забезпечується радіатором для пасивного 
відведення тепла. У високопродуктивних принтерах може застосовуватися примусове 
охолоджування друкуючої головки вентилятором, також може використовуватись 
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система температурного контролю, що знижує швидкість друку, або припиняє роботу 
принтера при перевищенні допустимої температури друкуючої головки. 

В різний час випускалися принтери з 9, 12, 14, 18, 24, 36 і 48 голками в головці. 
Роздільна здатність друку, а також швидкість друку графічних зображень безпосередньо 
залежать від числа голок. Найбільшого поширення набули 9- і 24-голкові принтери. 

9-голкові принтери застосовуються для швидкісного друку з невисокими вимогами 
до якості. За рахунок меншої кількості голок дана друкуюча головка більш надійніша і 
менше нагрівається. 

Перевагою 24-голкового принтера є висока якість друку. При цьому швидкість друку 
24-голкового принтера істотно нижча, ніж в 9-голкового. Основна сфера вживання — 
друк з високими вимогами до якості. 

 

 
Рис. 100. Картридж з фарбувальною стрічкою матричного принтера. 

 
В сучасних матричних принтерах фарбувальна стрічка з щільного нейлону 

упакована в картридж, що містить механізм для протягання і натягнення стрічки. 
Залежно від конструкції принтера, картридж розташовується на станині або на каретці. 
Для підвищення ресурсу стрічки, її довжина часто складає 12, 16 чи 24 метри. В разі 
короткої стрічки використовується додаткове підфарбовування за допомогою бункера 
або ролика з пористого матеріалу, просоченого фарбою. 

 
3. Кольоровий друк 
Ряд моделей матричних принтерів володіють можливістю багатоколірного друку при 

використанні чотирибарвної CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key color – блакитний, 
пурпурний і жовтий ключові кольори) фарбувальної стрічки. Зміна кольору досягається 
зміщенням картриджа із стрічкою відносно друкуючої головки додатковим механізмом. 
Кольоровий матричний принтер дозволяє отримати сім кольорів: основні кольори 
друкуються в один прохід, а додаткові кольори – в два проходи. Кольоровий матричний 
принтер може використовуватися для друку кольорового тексту та простої графіки, і 
непридатна для отримання фотореалістичних зображень. Серйозним недоліком 
технології кольорового матричного друку є поступове забруднення первинних кольорів 
на стрічці чорним кольором, внаслідок контакту стрічки із зображенням, що призводить 
до спотворення всіх кольорів при друці. Кольорові матричні принтери не набули 
широкого поширення, оскільки до моменту виникнення широкої потреби в кольоровому 
друці були витиснені кольоровими струменевими принтерами. 
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Рис. 101. Схема синтезу семи кольорів матричного принтера. 

 
4. Переваги та недоліки матричного принтера 
Матричний принтер довгий час був єдиним альтернативним пристроєм виводу 

інформації на папір. Він часто застосовуються і сьогодні. Перевагою даного принтера в 
першу чергу є його універсальність, яка полягає в здатності працювати з будь-яким 
типом паперу, а також використовувати папір в рулоні. Ще одним досить суттєвим 
«плюсом» матричних принтерів є висока надійність, витривалість при роботі і низька 
собівартість друку. Тому даний вид принтерів дуже часто використовується різними 
фінансовими, статистичними, дослідницькими організаціями, для друку величезних 
об’ємів поточних даних чи результатів. 

Одним з основних недоліків матричного принтера є високий рівень неприємного 
механічного шуму, який супроводжує роботу рухомих частин. Для зниження шуму при 
друці в окремих моделях передбачений тихий режим, в якому кожен рядок друкується в 
два проходи з використанням половинної кількості голок. Для боротьби з шумом також 
застосовують спеціальні конструкції із звуконепроникними кожухами. Суттєвими 
недоліками матричного принтера можна назвати ще і такі: низька швидкість друку та не 
висока якість в графічному режимі при монохромному друці, а також обмежені 
можливості кольорового друку. 

 
Контрольні запитання  

1. Що таке принтер, для чого він призначений? 
2. Які характеристики принтерів Ви знаєте? 
3. Поясніть кількома реченнями принцип утворення зображення у матричному 

принтері. 
4. З яких вузлів складається матричний принтер? 
5. Які рухомі складові частини матричного принтера Ви знаєте? 
6. Яким чином матричний принтер може друкувати кольорове зображення? 
7. Чому кольорові матричні принтери не набули широкого поширення? 
8. Які переваги даного виду принтерів Вам відомі? 
9. Які недоліки має матричний принтер? 
10. В яких сферах діяльності використовується матричний принтер? 
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Тема 2.2. Струменевий принтер 
 
План 
1. Будова та принцип роботи струменевого принтера. 
2. Методи подачі чорнила. 
3. Класифікація принтерів за призначенням. 
4. Вимоги до якості чорнила. 
5. Технічне обслуговування струменевих принтерів. 
 
1. Будова та принцип роботи струменевого принтера 
Струменевий принтер є подальшим розвитком ідеї матричного принтера, тому в 

його конструкції збережено багато з елементів попередника. Головним елементом 
струменевого принтера є друкуюча головка. Друкуюча головка складається з великої 
кількості сопел (отворів), до яких підводиться чорнило. Чорнила подаються до сопла за 
рахунок капілярних властивостей і утримуються від витікання за рахунок сил 
поверхневого натягу рідини. У головку вбудований спеціальний механізм, що дозволяє 
викидати з сопла мікроскопічну крапельку чорнила. Залежно від пристрою цього 
механізму розрізняють приналежність принтера до того чи іншого класу. 

 

 
Рис. 102. Принцип утворення зображення у струменевому принтері. 

 
Друкуючі головки можуть конструктивно об’єднуватися з чорнильним картриджем і 

замінюватися одночасно з ним, а можуть бути встановлені в принтері постійно – при 
цьому замінюється тільки картридж. Кожен з цих варіантів має свої переваги і недоліки. 
Здавалося б, що чорнильна ємність без друкуючої головки повинна коштувати набагато 
дешевше, ніж в комбінації з друкуючої головкою. Насправді цього не відбувається і 
помітного здешевлення експлуатації при постійно встановленій в принтері друкуючої 
головки не спостерігається. У той же час, легко змінна друкуюча головка дозволяє легко 
вийти з труднощів, пов'язаних з засиханням чорнила в її каналах. Слід пам'ятати, якщо 
чорнило засохнуть в головці, то її, як правило, слід міняти, якщо своєчасно не будуть 
вжиті відповідні заходи. Для того, щоб зменшити ризик засихання чорнила в каналах 
голівки, передбачається спеціальне положення парковки. У більшості принтерів 
передбачена функція очищення сопел. Тим не менш, все це не дає повної впевненості, 
що при експлуатації друкуючу головку не доведеться змінювати. 

Головка разом з ємностями для чорнила закріплюється на каретці, яка за 
спеціальною направляючої здійснює зворотно-поступальний рух поперек аркуша паперу. 
Хоча спосіб об’єднання друкувальної головки та ємності для чорнила конструктивно 
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найбільш простий і в силу цього набув найширшого розповсюдження, він не є 
оптимальним. Справа в тому, що каретка повинна досить швидко рухатися, а також 
досить швидко змінювати напрямок руху, бо швидкістю її руху визначається швидкість 
друку. Для цього рухома каретка повинна бути мало інерційної, тобто мати меншу масу. 
З цією метою зменшують об’єм ємності для чорнила. Тому, зазвичай, здійснюють 
розміщення ємності для чорнила на нерухомій частині принтера, а подачу чорнила до 
друкуючих головок здійснюється за допомогою спеціальних трубопроводів. Така система 
дозволяє підвищити швидкість друку і одночасно збільшити ємності для чорнила, проте 
система трубопроводів конструктивно настільки складна, що така конструкція 
використовується рідко. 

В процесі друку лист паперу переміщується вздовж принтера за допомогою 
спеціального механізму. Його основу складає прогумований валик, що приводиться в 
обертання кроковим двигуном. До валику папір притискається допоміжними 
обгумованими роликами. Протяжка відбувається за рахунок сил тертя при повороті 
валика.  

В старих конструкціях принтерів папір для друку заправлялася в принтер в одному 
екземплярі. Це було дуже незручно, тому що при друку багатосторінкових документів 
була потрібна постійна присутність оператора тільки для того, щоб вкладати в принтер 
черговий аркуш паперу і повторно запускати процес друку. 

В сучасних принтерах процес подачі паперу автоматизований. У приймальний лоток 
принтера можна закласти перед початком друку стопку паперу, черговий лист з якої по 
мірі необхідності автоматично буде захоплюватися, і подаватися у зону друкування. 
Кількість аркушів паперу, яке може бути закладено в приймальний лоток в різних 
моделях принтерів відрізняється, але зазвичай воно складає 50–100 листів. Драйвери, 
що керують процесом друку, дозволяють встановлювати необхідну кількість копій і 
вказувати сторінки або частини сторінок, які повинні бути роздруковані. Автоматизація 
процесу подачі паперу зробила експлуатацію принтера виключно комфортною. Ці 
зручності особливо відчутні при великих обсягах друку: достатньо закласти в 
приймальний лоток папір, вказати параметри друку і запустити виконання програми 
друку. Все інше принтер зробить автоматично. Подальший розвиток ідеї автоматизації 
призвело до створення принтерів, які дозволяють проводити друк в автоматичному 
режимі, використовуючи обидві сторони аркуша. Правда, такі пристрої ще досить дорогі і 
використовуються лише в деяких дорогих моделях принтерів. 

Конструктивно пристрій для подачі паперу виконується різному в різних типах 
принтерів, однак існують дві основні схеми, ті чи інші варіанти яких використовуються 
найбільш часто. Кожна з цих схем по-своєму зручна, і, в той же час, кожна має ряд 
недоліків. Схеми з верхньою подачею паперу вимагають наявності достатньої зони 
обслуговування зверху корпуса принтера, тому такі принтери мало придатні (або іноді 
навіть зовсім не придатні) для установки в нішах з обмеженою висотою. Розташований 
знизу приймальний лоток часто робиться відкидним, а іноді і зовсім відсутній. При такому 
пристрої принтер займає менше місця на робочому столі, що іноді важливо. Така 
конструкція використовується в принтерах Epson, Canon. У схемах з верхньою подачею 
паперу, приймальний лоток розташовується зверху над друкуючою областю, що 
забезпечує максимум зручностей при експлуатації. Така схема розташування лотків 
характерна для більшості струменевих принтерів, що випускаються під торговою маркою 
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HP. У більшості принтерів HP лотки не складаються, що забезпечує постійну готовність 
до роботи. 

Синхронну взаємодію всіх механізмів принтера, а також його зв'язок з системним 
блоком ПК забезпечується пристроєм управління - складним електронним блоком. Саме 
пристрій управління здійснює двосторонній обмін інформацією з ПК, зберігання і 
необхідні перетворення інформації, формування керуючих сигналів на робочі органи 
принтера. 

Для контролю за станом принтера зазвичай передбачені елементи управління та 
індикації. Управління здійснюється за допомогою кнопок, а індикація – світлодіодів. 
Число органів управління, як правило, невелика, а іноді вони взагалі відсутні, а 
управління принтером і індикація його стану здійснюється за допомогою самого ПК. 

Для підключення принтера до ПК використовується паралельний порт. Спочатку 
принтери підключалися до раніше розробленого послідовного порту RS-232. Однак цей 
порт був досить дорогим (він не інтегрувався в системну плату, як це прийнято сьогодні, 
а розташовувався на окремій платі розширення), що зупиняло потенційних покупців 
принтерів. З метою вирішення цієї проблеми фірма Centronics в 1976 році розробила 
спеціально для підключення принтерів паралельний 8-ми бітний інтерфейс. Новий 
інтерфейс виявився не тільки дешевшим послідовного, але і набагато продуктивнішим, 
забезпечуючи 500 Кбіт/с (замість 20 Кбіт/с для послідовного порту). Єдиним недоліком 
нового порту була відносно невелика довжина з'єднувального кабелю, яка для 
нормальної роботи не повинна перевищувати 1,8 м (проти 15 м для послідовного порту). 
Цей недолік для роботи з принтером був несуттєвим у порівнянні з масою переваг. Таким 
чином новий інтерфейс почав завжди застосовуватися для підключення принтерів. З тих 
пір паралельний порт неодноразово вдосконалювався. 

Всі елементи конструкції, що входять в принтер, зібрані на металевому шасі, які 
часто виконують роль нижньої площини принтера. Елементи конструкції закриті 
пластмасовим корпусом. Центральну частину принтера займає область проходження 
паперу. Зліва зазвичай розміщуються елементи приводу, а з правого боку – місце 
паркування головок. Тут часто розміщуються пристрої управління та контролю і керуюча 
електроніка. 

Зазвичай компоновка принтера досить щільна і вільне місце всередині принтера 
практично відсутнє. Ця обставина іноді змушує робити виносний блок живлення, який в 
експлуатації менш зручний. Вбудовані блоки живлення зазвичай встановлюються в 
принтерах Epson, для принтерів HP і Canon характерний виносний блок живлення. 

 
2. Методи подачі чорнила 
Перші заявки на реєстрацію винаходу систем струменевого друку з виконавчими 

п’єзоелектричними механізмами були подані в 1970 і 1971 рр. Протягом декількох років 
різні фірми та інститути проводили фундаментальні дослідження, поки, нарешті, компанії 
Siemens не вдалося втілити цей принцип у прийнятну для ринку форму. У 1977 р. був 
продемонстрований перший струменевий принтер з дозованим викидом барвника. Цей 
принтер, оснащений дванадцятьма соплами-розпилювачами і друкує майже безшумно зі 
швидкістю 270 символів за секунду, зробив революцію навіть у колах фахівців. 

У струменевих принтерах використовується один з двох методів подачі чорнильних 
крапель: 

– п’єзоелектричний (Epson); 
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– термоелектричний (Canon, НР). 
В основі п’єзоелектричної технології лежить здатність п’єзоелемента 

деформуватися під впливом електричного поля. У кожне сопло друкуючої головки 
вбудована плоска мембрана, виготовлена з п’єзокристала. Під впливом електричного 
імпульсу мембрана деформується, а створений при цьому тиск витискує з сопла 
мікроскопічну краплю чорнила. 

В основі термоелектричної технології лежить швидке нагрівання невеликого об’єму 
до температури кипіння. Швидкість нагріву настільки велика, що вона подібна 
вибуховому процесі. Утворений при цьому пар викидає з сопла мікроскопічну краплю 
чорнила. Для реалізації цього методу в кожне сопло вбудовується мікроскопічний 
нагрівний елемент. 

 

 
Рис. 103. Метод випорскування чорнильних крапель газовими бульбашками.  

 
Кожен з цих двох способів по-своєму привабливий, проте кожен з них не вільний і 

від недоліків. 
П’єзоелектрична технологія найдешевша, відрізняється більш високою надійністю 

(оскільки не використовується висока температура). Цей спосіб управління менш 
інерційний, ніж нагрівання, що дозволяє підвищити швидкість друку. 

Термоелектрична технологія пов’язана з високою температурою. При високій 
температурі нагрівач з часом покривається шаром нагару, тому в принтерах, що 
використовують цю технологію, друкуюча головка досить часто виходить з ладу. У таких 
випадках вона разом з резервуаром для чорнила утворює конструктивний єдиний вузол. 

Замість п’єзоелектричних трубочок, на друкувальних головках виконаних з 
структурованих скляних пластинок, закріплені невеликі п’єзопластинки. При подачі 
електричної напруги на дані пластинки, діаметр трубочок змінюється на невелику 
величину, якої достатньо, щоб виштовхнути фарбу із сопла. Пластинчасті 
п’єзоперетворювачі поєднують в собі переваги як плоских, так і трубчастих систем, 
високу частоту розпилення і компактну конструкцію.  

 
3. Класифікація принтерів за призначенням 
Широкоформатні принтери – основне призначення широкоформатного друку – 

зовнішня реклама. Широкоформатні принтери характеризуються великою шириною 
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друку (найчастіше 3200 мм), високою швидкістю друку (від 20 м/год), низькою роздільною 
здатністю. 

Інтер’єрні принтери – область застосування інтер'єрний друк – друк елементів 
оформлення інтер'єру, друк плакатів, інформаційних стендів, креслень. Основний 
формат – 1600 мм. Основні виробники інтер’єрних принтерів: Roland, Mimaki. 

Фотопринтери – призначені для друку фотографій, друкують на матеріалах малих 
форматів (зазвичай на рулонах шириною 1000 мм). Колірна модель не гірше, ніж CMYK + 
Lc + Lm (шести кольоровий друк), іноді колірна модель доповнюється помаранчевим 
кольором, білою фарбою, сріблянкою (для отримання ефектів металу) і т.п. 

Офісні – відрізняються, від фотопринтерів, відсутністю лайтів і листовою подачею 
матеріалу. Основні виробники офісних принтерів: Epson, HP, Canon, Lexmark. 

Маркувальні принтери – включаються до складу потокових ліній. Друкуюча головка, 
нерухомо закріплена над конвеєрною стрічкою, завдає маркування на рухомі вироби. 

 
4. Вимоги до якості чорнила 
Вимоги до якості чорнила для будь-якої системи дуже високі. Принцип 

функціонування і високі температури зумовлюють застосування тільки змішаних 
розчинних барвників на водяній основі. Барвники повинні відповідати цілому ряду вимог: 

- не утворювати відкладень в каналах і розпилювачах, а також не розшаровуватися; 
– зберігатися протягом тривалого часу; 
– володіти певними показниками щільності, в’язкості і поверхневого натягу при 

температурах від 100С до 400С; 
– не містити отруйних або канцерогенних речовин і не загорятися. 
До того ж барвники для струменевого термодруку повинні витримувати 

короткочасне нагрівання до 350 0С. 
За типом використовуваного чорнила: 
Cольвентне чорнило – найпоширеніший тип чорнила. Сольвентні чорнила 

застосовуються для широкоформатного друку. Характеризуються дуже високою стійкістю 
до дії води і атмосферних опадів. Характеризуються в’язкістю, зернистістю і 
використовуваної фракцією сольвенту. 

Спиртові – широкого застосування не отримали, так як друкуючі головки, що 
використовували спиртові чорнила дуже швидко висихають. 

Масляні – використовуються в системах промислової маркування і для тестування 
друкуючих головок. 

Пігментні – використовуються для отримання зображень високої якості, в 
інтер’єрному та у фото друці. 

 
5. Технічне обслуговування струменевих принтерів 
Принтери традиційно вважаються найбільш «неблагополучними» пристроями, 

оскільки саме в них міститься найбільша кількість механічних компонентів в порівнянні з 
іншими елементами комп'ютера.  

Для очищення друкуючих головок в конструкції струменевих принтерів і плоттерах 
передбачені спеціальні чистячі вузли. При їх несвоєчасній заміні, надлишок чорнила і 
пилу починає розтягуватися за механізмом, викликаючи бруд на відбитках і прискорюючи 
знос і передчасний ремонт струменевого принтера. 
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У більшості струменевих принтерів картридж конструктивно виконаний у вигляді 
резервуара з чорнилом і елемента з соплами. При заміні такого картриджа відпадає 
необхідність в очищенні сопел від старих засохлих чорнил. При обслуговуванні 
термічних принтерів також не забувайте, що в них використовуються нагрівальні 
елементи. 

У струменевих принтерах для друку використовується листовий папір спеціального 
сорту. Основна проблема при друку на окремих аркушах – це «заїдання» паперу і затор 
(подача в принтер декількох аркушів одночасно). Для запобігання подібних проблем 
необхідно використовувати тільки той папір, яка призначена для даної моделі принтера. 

 
Контрольні запитання  

1. Поясніть кількома реченнями принцип роботи струменевого принтера. 
2. Які переваги має струменевий принтер над матричним? 
3. Які методи подачі чорнила в друкуючій головці струменевого принтера Вам 

відомі? 
4. На які види за призначенням можна поділити струменеві принтери? 
5. Яким вимогам повинні відповідати якісні чорнила для струменевих принтерів? 
 
 
 

Тема 2.3. Лазерний принтер 
 
План 
1. Будова та принцип роботи лазерного принтера. 
2. Цифровий ксерокс. 
3. Можливість кольорового друку. 
4. Технічні характеристики лазерного принтера. 
 

 
Рис. 104. Лазерний принтер HP Laser Jet 1010.  

 
1. Будова та принцип роботи лазерного принтера 
Незважаючи на сильну конкуренцію з боку струминних принтерів, сучасні лазерні 

принтери дозволяють досягти вищої якості друку. На жаль, кольорові лазерні принтери 
досить дорогі. Однак втішає те, що якість одержуваного з їхньою допомогою зображення 
наближається до фотографічної, а ціни мають тенденцію до зниження. Таким чином, для 
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одержання високоякісного чорно-білого друку слід віддавати перевагу лазерному 
принтеру.  

В основі роботи лазерного принтера лежить процес сухої ксерографії, який 
базується на електростатичній фотографії. 

Ксерографічний процес був винайдений американським інженером Честером 
Карлсоном у 1938 р. У листопаді 1940 р. він одержав патент на свій винахід. У 1947 р. 
американська компанія «Халоїд Компані» придбала цей винахід для розробки першого 
копіювального апарата, який і був випущений у 1950 р. Згодом ця компанія кілька разів 
реорганізовувалася, і сьогодні ми знаємо її під назвою Xerox. 

В основі електростатичної фотографії лежить здатність деяких напівпровідників 
зменшувати свій питомий опір під дією світла. Такі напівпровідиики називаються 
фотопровідниками і використовуються для виготовлення фоторецепторів. 

Фоторецептори зазвичай наносяться на алюмінієвий порожнистий циліндр. У ролі 
фоторецептора служить селен і його сполуки. Зарядка фоторецептора — це процес 
нанесення рівномірного заряду певної величини на поверхню фоторецептора. Зарядка 
здійснюється коротроном. Звичайний коротрон являє собою тонкий дріт зі стійкого до 
окиснення матеріалу, натягнутий на металевому екрані. При забрудненні або окисненні 
дроту відбувається погіршення якості копії. Коротрон є джерелом характерного запаху 
озону, який іде від лазерного принтера під час роботи. Слід зазначити, що при 
використанні якісних фільтрів і їх своєчасній заміні запах не відчувається. Сьогодні 
фірми-виробники переходять на безозонову технологію.  

Після зарядки на фоторецептор подається зображення. Джерелом світла тут 
служить лазер, який зменшує потенціал у певних ділянках фоторецептора. При цьому 
фонові ділянки фоторецептора залишаються зарядженими. Тонер заряджається 
протилежним зарядом. При контакті тонер притягається підкладкою в ділянки з низьким 
потенціалом, пробиті лазером.  

Лазерне засвічування здійснюється в такий спосіб: лазерна гармата світить на 
дзеркало, яке обертається з високою швидкістю. Відбитий промінь через систему 
дзеркал і призму попадає на барабан і за рахунок повороту дзеркала вибиває заряди по 
всій довжині барабана. Потім відбувається поворот барабана на один крок (цей крок 
вимірюється в частках дюйма, і саме він визначає роздільну здатність принтера по 
вертикалі) і викреслюється нова лінія.  

Швидкість обертання дзеркала дуже висока. Вона складає приблизно 7— 15 тис. 
об/хв. Для того щоб збільшити швидкість друку, не збільшуючи швидкості дзеркала, його 
виготовляють у вигляді багатогранної призми. Існують ще додаткові дзеркала, призми і 
світловоди, що відповідають за фокусування й зміну напрямку променя.  

У світлодіодних принтерах замість лазера працює світлодіодна панель. Теоретично 
світлодіодна технологія більш надійна, оскільки є більш простою. Крім того, принтери зі 
світлодюдною панеллю більш компактні. Лазерні принтери працюють швидше, але 
світлодіодні принтери дорожчі.  

Процес формування зображення на фоторецепторі тонером називається 
проявленням.  

Тонер являє собою дрібнодисперсний порошок, частинки якого складаються з 
суміші частинок магнітного матеріалу, полімеру або гуми і речовини-барвника (для 
чорного тонера зазвичай використовується сажа).  
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З бункера тонер попадає на магнітний вал. Над валом, на виході з бункера, 
розташовується заряджаюче лезо (ракель), що виконує дві функції: регулює кількість 
тонера на валу й заряджає частинки тонера.  

Тертя частинок тонера об лезо призводить до зарядки тонера знаком, протилежним 
до знака заряду фоторецептора.  

Перенесення тонера з вала на фоторецептор здійснюється за допомогою напруги 
зміщення, що прикладається до магнітного вала. У цьому випадку напруга зміщення 
являє собою змінну напругу з постійною складовою, котра за знаком відповідає знакові 
заряду фоторецептора. У періоді зі знаком, протилежним до знаку заряду 
фоторецептора, тонер переноситься на фоторецептор, а в періоді зі знаком, що 
збігається зі знаком заряду фоторецептора, тонер із фонових ділянок повертається на 
магнітний вал. Регулювання якості копій відбувається за рахунок зміни постійної 
складової. 

Процес перенесення — процес, при якому тонер переноситься на папір.  
Папір проходить між коротроном переносу й фоторецептором, на якому 

знаходиться тоненький малюнок. Коротрон переносу надає паперові заряд, що 
відповідає заряду фоторецептора. У підкладці фоторецептора існує заряд, за знаком 
протилежний до заряду паперу. За рахунок цього папір притягається до фоторецептора.  

Для того щоб тонер переносився на папір, сила притягання між ним і тонером 
повинна бути більшою, ніж сила притягання між тонером і фоторецептором. Не весь 
тонер переноситься на папір, тому його залишки видаляються в процесі очищення 
фоторецептора.  

Відокремлення паперу від фоторецептора здійснюється як механічним, так і 
електричним способом. У першому випадку використовуються або пальці відокремлення, 
що знаходяться в безпосередній близькості до фоторецептора, або спеціальні ремінці, 
які встановлюються з одного краю фоторецептора. Край паперу ковзає по ремінцю й 
потім легко відокремлюється від фоторецептора.  

У другому випадку використовується коротрон відокремлення, який зазвичай 
використовується разом із механічними засобами. Для відокремлення паперу від 
фоторецептора на коротрон відокремлення подається змінна напруга. Він генерує 
позитивні й негативні іони. Частина з них послаблює силу притягання паперу до 
фоторецептора, а частина — забезпечує прилипання тонера до паперу.  

Після перенесення копія вже практично готова. Але зображення, отримане на 
папері, може бути стерте практично будь-яким механічним впливом (наприклад, легким 
тертям). Природно, така копія не придатна для практичного використання. Для 
збільшення зчеплення тонера з папером використовується механізм закріплення.  

Існує кілька способів закріплення. Найбільш розповсюджений — це 
термомеханічний спосіб, при якому копія піддається нагріванню і механічному 
притисканню.  

Механізм закріплення називається ф’юзер (піч). Цей пристрій складається з 
тефлонового вала, який нагрівається, із кварцовою лампою всередині, і гумового 
притискного вала. Іноді замість тефлонового вала встановлюється спеціальний 
керамічний термоелемент, який відокремлюється від паперу термоплівкою. Такі 
принтери мають менший термін прогрівання і менше енергоспоживання, однак і 
витримує термоплівка значно меншу кількість копій, і пошкодити її значно легше при 
неправильному витяганні паперу.  
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У частині апаратів передбачене змащення вала, який нагрівається, силіконовою 
змазкою. Це дозволяє уникнути прилипання тонера до валика. Крім того, може 
використовуватися спеціальний рушник для видалення залишків тонера або іншого 
бруду, який прилип до вала. Для відокремлення паперу від вала застосовуються пальці 
відокремлення.  

Після перенесення на папір необхідно видалити залишки тонера з фоторецептора. 
Безпосередньо перед очищенням може використовуватися передочищення за 
допомогою засвічування фоторецептора або коротрона передочишення, що генерує 
позитивні й негативні йони.  

Залишки частинок тонера видаляються за допомогою ракельного ножа, що 
знаходиться в безпосередньому контакті з фоторецептором. Ракель виготовляється і 
точно позиціонується щодо фоторецептора для того, щоб не пошкодити його. 
Відпрацьований тонер попадає в бункер відпрацьовування. Повторне його використання 
не рекомендується, оскільки тонер злипається й забруднюється. Можливим є також 
видалення тонера м’якою щіткою, усередині якої встановлюється система вакуумного 
відкачування.  

Останній етап очищення — це видалення залишкового заряду, що здійснюється за 
допомогою або джерела світла, або коротрона, знак напруги якого протилежний до знака 
заряду фоторецептора.  

Лазерні принтери, крім механічної частини, містять у собі досить серйозну 
електроніку. Зокрема, на принтерах установлюється пам’ять великого обсягу для того, 
щоб не завантажувати комп’ютер і зберігати завдання в пам’яті. На частині принтерів 
встановлюються вінчестери. Електронна начинка принтера також містить різні мови 
опису даних (Adobe PostScript, PCL і т. д.). Ці мови призначені для того, щоб забрати 
частину роботи в комп’ютера і передати принтерові.  

 

 
Рис. 105. Процес лазерного друку:  

1 - фото барабан, 2 - зарядний вал, 3 - промінь лазера, 4 - обертове дзеркало,  
5 - розподільна лінза, 6 - катридж з тонером, 7 - магнітний вал, 8 - папір, 9 - ракель,  

10 - бункер з відпрацьованим тонером, 11 - пічка. 
 
2. Цифровий ксерокс 
Існують також апарати класу принтер-ксерокс, або цифровий ксерокс. Вони можуть 

виконувати функції як лазерного принтера, так і ксерокса. Цифровий ксерокс спочатку 
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сканує зображення в пам’ять, а потім друкує лазерним способом. Такими є практично всі 
кольорові ксерокси, однак вартість комп’ютерного інтерфейсу для кольорового ксероксу 
майже рівна вартості апарата. Крім того, цифрові ксерокси забезпечують вищу якість 
передачі відтінків навіть при чорно-білому друку. Сучасна тенденція — це поступове 
витиснення аналогових (у яких джерелом світла служить лампа) ксероксів цифровими. 
Перевагами цифрового друку є вища якість друку і низькі витрати тонера. Можливим є 
використання цифрового апарата як ксерокса і принтера одночасно, у деяких моделях 
можна також користуватися ним як сканером. 

 
Рис. 106. МФУ Canon i-Sensys MF4018 (Принтер/Сканер/Ксерокс). 

 
3. Можливість кольорового друку 
Кольоровий друк забезпечується використанням різнобарвного тонера (LMYK-

модель). При цьому на копію послідовно напилюється тонер різних кольорів. В 
результаті змішування порошків виходить кольорова копія. Тонер кожною кольору 
зберігається в окремому бункері з власним магнітним валом і носієм. У деяких апаратах 
папір позиціонується на валі перенесення а потім входить у контакт із фоторецептором. 
Процес повторюється 4 рази. У деяких апаратах тонер спочатку переноситься на вал 
перенесення а потім на папір.  

Висока вартість кольорових апаратів обумовлюється тим, що деякі деталі 
представлені не в одному, а в чотирьох екземплярах. Крім того, використовують ся більш 
надійні барабани для поліпшеної передачі відтінків, а також більш точний, ніж у 
звичайних апаратах, механізм подачі паперу, оскільки папір проходить по барабану 
чотири рази. Крім того, використовується фоторецептор іншого складу, а вал переносу 
взагалі виконується так, щоб довжина його окружності дорівнювала довжині паперу 
максимального формату.  

 
Рис. 107. Кольоровий лазерний принтер. 



 181 

 
4. Технічні характеристики лазерного принтера 
Через те що лазерний принтер є сторінковим принтером (тобто він формує для 

друку повну сторінку, а не окремі рядки, як матричний або струменевий) швидкість друку 
вимірюється в сторінках на хвилину. Середній лазерний принтер друкує 6-12 сторінок на 
хвилину. Високопродуктивні принтери що як правило використовуються в комп’ютерних 
мережах, можуть друкувати до 20 і більше сторінок на хвилину.  

Роздільна здатність лазерного принтера по горизонталі й вертикалі визначається 
різними факторами: 

- вертикальна роздільна здатність відповідає кроку барабана і для більшості 
принтерів складає 1/600 дюйма (для дешевих 1/300 дюйма),  

- горизонтальна роздільна здатність визначається числом точок в одному «рядку» і 
обмежена точністю наведення лазерного променя.  

Лазерний принтер обробляє цілі сторінки, що, природно, пов’язано з більшою 
кількістю обчислень. Швидкість друку визначається не тільки роботою процесора, але йи 
істотно залежить від пам’яті, якою обладнаний принтер. Обсяг пам’яті лазерного 
принтера 1 Мб є нижньою межею, більш відчутним є об’єм пам’яті від 2 до 8 Мб. 
Кольорові лазерні принтери мають ще більшу пам’ять.  

Як правило, більшість лазерних принтерів можуть друкувати на папері формату А4 і 
менше. Крім того, якщо раніше друк на рулоні вважався перевагою лише матричних 
принтерів, то зараз на ринку з’явилися лазерні принтери, які також можуть 
використовувати для роботи папір у рулоні. Деякі лазерні принтери можуть друкувати з 
обох боків аркуша, а в багатьох дорогих моделях передбачена можливість їхнього 
дообладнання для двостороннього друку.  

 
Контрольні запитання  

1. Які фізичні властивості тіл використані у функціонуванні лазерного принтера? 
2. Які переваги лазерного друку над іншими технологіями? 
3. В чому перевага процесу цифрової ксерокопії над аналоговою? 
4. Яким чином здійснюється кольоровий друк в лазерному принтері? 
5. Які технічні характеристики лазерного принтера Вам відомі? 
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