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ПЕРЕДМОВА 
 

Пропонований навчальний посібник присвячений питанням організації і 

функціонування сучасних комп’ютерів та їхніх основних складових частин.  

Метою викладання навчальної дисципліни "Архітектура комп'ютера та 

конфігурування комп'ютерних систем" є надання майбутнім фахівцям знань 

основ архітектури обчислювальних систем, будови, технічних характеристик 

та принципів функціонування основних складових ЕОМ. 

Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань: 

- оволодіння теоретичними, практичними й методичними питаннями 

щодо роботи основних компонентів ПК; 

- уміння використовувати отримані знання для правильного вибору 

рішень при виконанні поставлених завдань; 

- придбання практичних навичків у синтезі структур мікропроцесорних 

пристроїв і систем; 

- ознайомлення студентів із теорією будови ЕОМ та функціонування її 

компонентів, методами аналізу та тестування комп’ютерної техніки. 

Структура даного навчального посібника відповідає робочій програмі 

підготовки майбутніх фахівців. В посібнику розглянуто структуру і 

функціонування комп’ютерів нейманівського типу, принципи організації 

шин, внутрішньої та зовнішньої пам’яті, операційних пристроїв і систем 

введення-виведення. Висвітлено основні тенденції в архітектурі сучасних 

процесорів, принципи побудови й архітектурні особливості комп’ютерів 

ненейманівського типу, принципово нові архітектури комп’ютерів і 

особливості їхньої побудови. Дано визначення поняття «нейрокомп’ютер» і 

описано його архітектурні особливості. 

Посібник буде корисним студентам і викладачам цієї дисципліни, а 

також слухачам інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення 

кваліфікації спеціалістів. 
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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Архітектура 

комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 

Середня освіта (Інформатика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є елементна база сучасної 

обчислювальної техніки. В даному курсі студенти вивчають будову сучасних 

електронно-обчислювальних машин і систем, різноманітного периферійного 

обладнання, їх основні технічні характеристики та характеристики типових 

комплектуючих, досліджують питання сумісності та протоколи взаємодії 

компонентів обчислювальної техніки. Набуті при вивченні дисципліни 

знання дозволяють кваліфіковано експлуатувати та обслуговувати засоби 

обчислювальної техніки, надавати рекомендації з питань їх придбання та 

модернізації у відповідності до потреб вирішуваних виробничих задач. 

Міждисциплінарні зв’язки: перелік дисциплін, на які безпосередньо 

спирається вивчення даної дисципліни: фізика, інформатика та ОТ, 

архітектура мікропроцесорної техніки, хімія, електротехніка. 
 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

01 Освіта 
Вибіркова 

 
Спеціальність: 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 

Модулів – 2 

Спеціалізація: 
014.09 Інформатика 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 12 - - 

Загальна кількість годин 

– 90 

Семестр 

- - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

Лекції 

- год. - год. 

Лабораторні 

- год. - год.. 

Самостійна робота 

- год. - год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю: залік 

(екзамен) 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Архітектура комп'ютера та 
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конфігурування комп'ютерних систем" є надання майбутнім фахівцям знань основ 

архітектури обчислювальних систем, будови, технічних характеристик та принципів 

функціонування основних складових ЕОМ. 

Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

студентів з питань: 

- оволодіння теоретичними, практичними й методичними питаннями щодо роботи 

основних компонентів ПК; 

- уміння використовувати отримані знання для правильного вибору рішень при 

виконанні поставлених завдань; 

- придбання практичних навичків у синтезі структур мікропроцесорних пристроїв і 

систем; 

- ознайомлення студентів із теорією будови ЕОМ та функціонування її компонентів, 

методами аналізу та тестування комп’ютерної техніки. 

 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-

професійної програми: 

№ з/п 
Програмні 

компетентності 
Компетенції Результати навчання 

1. Фахові здатність забезпечити 

ефективну експлуатацію 

засобів обчислювальної 

техніки, проводити 

профілактичний і поточний 

ремонт; 

Знати  

 різновидності 

формфакторів материнських  

плат та системних блоків; 

 поняття про системні 

плати та їх різновиди; 

 різновиди інтерфейсів для 

підключення периферійних 

пристроїв та їх 

конфігурування; 

 типи мікропроцесорів та 

їх характеристики; 

 сучасні технології пам’яті, 

типи пам’яті; 

 принцип роботи 

накопичувачів, різновидності 

контролерів; 

 звукові картки та 

різновиди звукових форматів; 

різновиди відео адаптерів та 

моніторів, вибір 

конфігурування 

Вміти 

 аналізувати і визначати 

статичні і динамічні 

параметри функціональних 

вузлів;  

 орієнтуватися в 

різноманітних комплектах ПК 

і особливостях їхнього 

використання; 
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2. Загальні здатність забезпечити 

організацію навчально-

виховного процесу в 

закладах середньої та 

професійно-технічної освіти; 

здатність проектування 

комп’ютерних систем для 

використання у педагогічній 

та інженерній діяльності; 

Знати 

 різновидності 

формфакторів материнських  

плат та системних блоків; 

 поняття про системні 

плати та їх різновиди; 

 різновиди інтерфейсів для 

підключення периферійних 

пристроїв та їх 

конфігурування; 

 типи мікропроцесорів та 

їх характеристики; 

 сучасні технології пам’яті, 

типи пам’яті; 

 принцип роботи 

накопичувачів, різновидності 

контролерів; 

 звукові картки та 

різновиди звукових форматів; 

 різновиди відео адаптерів 

та моніторів, вибір 

конфігурування;. 

Вміти 

 вільно користуватись 

загальною та спеціальною 

термінологією і літературою; 

 синтезувати 

функціональні вузли ЕОМ;  

 розробляти архітектуру 

ЕОМ різного класу; 

  враховувати технологічні, 

ергономічні та естетичні 

фактори при розробці систем; 

 вирішувати найбільше 

розповсюджених проблеми в 

галузі комп’ютерної техніки.  
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ІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

Модуль 1. Конструкція та апаратний склад IBM PC 

Змістовий модуль 1. "Походження персональних комп’ютерів. Типи 

архітектур комп’ютерів" 

Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ. ТИПИ АРХІТЕКТУР 

КОМП’ЮТЕРІВ 

Історія розвитку комп'ютерів. Класифікація архітектури ЕОМ. Класифікація по 

областям використання. 

Специфікації персональних комп'ютерів. Типи систем. Компоненти системи Оцінка 

параметрів роботи ЕОМ. Тестування ЕОМ. Загальні поняття. Базові концепції побудови 

високошвидкісних ЕОМ. 

Змістовий модуль 2. "Типи і специфікації мікропроцесорів" 
Тема 2. ТИПИ І СПЕЦИФІКАЦІЇ МІКРОПРОЦЕСОРІВ 

Історія розвитку процесорів. Виробництво процесорів. Маркування процесора. 

Основні компоненти і блоки процесорів. Процесори сучасних ЕОМ Класифікація 

процесорів (CISC, RISC).  

Шина даних. Шина адреси. Режими процесора  Швидкодія процесора Тактова 

частота процесора. Кеш;пам'ять. Функції процесора. Корпуса PGA, SEC і SEP. Гнізда для 

процесорів. Системи охолодження. 

Змістовий модуль 3. "Системні плати і шини" 
Тема 3. СИСТЕМНІ ПЛАТИ І ШИНИ 

Формфактори системних плат. Характеристики та побудова системних плат. 

Структура типової системної плати. Схемотехніка системних плат. Гнізда для процесорів . 

Набори мікросхем системної логіки. Архітектура “північний/південний міст. Мікросхема 

Super I/O.  

Рознімання системної плати. Типи, призначення. і функціонування шин. Шина 

процесора. Шина пам'яті. Призначення рознімань розширення. Шина ISA. PCI. PCI-

Express. 

Змістовий модуль 4. "BIOS: базова система вводу/виводу" 

Тема 4. BIOS: БАЗОВА СИСТЕМА ВВОДУ/ВИВОДУ 

Основи BIOS. Апаратна й програмна частини BIOS. Системна BIOS. Мікросхеми 

ROM. Типи мікросхем ПЗП. 

Розподіл CMOS;пам'яті. Параметри CMOS. Основне меню програми Setup BIOS. 

Запуск програми Setup BIOS. програми настроювання BIOS. PlugandPlay BIOS. 

Змістовий модуль 5. "Оперативна пам'ять" 

Тема 5. ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ 

Пам'ять типу DRAM. Пам'ять типу ROM. Основні поняття. Типи ОЗП й 

продуктивність. 

Характеристик модулів пам'яті. Вибір і установка модулів пам'яті. Швидкодія 

пам'яті. Банки пам'яті. 

Змістовий модуль 6. "Інтерфейс ATA/IDE, SATA" 

Тема 6. ІНТЕРФЕЙС ATA/IDE 

Короткий огляд. Історія розвитку інтерфейсу IDE. Походження IDE. Інтерфейси IDE 

для різних системних шин. Походження ATA. Паралельний інтерфейс ATA. Рознімання 

вводу/виводу паралельного ATA. Кабель вводу/виводу паралельного. 

Кабелі й рознімання SATA. Конфігурування пристроїв SATA Режими обміну 

даними SATA. Функції ATA. 

 

Модуль 2. Периферійні пристрої РС 

Змістовий модуль 7. "Послідовний, паралельний і інші інтерфейси 

вводу/виводу" 
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Тема 7. ПОСЛІДОВНИЙ, ПАРАЛЕЛЬНИЙ І ІНШІ ІНТЕРФЕЙСИ 

ВВОДУ/ВИВОДУ 

Знайомство з портами вводу/виводу. Переваги послідовного з'єднання. Порівняння 

IEEE 1394 і USB 1.1/2.0. Універсальна послідовна шина USB. Технічні характеристики 

1394. IEEE 1394 (FireWire або i.Link). Технічні характеристики USB. 

Розташування послідовних портів. Високошвидкісні послідовні порти. Конфігурація 

послідовних портів. Стандарт IEEE 1284. Конфігурація паралельних портів. 

Змістовий модуль 8. "Блоки живлення і корпуси персональних комп’ютерів" 

Тема 8. БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ І КОРПУСИ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ 

Призначення й принципи роботи блоків живлення. Сигнал Power_Good. 

Формфактори блоків живлення. Рознімання блоків живлення. Специфікації блоків 

живлення. Навантаження блоків живлення. Потужність блоків живлення. Інші параметри 

блоків живлення.  

Типи корпусів, формфактор. Захисні пристрої в мережі живлення. Мережні 

фільтри;стабілізатори. Джерела безперебійного живлення. 

Змістовий модуль 9. "Пристрої магнітного зберігання даних. Накопичувачі на 

жорстких дисках" 

Тема 9. ПРИСТРОЇ МАГНІТНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ. НАКОПИЧУВАЧІ НА 

ЖОРСТКИХ ДИСКАХ 

Історія розвитку пристроїв зберігання даних на магнітних носіях. Конструкції 

голівок читання/запису. Способи кодування даних. 

Формфактори накопичувачів. Принципи роботи накопичувачів. Доріжки й сектори. 

Форматування дисків. Основні компоненти жорстких дисків. Будова. Механізми приводу 

голівок. Характеристики накопичувачів. 

Змістовий модуль 10. "Накопичувачі із змінними носіями. flesh-носії пристрої 

оптичного зберігання даних" 

Тема 10. НАКОПИЧУВАЧІ ІЗ ЗМІННИМИ НОСІЯМИ. FLESH-НОСІЇ ПРИСТРОЇ 

ОПТИЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 

Флеш-пам'ять. Магнітні дискові накопичувачі. Магнітні стрічкові накопичувачі. 

Магнітні пристрої зберігання високої ємності.  

Оптичні технології на основі компакт-дисків. Будова та параметри приводів. 

Технологія запису ком пакт-дисків. Формати оптичних носіїв. Специфікації й типи 

накопичувачів CD/DVD. Стандарти. 

Змістовий модуль 11. "Відеоадаптери і монітори" 

Тема 11. ВІДЕОАДАПТЕРИ І МОНІТОРИ. АУДІОПРИСТРОЇ 

Типи відеоадаптерів. Системні плати з інтегрованим графічним ядром. Компоненти 

відео системи. Відеопам'ять. Цифроаналоговий перетворювач. Відеодрайвер. 

Технології відображення інформації. Електронно-променевий моніторі 

Рідкокристалічні монітори. Плазмені дисплеї. Будова. Характеристики. 

Історія розвитку мультимедіа. Компоненти аудіосистеми. Перші звукові адаптери. 

Основні поняття і терміни. Рознімання звукових плат. Драйвери звукових плат. 

Підключення акустичної системи. 

Змістовий модуль 12. "Пристрої введення і виводу інформації. Сканери та 

принтери" 

Тема 12. МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ. ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ І ВИВОДУ 

ІНФОРМАЦІЇ.  

Мережеве обладнання. 

Будова. Конструкції. Інтерфейс. Рознімання для підключення. Пристрої 

позиціонування. Миша. TrackPoint. Трекбол. Джойстик. TouchPad. 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 Конструкція та апаратний склад IBM PC 

Змістовий модуль 1 "Походження персональних комп’ютерів. Типи 

архітектур комп’ютерів" 

Походження 

персональних 

комп'ютерів.  

Історія розвитку 

комп'ютерів. 

Класифікація 

архітектури ЕОМ. 

Класифікація по 

областям 

використання. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Компоненти ПК, 

його можливості й 

структура системи.  

Специфікації 

персональних 

комп'ютерів. Типи 

систем. Компоненти 

системи Оцінка 

параметрів роботи 

ЕОМ. Тестування 

ЕОМ. Загальні 

поняття. Базові 

концепції побудови 

високошвидкісних 

ЕОМ. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 
8 - - - - - 8 - - - - - 

Змістовий модуль 2 "Типи і специфікації мікропроцесорів" 

Типи й специфікації 

мікропроцесорів.  

Історія розвитку 

процесорів. 

Виробництво 

процесорів. 

Перемаркування 

процесора. Основні 

компоненти і блоки 

процесорів. 

Процесори сучасних 

ЕОМ Класифікація 

процесорів (CISC, 

RISC). Скалярні та 

4 - - - - - 4 - - - - - 
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суперскалярні 

процесори. 

Технічні 

характеристики 

процесорів 

Параметри 

процесорів.  

Шина даних. Шина 

адреси. Режими 

процесора  

Швидкодія процесора 

Тактова частота 

процесора. 

Кеш;пам'ять. Функції 

процесора. Корпуса 

PGA, SEC і SEP. 

Гнізда для 

процесорів. Системи 

охолодження. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
8 - - - - - 8 - - - - - 

Змістовий модуль 3 "Системні плати і шини" 

Системні плати.  

Формфактори 

системних плат. 

Характеристики та 

побудова системних 

плат. Структура 

типової системної 

плати. Схемотехніка 

системних плат. 

Гнізда для 

процесорів. Набори 

мікросхем системної 

логіки. Архітектура 

“північний/південний 

міст. Мікросхема 

Super I/O. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Шини ЕОМ.  

Рознімання системної 

плати. Типи, 

призначення і 

функціонування шин. 

Шина процесора. 

Шина пам'яті. 

Призначення 

рознімань 

розширення. Шина 

ISA. PCI;Express. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 3 
8 - - - - - 8 - - - - - 

Змістовий модуль 4 "BIOS: базова система вводу/виводу" 
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BIOS: базова 

система 

вводу/виводу.  

Основи BIOS. 

Апаратна й програмна 

частини BIOS. 

Системна BIOS. 

Мікросхеми ROM. 

Типи мікросхем ПЗП. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Середовище 

попереднього 

завантаження. 

Розподіл 

CMOS;пам'яті. 

Параметри CMOS. 

Основне меню 

програми Setup BIOS. 

Запуск програми 

Setup BIOS. програми 

настроювання BIOS. 

Plug and Play BIOS. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 4 
8 - - - - - 8 - - - - - 

Змістовий модуль 5 "Оперативна пам'ять" 

Оперативна 

пам'ять. 

Пам'ять типу DRAM. 

Пам'ять типу ROM. 

Основні поняття. 

Типи ОЗП й 

продуктивність. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Модулі пам'яті. 

Характеристики 

модулів пам'яті. Вибір 

і установка модулів 

пам'яті. Швидкодія 

пам'яті. Банки пам'яті. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 5 
8 - - - - - 8 - - - - - 

Змістовий модуль 6 "Інтерфейс ATA/IDE, SATA" 

Інтерфейс ATA/IDE. 

Короткий огляд. 

Історія розвитку 

інтерфейсу IDE. 

Походження IDE. 

Інтерфейси IDE для 

різних системних 

шин. Походження 

ATA. Паралельний 

інтерфейс ATA. 

Рознімання 

вводу/виводу 

4 - - - - - 4 - - - - - 
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паралельного ATA. 

Кабель вводу/виводу 

паралельного. 

Інтерфейс Serial 

ATA.  

Кабелі й рознімання 

SATA. 

Конфігурування 

пристроїв SATA 

Режими обміну 

даними SATA. 

Функції ATA. 

3 - - - - - 3 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 6 
7 - - - - - 7 - - - - - 

Модуль 2 Периферійні пристрої РС 

Змістовий модуль 7 "Послідовний, паралельний і інші інтерфейси вводу/виводу" 

Послідовний, 

паралельний і інші 

інтерфейси 

вводу/виводу.  

Портами 

вводу/виводу. 

Переваги 

послідовного 

з'єднання. Порівняння 

IEEE 1394 і USB 

1.1/2.0. Універсальна 

послідовна шина 

USB. Технічні 

характеристики 1394. 

IEEE 1394 (FireWire 

або i.Link). Технічні 

характеристики USB. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Послідовні порти.  

Розташування 

послідовних портів. 

Високошвидкісні 

послідовні порти. 

Конфігурація 

послідовних портів. 

Стандарт IEEE 1284. 

Конфігурація 

паралельних портів. 

3 - - - - - 3 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 7 
7 - - - - - 7 - - - - - 

Змістовий модуль 8 "Блоки живлення і корпуси персональних комп’ютерів" 

Блоки живлення.  

Призначення й 

принципи роботи 

блоків живлення. 

Сигнал Power_Good. 

Формфактори блоків 

4 - - - - - 4 - - - - - 
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живлення. Рознімання 

блоків живлення. 

Специфікації блоків 

живлення. 

Навантаження блоків 

живлення. 

Потужність блоків 

живлення. Інші 

параметри блоків 

живлення. 

Корпуси, джерела 

безперебійного 

живлення ПК. 

Типи корпусів, 

формфактор. Захисні 

пристрої в мережі 

живлення. Мережні 

фільтри;стабілізатори. 

Джерела 

безперебійного 

живлення. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 8 
8 - - - - - 8 - - - - - 

Змістовий модуль 9 "Пристрої магнітного зберігання даних. Накопичувачі на 

жорстких дисках" 

Зберігання даних на 

магнітних носіях.  

Історія розвитку 

пристроїв зберігання 

даних на магнітних 

носіях. Конструкції 

голівок 

читання/запису. 

Способи кодування 

даних. 

3 - - - - - 3 - - - - - 

Накопичувачі на 

жорстких дисках.  

Формфактори. 

Принципи роботи. 

Доріжки й сектори. 

Форматування дисків. 

Основні компоненти 

жорстких дисків. 

Будова. Механізми 

приводу голівок. 

Характеристики 

накопичувачів. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 9 
7 - - -  - 7 - - - - - 

Змістовий модуль 10 "Накопичувачі із змінними носіями. flesh-носії пристрої 

оптичного зберігання даних" 

Накопичувачі зі 3 - - - - - 3 - - - - - 
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змінними носіями.  

Флеш;пам'ять. 

Магнітні дискові 

накопичувачі. 

Магнітні стрічкові 

накопичувачі. 

Магнітні пристрої 

зберігання високої 

ємності. 

Пристрої оптичного 

зберігання даних. 

Оптичні технології на 

основі ком пакт-

дисків.Будова та 

параметри 

приводів.Технологія 

запису ком пакт-

дисків. Формати 

оптичних носіїв. 

Специфікації й типи 

накопичувачів 

CD/DVD. Стандарти. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 10 
7 - - - - - 7 - - - - - 

Змістовий модуль 11 "Відеоадаптери і монітори" 

Відеоадаптери. 

Монітори 

Типи відеоадаптерів. 

Системні плати з 

інтегрованим 

графічним ядром. 

Компоненти відео 

системи. 

Відеопам'ять. 

Цифроаналоговий 

перетворювач. 

Відеодрайвер. 

Технології 

відображення 

інформації. 

Електронно-

променевий моніторі 

Рідкокристалічні 

монітори. Плазмені 

дисплеї. Будова. 

Характеристики. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Аудіопристрої. 

Звукові плати. 

Історія розвитку 

мультимедіа. 

Компоненти 

аудіосистеми. Перші 

3 - - - - - 3 - - - - - 
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звукові адаптери. 

Основні поняття і 

терміни. Рознімання 

звукових плат. 

Драйвери звукових 

плат. Підключення 

акустичної системи. 

Разом за змістовим 

модулем 11 
7 - - - - - 7 - - - - - 

Змістовий модуль 12 "Пристрої введення і виводу інформації. Сканери та 

принтери" 

Клавіатури й миші. 

Будова. Конструкції. 

Інтерфейс. 

Рознімання для 

підключення. 

Пристрої 

позиціонування. 

Миша. TrackPoint. 

Трекбол. Джойстик. 

TouchPad. 

3 - - - - - 3 - - - - - 

Технології 

сканування та 

печатки. 

Основні поняття й 

класифікація 

сканерів. Принцип 

роботи та 

характеристики 

сканерів. Технологія 

печатки принтерів: 

лазерна, струйно-

чорнильна, матриця 

крапок. 

Характеристики 

принтерів. Принцип 

роботи принтерів. 

4 - - - - - 4 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 12 
7 - - - - - 7 - - - - - 

Усього годин  90 - - - - - 90 - - - - - 
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ІV. ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ З ВИДІВ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 

 

Лекції з навчальних модулів відповідають конкретним темам дисципліни 

"Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем". За 

способом викладання лекції є інформаційними, які передбачають 

передавання інформації шляхом послідовного розкриття наукових фактів, 

явищ, процесів. Обов’язковим елементом лекцій є подання теоретичного 

матеріалу у формі проблемного завдання, в умовах якого окреслюються певні 

суперечності, що потребують вирішення.  

Науковий і фактичний матеріал лекцій відображає ключові питання 

навчальної дисципліни. 

№ 

теми 
Назва тем та анотований зміст 

Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 

1 

Тема 1. Походження персональних комп’ютерів. Типи 

архітектур комп’ютерів 
Історія розвитку комп'ютерів. Класифікація архітектури ЕОМ. 

Класифікація по областям використання. 

Специфікації персональних комп'ютерів. Типи систем. 

Компоненти системи Оцінка параметрів роботи ЕОМ. Тестування 

ЕОМ. Загальні поняття. Базові концепції побудови 

високошвидкісних ЕОМ. 

- 

2 

Тема 2. Типи і специфікації мікропроцесорів 
Історія розвитку процесорів. Виробництво процесорів. 

Маркування процесора. Основні компоненти і блоки процесорів. 

Процесори сучасних ЕОМ Класифікація процесорів (CISC, RISC).  

Шина даних. Шина адреси. Режими процесора  Швидкодія 

процесора Тактова частота процесора. Кеш;пам'ять. Функції 

процесора. Корпуса PGA, SEC і SEP. Гнізда для процесорів. 

Системи охолодження. 

- 

3 

Тема 3. Системні плати і шини 
Формфактори системних плат. Характеристики та побудова 

системних плат. Структура типової системної плати. Схемотехніка 

системних плат. Гнізда для процесорів . Набори мікросхем 

системної логіки. Архітектура “північний/південний міст. 

Мікросхема Super I/O.  

Рознімання системної плати. Типи, призначення. і 

функціонування шин. Шина процесора. Шина пам'яті. Призначення 

рознімань розширення. Шина ISA. PCI. PCI-Express. 

- 

4 

Тема 4. BIOS: базова система вводу/виводу 
Основи BIOS. Апаратна й програмна частини BIOS. Системна 

BIOS. Мікросхеми ROM. Типи мікросхем ПЗП. 

Розподіл CMOS;пам'яті. Параметри CMOS. Основне меню 

програми Setup BIOS. Запуск програми Setup BIOS. програми 

настроювання BIOS. PlugandPlay BIOS. 

- 
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5 

Тема 5. Оперативна пам'ять 
Пам'ять типу DRAM. Пам'ять типу ROM. Основні поняття. 

Типи ОЗП й продуктивність. 

Характеристик модулів пам'яті. Вибір і установка модулів 

пам'яті. Швидкодія пам'яті. Банки пам'яті. 

- 

6 

Тема 6. Інтерфейс ATA/IDE 
Короткий огляд. Історія розвитку інтерфейсу IDE. Походження 

IDE. Інтерфейси IDE для різних системних шин. Походження ATA. 

Паралельний інтерфейс ATA. Рознімання вводу/виводу 

паралельного ATA. Кабель вводу/виводу паралельного. 

Кабелі й рознімання SATA. Конфігурування пристроїв SATA 

Режими обміну даними SATA. Функції ATA. 

- 

7 

Тема 7. Послідовний, паралельний і інші інтерфейси 

вводу/виводу 
Знайомство з портами вводу/виводу. Переваги послідовного 

з'єднання. Порівняння IEEE 1394 і USB 1.1/2.0. Універсальна 

послідовна шина USB. Технічні характеристики 1394. IEEE 1394 

(FireWire або i.Link). Технічні характеристики USB. 

Розташування послідовних портів. Високошвидкісні 

послідовні порти. Конфігурація послідовних портів. Стандарт IEEE 

1284. Конфігурація паралельних портів. 

- 

8 

Тема 8. Блоки живлення і корпуси персональних 

комп’ютерів 
Призначення й принципи роботи блоків живлення. Сигнал 

Power_Good. Формфактори блоків живлення. Рознімання блоків 

живлення. Специфікації блоків живлення. Навантаження блоків 

живлення. Потужність блоків живлення. Інші параметри блоків 

живлення.  

Типи корпусів, формфактор. Захисні пристрої в мережі 

живлення. Мережні фільтри;стабілізатори. Джерела безперебійного 

живлення. 

- 

9 

Тема 9. Пристрої магнітного зберігання даних. 

Накопичувачі на жорстких дисках 
Історія розвитку пристроїв зберігання даних на магнітних 

носіях. Конструкції голівок читання/запису. Способи кодування 

даних. 

Формфактори накопичувачів. Принципи роботи 

накопичувачів. Доріжки й сектори. Форматування дисків. Основні 

компоненти жорстких дисків. Будова. Механізми приводу голівок. 

Характеристики накопичувачів. 

- 

10 

Тема 10. Накопичувачі із змінними носіями. Flesh-носії 

пристрої оптичного зберігання даних 
Флеш-пам'ять. Магнітні дискові накопичувачі. Магнітні 

стрічкові накопичувачі. Магнітні пристрої зберігання високої 

ємності.  

Оптичні технології на основі компакт-дисків. Будова та 

параметри приводів. Технологія запису ком пакт-дисків. Формати 

оптичних носіїв. Специфікації й типи накопичувачів CD/DVD. 

Стандарти. 

- 

11 
Тема 11. Відеоадаптери і монітори. Аудіопристрої 
Типи відеоадаптерів. Системні плати з інтегрованим графічним 

ядром. Компоненти відео системи. Відеопам'ять. Цифроаналоговий 

- 
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перетворювач. Відеодрайвер. 

Технології відображення інформації. Електронно-променевий 

моніторі Рідкокристалічні монітори. Плазмені дисплеї. Будова. 

Характеристики. 

Історія розвитку мультимедіа. Компоненти аудіосистеми. Перші 

звукові адаптери. Основні поняття і терміни. Рознімання звукових 

плат. Драйвери звукових плат. Підключення акустичної системи. 

12 

Тема 12. Мережеве обладнання. Пристрої введення і виводу 

інформації.  
Мережеве обладнання. 

Будова. Конструкції. Інтерфейс. Рознімання для підключення. 

Пристрої позиціонування. Миша. TrackPoint. Трекбол. Джойстик. 

TouchPad. 

- 

 Разом - 

 

2. Лабораторні роботи, їх тематика та обсяг 

 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовний модуль 1 «Походження персональних комп'ютерів. Компоненти 

ПК, його можливості і структура системи» 

Тема 

№1 

Лабораторна робота №1 Техніка безпеки під час 

роботи з ПК. Структура персонального комп’ютера 
- - 

Змістовний модуль 2 «Типи і специфікації мікропроцесорів» 

Тема 

№2 

Лабораторна робота №2 Центральний процесор  

персонального комп’ютера 
- - 

Змістовний модуль 3 «Системні плати і шини» 

Тема 

№3 

Лабораторна робота №3 Материнська плата  

персонального комп’ютера 
- - 

Змістовний модуль 4 «BIOS: базова система вводу/виводу» 

Тема 

№4 

Лабораторна робота №4 Дослідження утиліти 

налаштування параметрів CMOS 
- - 

Змістовий модуль 5 "Оперативна пам'ять" 

Тема 

№5 

Лабораторна робота №5 Внутрішня пам’ять  

персонального комп’ютера 
- - 

Змістовий модуль 6 "Інтерфейс ATA/IDE, SATA" 

Тема 

№6 

Лабораторна робота №6 Підключення та 

конфігурування пристроїв інтерфейсу ATA/SATA 

Встановлення та конфігурування дисководів 

- - 

Змістовий модуль 7 "Послідовний, паралельний і інші інтерфейси 

вводу/виводу" 
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Тема 

№7 

Лабораторна робота №7 Дослідження наявних 

системних ресурсів (IRQ, DMA, адреси вводу/виводу) 
- - 

Змістовий модуль 8 "Блоки живлення і корпуси персональних комп’ютерів" 

Тема 

№8 

Лабораторна робота №8 Корпус, блок живлення та 

роз’єми системного блоку ПК 
- - 

Змістовий модуль 9 "Пристрої магнітного зберігання даних. Накопичувачі на 

жорстких дисках" 

Тема 

№9 

Лабораторна робота №9 Накопичувачі на жорстких 

магнітних дисках  персонального комп’ютера 
- - 

Змістовий модуль 10 "Накопичувачі із змінними носіями flesh-носії пристрої 

оптичного зберігання даних" 

Тема 

№10 

Лабораторна робота №10 Накопичувачі на оптичних 

дисках 
- - 

Змістовий модуль 11 "Відеоадаптери і монітори. Аудіопристрої " 

Тема 

№11 

Лабораторна робота №11 Відеоадаптер 

персонального комп’ютера 
- - 

Лабораторна робота №12 Монітори - - 

Лабораторна робота №13 Аудіосистема 

персонального комп’ютера 
- - 

Змістовий модуль 12 "Мережеве устаткування. Пристрої введення і виводу 

інформації." 

Тема 

№12 

Лабораторна робота №14. Мережева карта. 

Комунікаційне обладнання комп'ютерних мереж 
- - 

Лабораторна робота №15 Клавіатура ПК, 

Маніпулятор «миша», трекбол 
- - 

Всього - - 

 

3. Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг 

 

Провідна мета організації самостійної роботи полягає у необхідності 

більш широкого огляду тематики курсу з використанням основної та 

допоміжної літератури, набуття навиків ефективної роботи з 

обчислювальною технікою. 

Зміст самостійної роботи: 

 робота з конспектом лекцій, методичними вказівками до 

лабораторних занять, основною та додатковою літературою під час 

підготовки до лабораторних занять, написанні контрольних робіт 

 підготовка звітів по лабораторним роботам; 

 написання  контрольних робіт; 

 підготовка до екзамену.  
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№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1 "Походження персональних комп'ютерів. Компоненти ПК, 

його можливості і структура системи" 

Тема 

№1 

Основні етапи розвитку комп'ютерів Механічні калькулятори 

Перший механічний комп'ютер Електронні комп'ютери 

Сучасні комп'ютери Від електронних ламп до транзисторів 

Інтегральні схеми Перший мікропроцесор Історія 

персонального комп'ютера Народження ПК ПК компанії IBM 

Індустрія ПК 

- - 

Змістовий модуль 2 "Типи і специфікації мікропроцесорів" 

Тема 

№2 

Ефективність процесорів Cyrix Ефективність процесорів 

AMD Розгін процесора Кеш-пам'ять Кеш-пам'ять другого 

рівня Кеш-пам'ять третього рівня Режим керування системою 

(SMM) Суперскалярне виконання Технологія MMX 

Інструкції SSE, SSE2 і SSE3 3DNow!, Enhanced 3DNow! і 

3DNow! Professional Динамічне виконання Архітектура 

подвійної незалежної шини Технологія Hyper-Threading 

Багатоядерна технологія Гніздо ZIF Рознімання процесора 

Напруга живлення процесорів Математичні співпроцесори 

Помилки процесорів Кодові назви процесорів Причини 

несправності процесорів 

- - 

Змістовий модуль 3 "Системні плати і шини" 

Тема 

№3 

Плата PC і XT Повнорозмірна плата AT Baby;AT LPX NLX 

ATX microATX FlexATX DTX і mini;DTX ITX і mini;ITX 

BTX WTX Системні плати оригінальної розробки 

Об'єднуючі плати Еволюція наборів мікросхем Набори 

мікросхем системної логіки компанії Intel Номера моделей 

наборів мікросхем системної логіки Intel Архітектура 

графічної системи Intel Integrated Graphics Набори мікросхем 

системної логіки для процесорів AMD Hub-архітектура 

Високошвидкісні з'єднання між мікросхемами північного і 

південного мостів Набори мікросхем системної логіки 

сторонніх виробників для процесорів Intel. Розподіл 

CMOS;пам'яті Типи шин вводу/виводу Шина EISA Локальні 

шини Локальна шина VESA Системні ресурси Переривання 

Усунення конфліктів, що виникають при використанні 

ресурсів Системи Plug and Play 

- - 

Змістовий модуль 4 "BIOS: базова система вводу/виводу" 

Тема 

№4 

Затінення ПЗП Відновлення BIOS Визначення версії BIOS 

Створення резервної копії BIOS Відновлення параметрів 

CMOS BIOS Заміна мікросхеми ROM BIOS Параметри меню 

BIOS Ідентифікатори пристроїв, відповідні специфікації Plug 

and Play Повідомлення про помилки BIOS і MBR Основні 

повідомлення про помилки завантаження BIOS 

Повідомлення про помилки завантаження MBR 

- - 

Змістовий модуль 5 "Оперативна пам'ять" 

Тема Кеш;пам'ять – SRAM Пам'ять FPM Пам'ять EDO Пам'ять - - 
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№5 SDRAM Пам'ять DDR SDRAM Пам'ять DDR2 SDRAM 

Пам'ять DDR3 Пам'ять RDRAM Модулі SIMM, DIMM і 

RIMM Реєстрові модулі Установка модулів пам'яті DIMM 

або RIMM Установка модулів SIMM 

Змістовий модуль 6 "Інтерфейс ATA/IDE, SATA" 

Тема 

№6 

Стандарти ATA/ATAPI Стандарт SATA/ATAPI Довгі й 

круглі кабелі Підключення двох твердих дисків PATA 

Режими обміну даними PIO паралельного ATA Режими 

обміну даними DMA паралельного ATA  

Обмеження ємності дисків ATA 

- - 

Змістовий модуль 7 "Послідовний, паралельний і інші інтерфейси вводу/виводу" 

Тема 

№7 

Стандарт USB On;The;Go Бездротової інтерфейс USB 

Адаптери USB Стандарти 1394 Тестування послідовних 

портів Тестування паралельних портів 1023 

- - 

Змістовий модуль 8 "Блоки живлення і корпуси персональних комп’ютерів" 

Тема 

№8 

Позитивна напруга Негативна напруга Розрахунок 

споживаної потужності Керування живленням Energy Star 
- - 

Змістовий модуль 9 "Пристрої магнітного зберігання даних. Накопичувачі на 

жорстких дисках" 

Тема 

№9 

Вимір ємності накопичувача Поверхнева щільність запису 

Підвищення щільності запису 5,25;дюймові накопичувачі 

3,25;дюймові накопичувачі 2,5;дюймові накопичувачі 

Голівки читання/запису Акліматизація жорстких дисків 

Шпиндельний двигун Плати керування Кабелі й рознімання 

накопичувачів Ємність Швидкодія Надійність 

- - 

Змістовий модуль 10 "Накопичувачі із змінними носіями. flesh-носії пристрої 

оптичного зберігання даних" 

Тема 

№10 

Оптичні технології Накопичувачі DVD Стандарт Blu-rayDisc 

Формати компакт-дисків і накопичувачів Механізм 

завантаження Монтаж накопичувачівПорівняння дискових, 

стрічкових і флеш-технологій Дисковід формату 3,5 дюйми 

Конструкція 3,5;дюймових дискет 

- - 

Змістовий модуль 11 "Відеоадаптери і монітори. Аудіопристрої " 

Тема 

№11 

Модернізація або установка нового відеоадаптера TV-тюнери 

й пристрої захоплення відеозображень Установка звукової 

плати Підключення стереосистеми Акустичні системи 

Системи об'ємного звучання Мікрофони 

- - 

Змістовий модуль 12 "Мережеве устаткування. Пристрої введення і виводу 

інформації" 

Тема 

№12 

Мережеве обладнання. Пристрій клавіатури Конструкції 

клавіш Інтерфейс клавіатури Клавіатури з інтерфейсом USB 

Клавіатури з додатковими функціональними можливостями 

Миша кульового типу Оптична миша Колесо прокручування 

Пристрій TrackPoint II/III/IV Альтернативні пристрої 

Бездротові пристрої уведення даних.  

- - 

Всього - - 
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4. Методи навчання 

1. Лекції; 

2. Лабораторні роботи; 

3. Самостійні роботи. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1. Оцінки за виконання лабораторних робіт; 

2. Оцінки за виконання самостійної роботи; 

3. Залік (екзамен). 

 

Мета та форми поточного контролю 

Поточний контроль знань студентів проводиться з метою стимулювання 

самостійної роботи студентів над курсом на протязі навчального року, 

встановлення зворотного зв'язку між лектором та студентською аудиторією, 

перевірки готовності студентів до виконання лабораторних робіт та 

розуміння результатів їх виконання. 

Поточний контроль знань студентів проводиться у формі співбесід із 

студентами під час лабораторних робот та консультацій з виставленням 

оцінки за кожну лабораторну роботу. Студент, який має незадовільні оцінки з 

поточного контролю до іспиту не допускається. 

 

Мета та форми підсумкового контролю 

Підсумковий контроль знань студентів по дисципліні проводиться з 

метою стимулювання узагальнення знань студента з дисципліни, отримання 

практичних навичок прилюдних виступів та контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться у формі захисту лабораторних робіт, 

написання контрольних робіт та екзамену по закінченні вивчення курсу. 

Студент, що не захистив всі лабораторні та контрольні роботи до екзамену не 

допускається. 
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6. Розподіл балів, які отримують студенти 
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1 
1  20 5 25 

50 

50 СПх2 

2 10 10 5 25 

2 
3  20 5 25 

50 
4 10 10 5 25 

3 
5 10 10 5 25 

50 
6  20 5 25 

4 
7  20 5 25 

50 
8 10 10 5 25 

5 
9  20 5 25 

50 
10 10 10 5 25 

6 
11  20 5 25 

50 
12 10 10 5 25 

7 
13  20 5 25 

50 
14 10 10 5 25 

8 
15 10 10 5 25 

50 
16  20 5 25 

9 
17  20 5 25 

50 
18 10 10 5 25 

10 
19  20 5 25 

50 
20 10 10 5 25 

11 
21 10 10 5 25 

50 
22  20 5 25 

12 
23  20 5 25 

50 
24 10 10 5 25 

 

Критерії оцінювання завдань змістових модулів 

Максимальна кількість балів разом із самостійною роботою за кожний 

залікова кредит становить 50 балів. Система нарахування балів подана в 

таблиці. Контроль включає оцінювання знань, умінь та навичок. 

Завдання оцінюється 10-ма балами, якщо відповідь правильна, повна, з 

достатнім теоретичним обґрунтуванням, позначена елементами творчості; 

має місце аргументація особистої позиції, правильно оформлена лабораторна 

робота. 

Оцінка "8-9 бали": відповідь правильна, логічна, обґрунтована, але без 

елементів власних суджень, правильно оформлена лабораторна робота.. 

Оцінка "6-7 бали": в цілому завдання виконано правильно, повністю, 

проте мають місце окремі неточності, або розв’язання не містить належного 

теоретичного обґрунтування, правильно оформлена лабораторна робота.. 

Оцінка "4-5 бали": відповідь неповна, поверхова, характеризується 

відсутністю самостійного аналізу, правильно оформлена лабораторна робота.. 
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Оцінка "2-3 бал": відповідь елементарна, фрагментарна, що зумовлено 

нечітким уявленням про предмет питання, правильно оформлена лабораторна 

робота.. 

Оцінка "1 бал": тільки правильно оформлена лабораторна робота. 

Оцінка "0 балів": неправильна відповідь або її відсутність, лабораторна 

робота не оформлена. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання  
Лабораторні роботи. Ваговий бал – 10, в тому числі підготовка 

протоколу – 2 бали, виконання роботи – 4 бали, захист роботи – 4 бали.  

0..2 підготовка протоколу :2 – якісна підготовка, акуратно оформлений 

протокол лабораторної роботи; 1 – наявність недоліків у оформленні 

протоколу лабораторної роботи; 0 – грубі помилки при оформленні 

протоколу лабораторної роботи, протокол відсутній  

0..4 виконання роботи, захист роботи: 4 – акуратне та правильне 

виконання роботи, логічна та послідовна відповідь при захисті лабораторної 

роботи; 3 – наявність незначних недоліків у відповідях при виконанні, 

захисті лабораторної роботи; 2-1 – наявність недоліків у виконанні, у 

відповідях при захисті лабораторної роботи, протоколі; 0 –відсутність 

виконання роботи, грубі помилки при інтерпретації результатів розрахунку, 

студент неспроможний захистити роботу.  

Максимальна кількість балів – 5х10=50 балів.  

Штрафні бали.  
Несвоєчасний захист лабораторної роботи, незадовільний вхідний 

контроль – (1..5) балів  

Заохочувальні бали.  
Участь у модернізації лабораторних робіт, удосконаленні дидактичних 

матеріалів 5..15 балів  

Інформаційний пошук та підготовка реферату з наданої викладачем теми 

5..10 балів  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
78-89 В 

добре  
65-77 С 

58-64 D 
задовільно  

50-57 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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V. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК: учеб. пособ.: перев. с англ / 

С. Мюллер. – М.: Вильямс, 2001. – 1184 с. 

2. Ратбон Э. Модернизация и ремонт ПК для "чайников". / Э.  Ратбон. – 

К.: Диалектика, 1995. – 240 с. 

 

Допоміжна 
1. Аппаратные и программные средства персональных компьютеров: 

Справ.: В 2-х кн.: Пер. с англ. Кн.2/ Т. Хоган. – М.: Радио и связь, 1995. – 

376 с. 

2. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. / Гук М. – СПб.: 

Питер Ком, 2001. – 816 с. 

3. Аппаратные средства ПК: Секреты и советы: Учебник: Пер. с нем./ 

Г. Мансфельд, Й. Эркамп, Ш. Дралле. – М.: Вост. кн. компания, 1997. – 192 с. 

4. Аппаратные средства РС: Пер. с нем. / К. Айден, Х. Фибельман, 

М. Крамер. – СПб.: BHV-СПб., 1996. – 544 с. 

5. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя . «Финансы и статистика». 

– М:1990. – 238с. 

6. Елисеев Д.В. Аппаратно-програмные средства карманных 

компьютеров / Д. В. Елисеев. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

7. Персональный компьютер: Учеб. курс для вузов / С.В. Глушаков, 

И.В Мельников. – Харьков; Ростов н/Д: Фолио: Феникс, 2000. – 501 с. 
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Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ. ТИПИ 

АРХІТЕКТУР КОМП’ЮТЕРІВ 
 

Лекція 

 

План викладу: 

1.1. Визначення поняття «архітектура» комп’ютера. 

1.2. Історичний огляд архітектур комп’ютерів і їхня класифікація. 

1.3. Особливості архітектури нейманівського комп’ютера. 

1.4. Основні типи комп’ютерів та їх призначення. 

1.5. Основні характеристики комп’ютерів. 

 

1.1. Визначення поняття «архітектура» комп’ютера 

Спеціалісти з архітектури комп’ютерів називаються архітекторами 

комп’ютерів чи комп’ютерних систем. 

Завданням такого архітектора є розробка комп’ютера, який відповідав би 

конкретним вимогам його користувачів чи загальним вимогам 

сьогоднішнього дня. Користувачі комп’ютерів, як правило, хочуть мати 

машину (комп’ютер) якомога більш універсальну, яка може виконувати 

найскладніші завдання, супершвидкодіючу, високонадійну і дешеву. 

У комбінації одні з одними ці вимоги є взаємовиключними. 

Наприклад, якщо намагатися збільшити продуктивність машини, 

зберігши при цьому її функціональні можливості, то, беззаперечно, зростає її 

вартість. Аналогічно можна сказати і про інші перераховані вимоги чи їхні 

комбінації. 

Архітектори комп’ютерів ставлять перед собою завдання вдосконалення 

й оновлення парку комп’ютерів і побудованих на їхній основі 

обчислювальних систем у кожному з перерахованих напрямків та водночас 

намагаються створити систему з оптимальним співвідношенням вимог, тобто 

оптимальне співвідношення є «пошуком компромісу», а для архітекторів 

комп’ютерів – важливим видом діяльності. 

Щодо комп’ютерів і обчислювальних систем (комп’ютерних систем) 

термін «архітектура» може бути визначений як розподіл функцій, які 

реалізуються комп’ютером (системою), за окремими його (її) рівнями і точне 

визначення меж між цими рівнями. Таким чином, якщо архітектурі 

відведений деякий рівень, то передусім необхідно встановити, які системні 

функції повністю або частково виконуються компонентами комп’ютера 

(системи), що знаходяться вище інижче від заданого рівня. 

Після виконання цього завдання наступний крок полягає у точному 

визначенні інтерфейсів для рівня, який розглядається. 

Таким чином, архітектура комп’ютера (комп’ютерної системи) 

передбачає багаторівневу організацію. Архітектуру комп’ютера 

(комп’ютерної системи) можна визначити шляхом виявлення її відмінностей 

від інших видів архітектури. Специфічною властивістю архітектури 
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комп’ютера (комп’ютерної системи) є можливість виділення в ній набору 

рівнів абстракції (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Багаторівнева організація архітектури комп’ютерної системи:  

А – програмні засоби; В – мікропрограмні засоби; С – апаратні засоби. 

 

Інтерфейси 2 – 4 розмежовують певні рівні в середині програмного 

забезпечення. Якщо програми, які реалізують прикладні завдання, написані 

мовами програмування, що не входять до числа тих, які надані в 

розпорядження користувача, то можна вести мову про архітектуру рівня, 

призначення котрого полягає у визначенні вказаних мов. 

Транслятори таких мов взаємодіють з нижчими рівнями програмного 

забезпечення, які позначено на абстрактній моделі архітектури як рівні 3 і 4. 

Рівень керування логічними ресурсами може охоплювати реалізацію таких 

функцій, як керування базою даних, файлами, віртуальною пам’яттю, 

мережною телеобробкою. До рівня керування фізичними ресурсами належать 

функції керування зовнішньою й оперативною пам’ят-тю, внутрішніми 

процесами, що відбуваються в системі (наприклад, процесами планування і 

синхронізації), а також іншими апаратними засобами. Рівні 2–4 – це 

архітектура програмного забезпечення. 

Рівень 5 відображає основну лінію розмежування системи, а саме межу 

між системним програмним (операційною системою) і апаратним 

забезпеченням (мікропрограми й електронні логічні схеми). 

Мікропрограма – це записана в пам’яті програма, що фактично керує 

передачею всіх символів і даних у фізичних компонентах системи, таких як 

шини, регістри, суматори чи процесор; альтернативним засобом керування 

передачею сигналів і даних є суто апаратний спосіб (використання 

комбінацій логічних схем). 

Рівень (інтерфейс) 5 дає змогу відображати фізичну структуру системи 

абстрактно, незалежно від способу реалізації. Розмежування функцій, які 
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виконуються вище і нижче від цього рівня, та визначення інтерфейсу 5 – 

одна зі складових частин процесу розробки архітектури комп’ютера. 

Інтерфейс 7 визначає, які функції реалізують ЦП, що виконують 

програми, а які – процесори введення-виведення (тобто канали). 

Архітектура другого рівня визначає розмежування між процесорами 

введення-виведення і контролерами зовнішніх пристроїв. При цьому можна 

розмежувати функції, які реалізуються контролерами і самими пристроями 

введення-виведення. Архітектура таких рівнів (інтерфейси 7, 9, 10) може 

бути названа архітектурою фізичного введення-виведення. 

Інтерфейс 6 представляє собою інтерфейс мікропрограми (тобто 

забезпечує узгодження потоку даних і керуючих сигналів з форматом 

мікрокоманд) у середині процесора. Архітектура рівня 6 може бути названа 

архітектурою мікропрограмного керування. Архітектуру рівнів 6 і 8 

(інтерфейс між процесором та основною пам’яттю) часто називають 

архітектурою процесора або організацією процесора. 

Останній різновид архітектури наочно на рис. 1.1 не показано.  

Мультипроцесорна архітектура передбачає розподіл функцій між 

групою процесорів з розмежуванням функцій комп’ютерної системи між 

цими процесорами і визначенням відповідних інтерфейсів. 

Архітектуру здебільшого розуміють як внутрішню структуру 

обчислювальної машини (комп’ютера). З цієї причини в Японії та інших 

країнах важливе значення надають апаратним засобам комп’ютера. Вихідним 

(першочерговим) завданням архітекторів комп’ютерів, яке було відправною 

точкою щодо розробки нових архітектурних рішень, було і є завдання 

модернізації й оновлення шляхом пошуку компромісів між зростаючими 

вимогами до комп’ютерів таким чином, щоб можна було максимально їх 

задовольнити. 

Архітектор комп’ютера (інженер-системотехнік) при розробці шукає 

шляхи вирішення завдань за трьома основними напрямками: 

– визначає форму подання програм для комп’ютера і правила 

інтерпретації програм цього комп’ютера; 

– встановлює способи адресації даних цією програмою; 

– задає форму подання даних. 

У процесі розробки необхідно вирішувати такі завдання: визначення 

мінімально адресованої області пам’яті, типів і форматів даних, кодів 

операцій та форматів, машинних команд, способів адресації і захисту пам’яті, 

механізму управління послідовністю виконання команд, інтерфейсу машини 

з пристроями введення-виведення. 

 

1.2. Історичний огляд архітектур комп’ютерів і їхня класифікація 

Поява машини, здатної автоматично виконувати чотири арифметичні дії 

– додавання, віднімання, множення і ділення, датується початком XVII ст. У 

1623 р. В. Шикард винайшов машину, здатну не тільки додавати і віднімати 

числа, а й частково перемножувати і ділити їх. Про цю машину тоді мало 

знали, тому більш відомим вважається настільний арифмометр на основі 
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зубчастого колеса, який у 1642 р. створив французький філософ і вчений Б. 

Паскаль. 

XIX ст. було століттям значних обчислень, які виконувались вручну. 

Зокрема, це і складання таблиць логарифмів, і розрахунки в астрономії, і 

багато іншого. З метою автоматизувати процес складання подібних числових 

таблиць англійський математик Ч. Беббідж у 1823 р. почав працювати над 

створенням «різницевої машини». За задумом вченого ця машина із 

зубчастими колесами мала обчислювати значення поліномів і друкувати 

результати обчислень на негативній пластині для фотодруку. 

Нова лічильна машина Беббіджа отримала назву «аналітична», а в 1834 

р. він сформулював її основні принципи. За задумом Беббіджа така машина 

мала автоматично виконувати різні обчислення при послідовному введенні 

набору перфокарт, які вміщували пари команд і даних, та змінювати 

розташування отворів на карті, а також порядок розміщення карт відповідно 

до виконання обчислень. Аналітична машина – це програмована автоматична 

обчислювальна машина з послідовним управлінням, яка вміщувала 

арифметичний пристрій і пам’ять. 

У другій половині XIX ст. Г. Холлерит розробив машину з введенням з 

перфокарт, здатну автоматично класифікувати і складати таблиці даних. Ця 

машина використовувалася в 1890 р. у США при проведенні перепису 

населення. У 1896 р. Холлерит заснував фірму, яка стала попередницею 

знаменитої фірми «ІВМ». Після смерті Беббіджа значного прогресу в 

дослідному виробництві універсальних обчислень не простежувалося. 

У Німеччині в 1938 р. К. Цузе створив механічну обчислювальну 

машину Z1. В ній, на відміну від наступних машин, які оперували 

десятковими числами, вперше було використано операції з двійковими 

числами. Наступна модель Z3 (1941 р.) стала універсальною програмованою 

обчислювальною машиною, її операційний пристрій був виконаний на 

електромагнітних реле, і в машині застосовувалися операції плаваючої 

арифметики. 

Швидкість обчислень у механічних машинах на основі зубчастого 

колеса та в електричних машинах, виконаних на реле, була незначною, тому 

в кінці 30-х рр. і на початку 40-х рр. ХХ ст. почалися розробки електронних 

обчислювальних машин, елементною базою яких стала трьохелектродна 

електронна лампа. Перший універсальний комп’ютер (прообраз сучасного 

комп’ютера) (ЕНІАК, 1946 р., США) був призначений для складання 

числових таблиць з метою обчислення траєкторії польоту снарядів чи ракет 

до цілі. Комп’ютер оперував десятковими числами, і його програмування 

здійснювалося шляхом встановлення перемикачів та комутації роз’ємів. З 

появою комп’ютера ЕНІАК швидкість виконання операцій збільшилась, але 

на програмування алгоритму обчислень витрачалося багато часу. Ще однією 

проблемою були численні помилки, які виникали при програмуванні за 

допомогою встановлення перемикачів чи комутації роз’ємів. 

Відомий математик і фізик Д. фон Нейман, консультант проекту ЕНІАК, 

запропонував записувати алгоритм обчислень у пам’ять разом з даними так, 
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щоб вміст його можна було вільно змінювати аналогічно до даних відповідно 

до отриманих результататів. Цей принцип отримав назву «принцип 

збереження програми» і використовувався при проектуванні нового 

комп’ютера під назвою ЕДВАК (EDVAC) в 1945 р. 

У комп’ютері ЕДВАК застосовувалася двійкова арифметика, в її 

основній пам’яті були використані елементи на ультразвукових ртутних 

лініях затримки. Операції виконувалися порозрядно, починаючи з молодшого 

розряду двійкового числа. 

Історію обчислювальних машин (комп’ютерів) та їхні архітектурні 

особливості прийнято розглядати за поколіннями: перше, друге, третє і т. д. 

На сьогоднішній день можна вести мову про четверте покоління комп’ютерів 

і частково про п’яте. 

Проект створення комп’ютерів п’ятого покоління запропонувала Японія 

(80-ті рр. ХХ ст.), над розробкою яких інтенсивно працюють вчені не тільки 

Японії, а й США і європейських країн. 

Перше покоління комп’ютерів (1945 – 1954 рр.) – це час становлення 

архітектури комп’ютерів нейманівського типу. Комп’ютер першого 

покоління складався з трьох структурних елементів: центрального процесора 

(ЦП), пам’яті і пристрою введення-виведення. До складу ЦП входили 

арифметико-логічний пристрій (АЛП) і пристрій керування. 

Керування було покладено на ЦП, і для пересилання даних послівно між 

пристроєм введення-виведення також здійснювалось пряме керування з боку 

ЦП. Комп’ютерна програма була складена вже не машинною мовою, а мовою 

асемблера. До передових комп’ютерів цього покоління можна зарахувати 

комп’ютер АТЛАС Манчестерського університету, в якому зроблено спробу 

використання однорівневої пам’яті, власне кажучи, концепції віртуальної 

пам’яті й індексних регістрів. 

Друге покоління комп’ютерів (1955 – 1964 рр.) засвідчило про початок 

застосування транзисторів, замість вакуумних ламп. На зміну ЗП на 

електронно-променевих трубках і ультразвукових лініях затримки прийшли 

ЗП на магнітних сердечниках і магнітних барабанах, що стали 

використовуватися як основна пам’ять. Значного поширення набули також 

індексні регістри й апаратні засоби для виконання операцій з плаваючою 

крапкою. Стали застосовуватися також спеціальні команди для виклику 

підпрограм. Водночас розроблялися мови програмування високого рівня, такі 

як Алгол, Кобол і Фортран, що давали змогу складати програми без 

врахування типу комп’ютера. Крім цього, були розроблені і впроваджені 

спеціалізовані процесори введення-виведення, здатні керувати різними за 

швидкодією пристроями введення-виведення, в результаті чого звільнявся 

ЦП для виконання основної роботи, тобто для виконання суто операцій 

опрацювання інформації. В комп’ютерах першого покоління системне 

програмне забезпечення не застосовувалося або майже не застосовувалося, а 

в комп’ютерах другого покоління вже стали використовуватися компілятори, 

бібліотеки підпрограм, режим пакетної обробки і т. ін. 
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Третє покоління комп’ютерів (1965 – 1974 рр.) характеризується тим, 

що, замість транзисторів, вузли комп’ютерів стали будувати на інтегральних 

мікросхемах (інтегральних схемах), які за ступенем інтеграції поділяються на 

малі ІС, середні ІС (СІС) і великі ІС (ВІС), а також тим, що, замість пам’яті, 

на магнітних сердечниках стала використовуватися напівпровідникова 

пам’ять. Були розроблені методи ефективного використання таких ресурсів, 

як час ЦП, простір пам’ятііт. ін. Значного поширення набув метод 

віртуальної пам’яті, мета якого полягала в ефективному використанні 

простору пам’яті. Для підвищення ефективності використання ЦП при 

паралельному опрацюванні множини програм виникла необхідність у 

системній програмі, яка керує роботою ЦП. Так була створена операційна 

система (ОС). У третьому поколінні комп’ютерів поряд з 

мікропрограмуванням були розвинені і поширені різні архітектури пам’яті. 

Зокрема, значного поширення набули архітектура з диспетчеризацією 

пам’яті, метою якої є підвищення ефективності використання простору 

пам’яті, розшарування пам’яті, метою якого є збільшення фактичної 

швидкості доступу до пам’яті, та кеш-пам’ять. Започаткуванням комп’ютерів 

третього покоління стала розробка фірмою «ІВМ» систем машин ІВМ-360. 

Ця система суттєво вплинула на логічну організацію комп’ютерів третього 

покоління, розроблених в інших країнах. Так, Радянський Союз та інші 

країни-члени 

РЕВ на початку 70-х рр. ХХ ст. спільно розробили й організували 

серійне виробництво Єдиної системи ЕОМ (ЄС ЕОМ) і Системи малих ЕОМ 

(СМ ЕОМ) – машин третього покоління на інтегральних мікросхемах. 

Четверте покоління комп’ютерів (кінець 70-х рр. – початок 80-рр. ХХ ст. 

і до сьогодні) характеризується тим, що конструктивно-технологічною 

основою є ВІС і надвеликі (НВІС) інтегральні мікросхеми, які вміщують 

тисячі, десятки тисяч, а то й мільйони транзисторів на одному кристалі. До 

четвертого покоління належать реалізовані на НВІС такі засоби 

обчислювальної техніки, як мікропроцесори, мікрокомп’ютери і побудований 

на їхній основі новий тип машин – персональні комп’ютери. 

У комп’ютерах четвертого покоління досягається подальше спрощення 

контактів людини з комп’ютером шляхом підвищення рівня машинної мови, 

починається практична реалізація мовного введення і виведення інформації. 

Використання ВІС дає змогу апаратними засобами реалізовувати деякі 

функції програм операційних систем (апаратна реалізація трансляторів з мов 

високого рівня й ін.), що сприяє збільшенню продуктивності комп’ютерів.  

Прикладами великих обчислювальних систем, які слід зарахувати до 

четвертого покоління, є багатопроцесорний комплекс «Эльбрус-2» і 

багатопроцесорна обчислювальна система ПС-2000, що вміщує до 64 

процесорів. 

В останні роки ХХ ст. століття і тепер визначилися контури й ведуться 

інтенсивні роботи зі створення нового, п’ятого покоління комп’ютерів. 

Значною мірою цьому сприяли публікації відомостей про проект («японський 

виклик») комп’ютера п’ятого покоління, що розробляється японськими 
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фірмами і науковими організаціями, метою якого було завоювання 

японською промисловістю світового лідерства в галузі обчислювальної 

техніки. Згідно з цим проектом комп’ютери й обчислювальні системи п’ятого 

покоління, крім високої продуктивності і надійності, при нижчій вартості 

мають володіти такими якісно новими властивостями: можливістю взаємодії 

з комп’ютером за допомогою людської мови і графічних зображень; 

здатністю системи навчатися та самонавчатися, робити логічні судження, 

вести «розумне» спілкування з людиною у формі запитань і відповідей; 

здатністю системи «розуміти» вміст бази даних, яка при цьому 

перетворюється на базу знань, і використовувати ці «знання» при 

опрацюванні інформації (виконанні завдань). 

 

1.3. Особливості архітектури нейманівського комп’ютера 

В основу побудови переважної більшості комп’ютерів покладені такі 

загальні принципи, що були сформульовані у 1945 році. Д. фон Нейман, 

Г. Голдстайн і А. Берке в своїй спільній статті виклали нові принципи 

побудови і функціонування ЕОМ. На основі цих принципів відбувалось 

виробництво перших двох поколінь комп’ютерів. У пізніших поколіннях 

відбувалися деякі зміни, хоча принципи Неймана актуальні і сьогодні. 

По суті, Нейману вдалося узагальнити наукові розробки і відкриття 

багатьох інших учених і сформулювати на їх основі принципово нове: 

Використання двійкової системи числення в обчислювальних 

машинах. Перевага перед десятковою системою числення полягає в тому, 

що пристрої можна робити досить простими, арифметичні і логічні операції в 

двійковій системі числення також виконуються досить просто. 

Програмне управління ЕОМ. Робота ЕОМ контролюється програмою, 

що складається з набору команд. Команди виконуються послідовно одна за 

одною. Створенням машини з програмою, що зберігається в пам’яті, дало 

початок тому, що ми сьогодні називаємо програмуванням. 

Вибірка програми з пам’яті здійснюється за допомогою лічильника 

команд – регістр процесора, який послідовно збільшує адресу чергової 

команди, що зберігається в нім, на довжину команди. А оскільки команди 

програми розташовані в пам’яті одна за одною, то тим самим організовується 

вибірка ланцюжка команд з послідовно розташованих елементів пам’яті. 

Якщо ж потрібно після виконання команди перейти не до наступної, а 

до якоїсь інший, використовуються команди умовного або безумовного 

переходів, які заносять в лічильник команд номер елементу пам’яті, що 

містить наступну команду. Вибірка команд з пам’яті припиняється після 

досягнення і виконання команди “стоп”. Таким чином, процесор виконує 

програму автоматично, без втручання людини. 

Пам’ять комп’ютера використовується не лише для зберігання 

даних, але і програм. При цьому і команди програми і дані кодуються в 

двійковій системі числення, тобто їх спосіб запису однаковий. Тому в певних 

ситуаціях над командами можна виконувати ті ж дії, що і над даними. 

Це відкриває цілий ряд можливостей. Наприклад, програма в процесі 
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свого виконання також може піддаватися переробці, що дозволяє задавати в 

самій програмі правила здобуття деяких її частин (так в програмі 

організовується виконання циклів і підпрограм). Більш того, команди однієї 

програми можуть бути отримані як результати виконання іншої програми. 

На цьому принципі засновані методи трансляції — перекладу тексту 

програми з мови програмування високого рівня на мову конкретної машини. 

Принцип адресності: елементи пам’яті ЕОМ мають адреси, які 

послідовно пронумеровані. У будь-який момент можна звернутися до будь-

якого елементу пам’яті за її адресою. Цей принцип відкрив можливість 

використовувати змінні в програмуванні. 

Можливість умовного переходу в процесі виконання програми. Не 

дивлячись на те, що команди виконуються послідовно, в програмах можна 

реалізувати можливість переходу до будь-якої ділянки коду. 

Комп’ютери, побудовані на цих принципах, відносяться до типу фон- 

нейманівських. Але існують комп’ютери, що принципово відрізняються від 

останніх. Для них, наприклад, може не виконуватися принцип програмного 

управління, тобто вони можуть працювати без “лічильника команд”, який 

вказує поточну виконувану команду програми. Для звернення до якої-небудь 

змінної, що зберігається в пам’яті, цим комп’ютерам не обов’язково давати їй 

ім’я. Такі комп’ютери називаються не-фон-нейманівськими. 

Найголовнішим наслідком цих принципів можна назвати те, що тепер 

програма вже не буде постійною частиною машини (як наприклад, в 

калькуляторі). Програму стало можливо легко змінити. А ось апаратура, 

звичайно ж, залишається незмінною, і дуже простою. 

 

Принцип роботи машини Фон Неймана 

Машина Фон Неймана складається з пристрою (пам’яті), що 

запам’ятовує, – ЗП, арифметико-логічного пристрою – АЛП, пристрою 

управління – ПУ, а також пристроїв введення і виводу (рис. 1.2). 

Програми і дані вводяться в пам’ять з пристрою введення через 

арифметико- логічний пристрій. Всі команди програми записуються в сусідні 

елементи пам’яті, а дані для обробки можуть міститися в довільних комірках. 

В будь-якій програмі остання команда має бути командою завершення 

роботи.  

Команда складається з вказівки, яку операцію слід виконати (з 

можливих операцій на даному «залізі») і адрес елементів пам’яті, де 

зберігаються дані, над якими слід виконати вказану операцію, а також адреси 

комірок, куди слід записати результат (якщо його потрібно зберегти в ЗП). 

Арифметико-логічний пристрій – пристрій, який виконує вказані 

командами операції над вказаними даними.  

З арифметико-логічного пристрою результати виводяться в пам’ять або 

пристрій виводу. Принципова відмінність між ЗП і пристроєм виводу полягає 

в тому, що в ЗП дані зберігаються у вигляді, зручному для обробки 

комп’ютером, а на пристрої виводу (принтер, монітор і ін.) поступають так, 

як зручно людині. 
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Рис. 1.2. Схема машини фон Неймана 

 

Пристрій управління (ПУ) керує всіма частинами комп’ютера. Від 

пристрою, що управляє, на інші пристрої поступають сигнали «що робити», а 

від інших пристроїв ПУ отримує інформацію про їх стан. ПУ містить 

спеціальний регістр (комірку), який називається «Лічильник команд». Після 

завантаження програми і даних в пам’ять до лічильника команд записується 

адреса першої команди програми. ПУ прочитує з пам’яті вміст елементу 

пам’яті, адреса якої знаходиться в лічильнику команд, і поміщає його в 

спеціальний пристрій – «Регістр команд». ПУ визначає операцію команди, 

«відзначає» в пам’яті дані, адреси яких вказані в команді, і контролює 

виконання команди. Операцію виконує АЛП або апаратні засоби комп’ютера. 

В результаті виконання будь-якої команди лічильник команд 

змінюється на одиницю і, отже, вказує на наступну команду програми. Коли 

потрібно виконати команду, не наступну по порядку за поточною, а 

віддалену від даної на якусь кількість адрес, то спеціальна команда переходу 

містить адресу комірки, куди потрібно передати управління. 

 

Будова комп’ютера 

Розглянемо пристрій комп’ютера на прикладі найпоширенішої 

комп’ютерної системи – персонального комп’ютера. Персональні 

комп’ютери зазвичай проектуються на основі принципу відкритої 

архітектури. 

Принцип відкритої архітектури полягає в наступному: 

- регламентуються і стандартизуються лише опис принципу дії 

комп’ютера і його конфігурація (певна сукупність апаратних засобів і 

з’єднань між ними). Таким чином, комп’ютер можна збирати з окремих 

вузлів і деталей, розроблених і виготовлених незалежними фірмами- 

виробниками; 

- комп’ютер легко розширюється і модернізується за рахунок 

наявності внутрішніх розширювальних гнізд, в які користувач може 
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вставляти всілякі пристрої, що задовольняють заданому стандарту, і тим 

самим встановлювати конфігурацію своєї машини відповідно до своїх 

особистих переваг. 

Спрощена блок-схема, що відображає основні функціональні 

компоненти комп’ютерної системи в їх взаємозв’язку, змальована на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Загальна структура персонального комп’ютера. 

 

Для того, щоб з’єднати один з одним різні пристрої комп’ютера, вони 

повинні мати однаковий інтерфейс (англ. interface від inter – між, і face – 

особа). 

Інтерфейс – це засіб узгодження двох приладів, в яких всі фізичні та 

логічні параметри погоджуються між собою. 

Якщо інтерфейс є загальноприйнятим, наприклад, затвердженим на 

рівні міжнародних угод, то він називається стандартним. Кожен з 

функціональних елементів (пам’ять, монітор або інший пристрій) пов’язаний 

з шиною певного типу — адресною, управляючою або шиною даних. Для 

узгодження інтерфейсів периферійні пристрої підключаються до шини не 

безпосередньо, а через свої контролери (адаптери) і порти приблизно за 

такою схемою (рис. 3.4): 

 
Рис. 1.4. Схема підключення приладу до шини 
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Контролерами і адаптерами є набори електронних ланцюгів, якими 

забезпечуються пристрої комп’ютера з метою сумісності їх інтерфейсів. 

Контролери, окрім цього, здійснюють безпосереднє управління 

периферійними пристроями по запитах мікропроцесора. 

Портами пристроїв є якісь електронні схеми, що містять один або 

декілька регістрів введення-виводу, і що дозволяють підключати периферійні 

пристрої комп’ютера до зовнішніх шин мікропроцесора. 

Портами також називають пристрої стандартного інтерфейсу: 

послідовний, паралельний і ігровий порти (або інтерфейси). Послідовний 

порт обмінюється даними з процесором побайтно, а із зовнішніми 

пристроями — побітно. Паралельний порт отримує і посилає дані побайтно. 

До послідовного порту зазвичай під’єднують ті пристрої, що повільно 

діють або досить віддалені пристрої, такі, як миша і модем. До паралельного 

порту під’єднують "швидші" пристрої — принтер і сканер. Через ігровий 

порт під’єднується джойстик. Клавіатура і монітор підключаються до своїх 

спеціалізованих портів, які є просто роз’ємами. 

Основні електронні компоненти, що визначають архітектуру 

процесора, розміщуються на основній платі комп’ютера, яка називається 

системною або материнською (Motherboard). А контролери і адаптери 

додаткових пристроїв, або самі ці пристрої, виконуються у вигляді плат 

розширення (Daughterboard — дочірня плата) і підключаються до шини за 

допомогою роз’ємів розширення, званих також слотами розширення (англ. 

slot — щілина, паз). 

 

1.4. Основні типи комп’ютерів та їх призначення 

Великі успіхи в розвитку обчислювальної техніки, що базуються на 

досягненнях в галузі мікроелектротехніки, архітектури обчислювальних 

машин і програмного забезпечення, привели до значного розширення сфери 

застосування комп’ютерів. 

Початково порівняно вузька сфера застосування комп’ютерів, 

переважно для наукових і технічних розрахунків, за короткий термін суттєво 

розширилась та охопила майже усі галузі науки, техніки, планування й 

управління технологічними процесами, всі сфери діяльності людини, 

пов’язані з обробкою великих обсягів інформації. 

Різноманітність сфер і форм використання комп’ютерів зумовила 

виникнення спектра вимог до характеристик та особливостей організації 

машин і систем. У результаті на даний час відповідно до сфер застосування 

визначились основні типи комп’ютерів, які суттєво відрізняються не тільки 

за кількісними характеристиками, а й за архітектурою, електронно-

технологічною базою і периферійними пристроями, які використовуються. 

Основні засоби сучасної обчислювальної техніки (сучасні комп’ютери) 

можна класифікувати таким чином: комп’ютерні системи 

(суперкомп’ютери), комп’ютери загального призначення, малі міні-

комп’ютери, мікро- і персональні комп’ютери та мікропроцесори. 
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На рис. 1.5 типи комп’ютерів наведено відповідно до основних сфер 

застосування. Здійснений розподіл є доволі умовним через те, що межі між 

типами машин швидко змінюються під впливом досягнень у 

мікроелектроніці й архітектурі комп’ютерів. 

 
Рис. 1.5. Сфери застосування основних типів комп’ютерів 

 

Суперкомп’ютери 

До надпродуктивних комп’ютерів (суперкомп’ютерів) на даний час 

належать комп’ютери («Cray», «Cray 1,2», «Cyber 205», «Эльбрус», «ПС-

2000» і т. ін.), які при виконанні науково-технічних розрахунків досягають 

продуктивності від 10 до 103 Мфлоп/с (Мфлоп/с – мільйон операцій із 

плаваючою крапкою за секунду). Їхня колосальна продуктивність досягалася 

за рахунок унікальних структур апаратного і програмного забезпечення. Ці 

комп’ютери випускалися в незначних кількостях, як правило, під конкретне 

замовлення. 

Подібні машини використовуються для розв’язування особливо 

складних задач науково-технічного характеру, задач опрацювання великих 

обсягів даних у реальному часі, пошуку оптимальних рішень у задачах 

економічного планування і при автоматизованому проектуванні. 

У табл. 1.1 подано класифікацію суперкомп’ютерів за типом 

архітектури. 
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Табл. 1.1 

Класифікація суперкомп’ютерів за типом архітектури 
Архітектура Приклади системи 

Однопроцесорні системи з декількома 

функціональними пристроями і 

функціональними апаратними засобами 

вторинної обробки 

«Alliant FX/1»; «IBM 3090»; «CDC 7600»; 

«FPS 164/264/364»; «Cray 1»; «Cray 

XMP/1»; «Cyber 205»; «NEC SX-1»; «SX-

2»; «SCS-40» 

Процесорні матриці або приєднані 

процесори з архітектурою ОКМД 

«Loral MPP»; «ICL/DAP»; «FPS 

164/MAX»; «IBM-GF11» 

Багатопроцесорні системи зі спільною 

пам’яттю 

«Cray X-MP/2,4»; «Cray 2»; «Cray 3»; «IBM 

3090/400»; «Univax 1184/ISP» 

Багатомашинні системи з розподіленою 

пам’яттю 

«Ipsc»; «Ametek 14»; «CDC Cyberplus»; 

«Cullen PSC»; «Warp» 

Ієрархічні системи і системи, які 

реконфігуруються 
«Cedar»; «ETA-10»; «IBM RP3» 

 

Комп’ютери загального призначення 

Комп’ютери вказаного типу належать до універсальних комп’ютерів 

(середні та великі комп’ютери) і відрізняються переважно показниками 

продуктивності. Сучасні комп’ютери загального призначення універсальні, 

вони можуть використовуватись як для розв’язування науково-технічних 

задач числовими методами, так і в режимі автономного опрацювання даних в 

АСУ. Такі машини мають високу швидкодію, пам’ять великого обсягу, 

гнучку систему команд, широкий вибір периферійних пристроїв і способів 

кодування інформації, що враховує потреби опрацювання даних. 

Для ефективного використання технічних засобів необхідна паралельна 

робота в часі процесора і периферійних пристроїв. Такий режим у машинах 

загального призначення організовується за допомогою спеціалізованих 

процесорів введення-виведення (каналів введення-виведення) інформації. 

Узагальнену структуру комп’ютера загального призначення вміщено на 

рис. 1.6. 

На рисунку видно, що ряд функцій керування операціями введення-

виведення виділено в окрему функціональну систему, реалізовану у вигляді 

сукупності каналів. Значне вивільнення процесора від керування введенням–

виведенням є необхідною умовою для мультипрограмного режиму роботи 

(необхідною, але недостатньою). Потрібно забезпечити збалансованість 

пропускної здатності процесора, пам’яті і систем введення-виведення, 

причому в умовах, коли у процесорах нових моделей за рахунок ефективних 

структурних рішень здійснюється значне зростання швидкодії та 

зменшується тривалість машинного такту. Це зумовлює необхідність 

підвищення пропускної здатності каналів і інтерфейсу ведення-виведення та 

збільшення загального числа каналів.  

Байт-мультиплексний канал може одночасно обслуговувати декілька 

порівняно повільно діючих периферійних пристроїв – друкувальних, 

введення інформації з перфострічок і перфокарт, виведення інформації на 

перфострічки й перфокарти, дисплеї і т. ін. 
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Селекторні і блок-мультиплексні канали зв’язують процесор і 

оперативну пам’ять з периферійними пристроями, що працюють з високою 

швидкістю обміну інформацією (магнітні, магнітооптичні й оптичні диски, 

магнітні стрічки тощо). 

 

 
Рис. 1.6. Узагальнена структура комп’ютера загального призначення. 

 

Мікрокомп’ютери і мікропроцесори 

Розвиток інтегральної технології привів до створення великих мікросхем 

(ВІС) різного призначення, що вміщують десятки й сотні тисяч простих 

елементів (транзисторів на кристалі). Процесор комп’ютера, реалізований на 

одній або декількох ВІС, отримав назву «мікропроцесор» (МП). МП за 

швидкодією і можливостями системи команд наближається до міні-

комп’ютерів (малих комп’ютерів). Однак через обмежену кількість виводів 

корпуса ВІС (від 18 до 42) не вдається реалізувати інтерфейс МП із 

зовнішнім обладнанням з високими пропускними можливостями. 

Пристрій опрацювання даних, який має у своєму складі один або 

декілька МП, ВІС постійної й оперативної пам’яті ВІС керування введенням-

виведенням та ін., називається мікрокомп’ютером. Електронна апаратура 

мікрокомп’ютера може вміщувати декілька десятків ВІС, розміщених на 

одній або декількох друкованих платах. Мікрокомп’ютери можуть бути 

виконані й на одній ВІС (наприклад, однокристальні мікрокомп’ютери 

К1816ВЕ48, К1816ВЕ51 і т. ін.). 

Здебільшого мікрокомп’ютери використовуються для створення 

проблемноорієнтованих і спеціалізованих обчислювальних систем. Один з 

напрямків розвитку мікрокомп’ютерів – це розробка персональних 

комп’ютерів. Другим важливим напрямком є використання МП та 

мікрокомп’ютерів як нової елементної бази автоматизованих систем, машин, 

пристроїв. Мікропроцесори і мікрокомп’ютери відкривають принципово нові 
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можливості для високоефективної автоматизації виробничих процесів, 

науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, опрацювання 

інформації при плануванні й управлінні виробництвом на підприємствах у 

всіх галузях народного господарства. 

Міні-комп’ютери 

Це широкий клас машин, які належать до стаціонарних. Порівняно з 

мікрокомп’ютерами, вони мають ширший набір команд, вищу точність 

обчислень, значний обсяг пам’яті. Як елементну базу сучасних міні-

комп’ютерів також широко використовують ВІС. Характерною особливістю 

цього класу машин є розвинута система периферійних пристроїв. 

Міні-комп’ютери переважно належать до проблемноорієнтованих 

обчислювальних машин. Основне їхнє призначення – це керування 

технологічним обладнанням, первинне опрацювання інформації, організація 

обміну по лініях зв’язку і т. ін. Швидкодія змінюється в широкому діапазоні 

від 10000 до декількох мільйонів операцій за секунду, залежно від 

функціонального призначення. Водночас міні-комп’ютери достатньо 

універсальні, щоб розв’язувати широке коло науково-технічних задач. На 

сьогодні можливості сучасних міні-машин, наприклад суперміні-

комп’ютерів, перекривають можливості середніх і великих комп’ютерів. 

Персональні комп’ютери 

Найбільш поширеними є персональні комп’ютери, які 

використовуються вдома, в навчальних закладах, офісах будь-яких компаній. 

Настільні комп’ютери – найбільш поширений тип персональних комп’ютерів 

(ПК), який має пристрої збереження та обробки даних, дисплей та звукові 

вихідні пристрої, клавіатуру, що розташовується на робочому місці. Пристрої 

для збереження представлені жорсткими дисками, CD-ROM та флеш-носії. 

Персональні комп’ютери (Personal Computer, PC, ПК) з’явилися в 

результаті еволюції мінікомп’ютерів при переході елементної бази машин з 

малою та середнім ступенем інтеграції на великі і надвеликі інтегральні 

схеми. Це «дружні інтерфейси», а також проблемно-орієнтовані середовища і 

інструментальні засоби для автоматизації розробки прикладних програм. 

Інтерфейс користувача – сукупність програмних і апаратних засобів, 

що забезпечують взаємодію людини і обчислювальної системи. 

Портативним комп’ютером, або ноутбуком. називається компактний 

варіант ПК, в якому всі компоненти розміщені в одному корпусі, що має 

розміри від невеличкого портфеля до блокнота для нотатків. 

Ігрові комп’ютери – звичайні комп’ютери, в яких розширені 

можливості графічних і звукових контроллерів поєднуються з обмеженнями 

за об’ємом ПЗ і зниженою розширюваністю. Спочатку в цю категорію 

входили комп’ютери з процесорами нижчих моделей для простих ігор типу 

пінг-понгу, які передбачали виведення зображення на екран телевізора. З 

роками ігрові комп’ютери перетворилися на досить потужні системи, які по 

деяких параметрах продуктивності нічим не гірше, а інколи навіть краще за 

персональні комп’ютери. 

Робочі станції з графічними вхідними та вихідними пристроями 



 

44 Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) 

характеризуються високою роздільною здатністю та мають розміри 

настільних комп’ютерів, володіють значно більшою обчислювальною 

потужністю ніж ПК (рис. 1.7). Використовуються для інженерних 

розрахунків, зокрема для розв’язання завдань автоматизованого 

проектування. 

 

 
Рис. 1.7. Робоча станція з кількома моніторами. 

 

Робоча станція – це звичайний ПК, що працює під управлінням 

власної дискової ОС, який, на відміну від автономного ПК містить плату 

мережевого інтерфейсу і фізично з’єднаний кабелями з файлом-сервером. 

Робоча станція запускає спеціальну програму, званої оболонкою мережі, яка 

дозволяє їй обмінюватися інформацією з файл-сервером, іншими робочими 

станціями та іншими пристроями мережі. 

Швидке зростання продуктивності ПК на базі новітніх мікропроцесорів 

Intel в поєднанні з різким зниженням цін на ці вироби і розвитком технології 

локальних шин (VESA і PCI), що дозволяє усунути багато «вузьких місц» в 

архітектурі ПК, роблять сучасні персональні комп’ютери дуже привабливою 

альтернативою робочих станцій. У свою чергу виробники робочих станцій 

створили вироби так званого «початкового рівня», які за вартісними 

характеристиками близькі до високопродуктивних ПК, але все ще зберігають 

лідерство за продуктивністю і можливостям нарощування. В даний час вже 

з’явилося поняття «персональної робочої станції», яке об’єднує обидва 

напрями. 

Сучасний ринок «персональних робочих станцій» являє собою 

сукупність архітектурних платформ ПК і робочих станцій. Цей ринок 

традиційно включав в себе тільки мінікомп’ютери і мейнфрейми, які 

підтримували роботу настільних терміналів з обмеженим інтелектом, тому 

що ПК не були достатньо потужними й володіли малими функціональними 

можливостями, щоб служити адекватною заміною підключених до головної 

машині терміналів. З іншого боку, робочі станції на платформі UNIX були 
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дуже сильні в науковому, технічному та інженерному секторах і були майже 

також незручні, як і ПК для того щоб виконувати серйозні офісні додатки. 

Х-термінали представляють собою комбінацію бездискових робочих 

станцій і стандартних ASCII-терміналів. Бездискові робочі станції часто 

застосовували як дорогих дисплеїв і в цьому випадку не повністю 

використовували локальну обчислювальну потужність. Одночасно багато 

користувачів ASCII-терміналів хотіли поліпшити їх характеристики, щоб 

отримати можливість роботи в багатовіконної системі і графічні можливості. 

Зовсім недавно, як тільки стали доступними дуже потужні графічні робочі 

станції, з’явилася тенденція застосування «підлеглих» Х-терміналів, які 

використовують робочу станцію в якості локального сервера. На 

комп’ютерному ринку X-термінали займають проміжне положення між 

персональними комп’ютерами і робочими станціями. 

Типовий Х-термінал включає такі елементи: 

 екран з високою роздільною здатністю –звичайним розміром; 

 головний мікропроцесор і графічний співпроцесор, що підтримує 

двопроцесорну архітектуру; 

 базові системні програми, на яких працює система X-Windows і 

виконуються мережеві протоколи; 

 програмне забезпечення серверу; 

 змінний об’єм локальної пам’яті для дисплея, мережевого 

інтерфейсу, що підтримує мережеві протоколи; 

 порти для підключення клавіатури і миші. 

Х-термінали відрізняються від ПК і робочих станцій не тільки тим, що 

не виконують функції звичайної локальної обробки. Робота Х-терміналів 

залежить від головної (хост) системи, до якої вони підключені за допомогою 

мережі. Для того, щоб Х-термінал міг працювати, користувачі повинні 

інсталювати програмне забезпечення сервера на головному процесорі, що 

виконує прикладну задачу. X- термінали відрізняються також від 

стандартних алфавітно-цифрових ASCII і традиційних графічних дисплейних 

терміналів тим, що вони можуть бути підключені до будь-якої головної 

системи. Більш того, локальна обчислювальна потужність Х-терміналу 

зазвичай використовується для обробки відображення, а не обробки додатків 

(званих клієнтами), які виконуються віддалено на головному комп’ютері 

(сервері). Висновок такого віддаленого застосування просто відображається 

на екрані Х-термінала. 

Сервер. Прикладні багатокористувацькі комерційні та бізнес-системи, 

що включають системи управління базами даних та обробки транзакцій, 

великі видавничі системи, мережеві додатки та системи обслуговування 

комунікацій, розробку програмного забезпечення та обробку зображень все 

більш наполегливо вимагають переходу до моделі обчислень «клієнт-сервер» 

і розподіленій обробці. У розподіленої моделі «клієнт-сервер» частину 

роботи виконує сервер, а частина – призначений для користувача комп’ютер 

(в загальному випадку клієнтська і призначена для користувача частини 
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можуть працювати і на одному комп’ютері). 

Сервер (serve – служити, працювати на будь-кого, надати послугу, 

підходити, годитися) – це потужний мережевий комп’ютер, центр мережі, 

сховище даних (рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8. MFSYS25: модульний сервер від Intel. 

 

Класифікація серверів, орієнтованих на різні застосування, 

визначається видом ресурсу, яким він володіє (файлова система, база даних, 

принтери, процесори або прикладні пакети програм: 

 файл-сервер, 

 сервер бази даних, 

 принт-сервер, 

 обчислювальний сервер, 

 сервер додатків. 

Файл-сервер є ядром локальної обчислювальної мережі (ЛОМ). Цей 

комп’ютер запускає ОС і управляє потоком даних, переданих по мережі. 

Окремі робочі станції і будь-які спільно використовують периферійні 

пристрої, такі, як принтери; все приєднуються до файл-сервера. ЛВС можуть 

складатися з одного файл-сервера, що підтримує невелике число робочих 

станцій, або з багатьох файл-серверів і комунікаційних серверів, сполучених 

з сотнями робочих станцій. 

Файл-сервери невеликих робочих груп (20-30 чоловік) реалізуються на 

платформі ПК і виконують роль центрального сховища даних. Вони повинні 

бути оснащені досить потужними блоками живлення. Корпус сервера 

повинен мати місце під встановлення повнорозмірної материнської плати, 4-

8 плат розширення, мати 6-12 відсіків для встановлення жорстких дисків, 

потужний блок живлення, продуману систему охолодження. 

Для файл-серверів загального доступу, з якими одночасно можуть 

працювати кілька десятків, а то і сотень людей, простої однопроцесорної 

платформи та програмного забезпечення Novell може виявитися недостатньо. 

У цьому випадку використовуються потужні багатопроцесорні сервери з 

можливостями нарощування оперативної пам’яті, дискового простору, 

швидкими інтерфейсами дискового обміну і декількома мережевими 

інтерфейсами. Ці сервери використовують ОС UNIX, мережеві протоколи 

TCP / IP і NFS. На базі багатопроцесорних UNIX-серверів зазвичай 
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будуються також сервери баз даних великих інформаційних систем, так як на 

них лягає основне навантаження по обробці інформаційних запитів. 

Подібного роду сервери отримали назву суперсервером. 

Сучасні суперсервери характеризуються: 

• наявністю двох або більше центральних процесорів; 

• багаторівневої шинної архітектурою, в якій запатентована 

високошвидкісна системна шина пов’язує між собою кілька процесорів та 

оперативну пам’ять, а також безліч стандартних шин введення / виводу, 

розміщених в тому ж корпусі; 

• підтримкою технології дискових масивів RAID; 

• підтримкою режиму симетричної багатопроцесорної обробки, що 

дозволяє розподіляти завдання по декількох центральних процесорів або 

режиму асиметричної багатопроцесорної обробки, яка допускає виділення 

процесорів для виконання конкретних завдань. 

Мейнфрейм. Це синонім поняття «великий універсальний ЕОМ». 

Мейнфрейми є найбільш потужними (не рахуючи суперкомп’ютерів) 

обчислювальними системами загального призначення, що забезпечують 

безперервний цілодобовий режим експлуатації (рис. 1.9). 

 

 
Рис. 1.9. Мейнфрейм. 

 

В архітектурному плані мейнфрейми представляють собою 

багатопроцесорні системи, що містять один або кілька центральних і 

периферійних процесорів із загальною пам’яттю, пов’язаних між собою 

високошвидкісними магістралями передачі даних. 

При цьому основне обчислювальне навантаження лягає на центральні 

процесори, а периферійні процесори (у термінології IBM – селекторні, блок- 

мультиплексні, мультиплексні канали і процесори телеобробки) 

забезпечують роботу з широкою номенклатурою периферійних пристроїв. 

Стрімке зростання продуктивності персональних комп’ютерів, робочих 

станцій і серверів створив тенденцію переходу з мейнфреймів на комп’ютери 

менш дорогих класів: мінікомп’ютери і багатопроцесорні сервери. Ця 

тенденція отримала назву «розукрупнення» (downsizing). Однак цей процес 
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саме останнім часом дещо уповільнився. Основною причиною відродження 

інтересу до мейнфреймів експерти вважають складність переходу до 

розподіленій архітектурі клієнт-сервер, яка виявилася вище, ніж 

передбачалося. Крім того, багато користувачів вважають, що розподілене 

середовище не володіє достатньою надійністю для найбільш відповідальних 

додатків, якою володіють мейнфрейми. 

 

1.5. Основні характеристики комп’ютерів 

Важливими експлуатаційними характеристиками комп’ютера є його 

продуктивність Р та загальний коефіцієнт ефективності Е: 

 
який представляє собою відношення його продуктивності до суми 

вартості самого комп’ютера Ск, і затрати на його експлуатацію за певний 

період часу Секс. Оскільки на практиці часто буває важко оцінити затрати на 

експлуатацію цієї моделі комп’ютера, то оцінюють ефективність машини за 

спрощеною формулою: 

 
Оцінювання й зіставлення продуктивності різних комп’ютерів є дуже 

складною проблемою, яка, власне, досі не отримала задовільного вирішення. 

Продуктивність комп’ютера можна було би розуміти як кількість 

«обчислювальної роботи», або, інакше кажучи, кількість задач, які 

розв’язуються машиною за одиницю часу. 

Однак на продуктивність комп’ютера, яка оцінюється за числом 

розв’язаних за одиницю часу задач, впливає дуже багато факторів, у тому 

числі й тип задач, стиль програмування та інші особливості програм, логічні 

можливості системи команд, особливості операційної системи, структура 

процедур, характеристики і організація оперативної й зовнішньої пам’яті, 

системи введення-виведення, склад та характер периферійних пристроїв. 

У таких умовах оцінювання продуктивності за деяким набором задач 

здійснюється тільки тоді, коли обчислювальна установка (система) 

призначена для розв’язування доволі вузького кола задач. 

У даний час продуктивність комп’ютерів загального призначення 

оцінюється спрощено за виконання деяких сумішей команд, що формується 

шляхом аналізу частоти виконання різних команд при виконанні програм 

розв’язування задач деякого доволі широкого класу, наприклад, науково-

технічних задач чи задач обробки даних. На основі такого аналізу окремим 

видам команд (операцій) присвоюються певні вагові коефіцієнти. При 

використанні суміші команд продуктивність комп’ютерів визначається за 

формулою:  
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де ks, ts – відповідно вагові коефіцієнти і тривалість випадкових s-

команд; h – число різних команд у суміші. 

До основних характеристик комп’ютера належать: 

– число розрядів у машинному слові (впливає на точність обчислень); 

– швидкість виконання основних типів команд; 

– обсяг оперативної пам’яті; 

– максимальна швидкість передавання інформації між ядром 

комп’ютера (процесор і ОП) й зовнішніми периферійними пристроями. 

Однак наведені вище характеристики є лише номінальними 

показниками. Вони реалізуються, якщо комп’ютер повністю працездатний, 

але існує ще один важливий показник – експлуатаційна надійність машини. 

Надійність комп’ютера визначається частотою порушень його 

працездатності через відмови і збої й затратами часу на їхнє усунення. 

Нехай Кн – комплексний коефіцієнт експлуатаційної надійності машини, 

який характеризує втрату продуктивності через порушення надійного 

функціонування комп’ютера. Тоді формули (1.1) і (1.2) матимуть вигляд: 

 

 
При створенні нових комп’ютерів має забезпечуватись значне зростання 

відношень продуктивність / вартість. 

 

Швидкодія – число коротких операцій, виконуваних комп’ютером за 

одну секунду. 

Обсяг (місткість) пам‘яті – кількість збереженої в ній інформації. 

Крім зазначених характеристик, можливості комп’ютера 

характеризуються іншими параметрами: 

• розрядність і форми представлення чисел; 

• ємність зовнішньої пам’яті; 

• характеристики зовнішніх пристроїв зберігання, обміну і 

введення- виведення інформації; 

• пропускна здатність пристроїв зв’язку вузлів ЕОМ між собою; 

• здатність ЕОМ одночасно працювати з декількома користувачами 

і виконувати одночасно кілька програм; 

• типи операційних систем, що використовуються в машині; 

• програмна сумісність із іншими типами ЕОМ, тобто здатність 

виконувати програми, написані для інших типів ЕОМ; 

• можливість підключення до каналів зв’язку і до обчислювальної 

мережі; 

• надійність і т.п. 

Розглянемо коротко найвагоміші. 

Продуктивність – одиницею виміру продуктивності комп’ютера є час: 

комп’ютер, який виконує той же обсяг роботи за менший час є більш 

швидким. Час виконання будь-якої програми вимірюється в секундах. Часто 
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продуктивність вимірюється як швидкість появи певної кількості подій в 

секунду, так що менший час відповідає високій продуктивності. 

Надійність – забезпечення цілісності даних, які зберігаються в 

системах. Поняття надійності включає не тільки апаратні засоби, але і 

програмне забезпечення. Підвищення надійності засноване на запобіганні 

несправностей шляхом зниження інтенсивності відмов і збоїв за рахунок 

застосування електронних схем і компонентів із високим і надвисоким 

ступенем інтеграції, зниження рівня перешкод, полегшених режимів роботи 

схем, забезпечення теплових режимів їх роботи, а також за рахунок 

удосконалення методів складання апаратури. Одиницею виміру надійності є 

середній час напрацювання на відмову (MTBF – Mean Time Between Failure). 

Відмовостійкість – властивість обчислювальної системи, що 

забезпечує їй можливість продовження дій, заданих програмою, після 

виникнення несправностей. Забезпечення відмовостійкості вимагає 

надлишкового апаратного та програмного забезпечення. 

Масштабованість представляє собою можливість нарощування числа 

та потужності процесорів, обсягів оперативної і зовнішньої пам’яті та інших 

ресурсів обчислювальної системи. Масштабованість повинна 

забезпечуватися архітектурою і конструкцією комп’ютера, а також 

відповідними засобами програмного забезпечення. 

Сумісність і мобільність програмного забезпечення представляє собою 

створення такої архітектури, яка була б однаковою з точки зору користувача 

для всіх моделей системи незалежно від ціни і продуктивності кожної з них. 

Такий підхід дозволяє зберігати існуючий доробок програмного забезпечення 

при переході на нові (як правило, більш продуктивні) розробки. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке конфігурація компютера? Типи конфігурації? 

2. Структурний склад ПК? 

3. Які пристрої відносяться до пристроїв вводу, виводу? Їх 

призначення. 

4. Дати визначення «програма», «програмне забезпечення»? 

5. Види програмного забезпечення, їх призначення? 

6. Дати визначення «персональний комп’ютер»? 

7. Що таке «Базова конфігурація», що вона включає? 

8. Що знаходиться на материнській платі? 

9. Яка буває пам’ять, її характеристика? 

10. Дати визначення і пояснити суть категорій «архітектура», 

«організація», «схема», навести приклад реалізації.  

11. Як класифікуються комп’ютери за галуззю застосування? 

12. Основні блоки і компоненти ПК, їх функціональний опис. 

Як визначити тип, можливості і технічні характеристики конкретного 

компонента ПК? 
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Лабораторна робота №1 

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Вивчити склад персонального комп’ютера і його логічну 

структуру. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Техніка безпеки при роботі з персональним комп’ютером 

При роботі із персональним комп'ютером як і з всіма іншими 

електроприладами необхідно перш за все дотримуватися правил безпечного 

поводження з електричним струмом. Його джерелами можуть бути 

пошкоджені розетки та кабелі, комп'ютерне обладнання з відсутніми 

захисними кожухами. Контакт тіла людини з носіями електричної напруги 

призводить до скорочення м'язів, судорог, зупинки дихання, перебої та 

зупинки роботи серця. 

При ураженні людини електрострумом необхідно швидко відключити 

струм і звільнити потерпілого від дротів. У випадку зупинки дихання до 

потерпілого потрібно терміново викликати лікаря і негайно приступити до 

здійснення штучного дихання. Штучне дихання повинно проводитися 

ритмічно (16-18 разів на хвилину) і аж до самого приходу лікаря чи 

відновлення дихання. 

Крім небезпеки ураження електричним струмом існують інші 

потенційно шкідливі виробничі фактори. До них відносяться підвищений 

рівень шуму на робочому місці, джерелами якого можуть бути як працюючі 

механічні частини пристроїв комп'ютерів так і самі присутні в лабораторії 

особи. Тривале знаходження людини в атмосфері сторонніх шумів 

призводить до втрати нею концентрації уваги та загальної втомленості. 

Також значної шкоди зоровому здоров'ю працюючих за дисплеями 

комп'ютерних моніторів задає пряма та відбита від екранів блискучість, 

несприятливий розподіл яскравості в полі зору та недостатня освітленість на 

робочому місці. 

Тому, для запобіганню непередбачених випадків чи випадків шкоди 

здоров'ю слід дотримуватися наступних правил поводження в лабораторіях, і, 

зокрема, під час роботи з комп'ютерною технікою: 

 забороняється самочинно змінювати орієнтацію робочого місця 

відносно вікон та світильників, що може призвести до появи прямих та 

відбитих блисків, порушення норм щодо розташування суміжних робочих 

місць; 
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 самостійно не відключати захисні пристрої і не проводити зміни у 

конструкції комп'ютерної системи, її апаратного забезпечення; 

 не проводити самостійно ремонт апаратури чи її технічне 

налагодження (такі види робіт виконують тільки спеціалісти з технічного 

обслуговування комп'ютерів); 

 не класти будь-які харчові продукти чи, особливо, напої на апаратуру 

або біля неї; 

 не зберігати на робочому місці папір, дискети, інші носії інформації, 

запасні блоки, деталі тощо, якщо вони не використовуються при виконанні 

поточної роботи; 

 не дозволяється працювати на засобах ОТ, які мають порушення 

цілісності корпусу або ізоляції дротів живлення; 

 забороняється працювати на засобах ОТ мокрими руками, або у 

вологому одязі; 

 забороняється вставати і ходити по лабораторії, входити і виходити з 

лабораторії без дозволу керівника робіт незалежно від часу; 

 не можна працювати без зовнішнього штучного або природного 

освітлення; 

 забороняється працювати з дисплеєм, у якого під час роботи 

з'являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо; 

 не допускати до роботи на обладнанні осіб без дозволу керівника; 

 забороняється входити в лабораторію без дозволу керівника і до 

початку заняття; 

 перед початком заняття вимикати телефонні апарати стільникового 

зв'язку, інші пристрої, які здатні відтворювати сторонні звукові сигнали. 

Про інші непередбачені даним переліком події слід повідомляти 

керівника занять або технічний персонал лабораторії. 

При раптовому виникненні аварії чи пожежі слід швидко але без 

допускання ознак паніки вимкнути комп'ютер і залишити приміщення. Якщо 

пожежа носить локальних характер, необхідно скористатися наявними 

засобами пожежогасіння: порошкові або вуглекислотні вогнегасники, 

сипучий матеріал, що не проводить електричний струм. Вогнегасниками, як 

правило, укомплектовані всі лабораторії обчислювальної техніки в достатній 

кількості. Розташовуються вони завжди на видних та легкодоступних місцях. 

 

Будова персонального комп’ютера 

Комп’ютер – це універсальний електронний пристрій, призначений для 

автоматизації накопичення, збереження, опрацювання, передачі та 

відтворення даних.  

Склад обчислювальної системи називається конфігурацією. Апаратні та 

програмні засоби обчислювальної системи розглядаються окремо. Тому 

розрізняють апаратну та програмну конфігурацію.  

Структурно персональний комп'ютер можна розділити на основні та 

периферійні пристрої. 
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До основних пристроїв комп'ютера відноситься системний блок, в якому 

розміщуються так звані системні пристрої: 

1) Материнська плата являє собою велику електротехнічну схему, на 

якій встановлюються або під'єднуються всі інші системні пристрої. 

2) Центральний процесор – «мозок» комп'ютера, являє собою 

головний обчислювальний пристрій. 

3) Оперативна пам'ять використовується для тимчасового зберігання 

інформації під час її обробки. 

4) Зовнішня пам'ять використовується для постійного або тривалого 

зберігання інформації. До пристроїв зовнішньої пам'яті відносяться жорсткий 

диск комп'ютера (вінчестер), гнучкі магнітні диски (дискети), магнітооптичні 

диски (CD-, DVD-, ZIP-, Jaz-, BlueRay-, HDDVD-диски), магнітні диски 

(стримери) та flash-накопичувачі (USB-флешки). 

5) Відеоадаптер призначений для обробки графічної інформації та 

виведення її на екран монітора. 

6) Звукова карта призначена для обробки звукової інформації та 

виведення її на аудіо-колонки. 

Периферійними пристроями називаються пристрої які під'єднуються до 

системного блоку за допомогою спеціальних кабелів та роз'ємів.  

До периферійних пристроїв належать: 

1) Пристрої введення інформації: 

- клавіатура; 

- маніпулятор миша, трекбол; 

- сканер; 

- графічний планшет. 

2) Пристрої виведення інформації: 

- монітор; 

- принтер; 

- звукові колонки; 

- графопобудувач (плотер). 

3) Пристрої роботи з комп'ютерними мережами: 

- модем; 

- комутатор (switch); 

- мережева карта. 

Програмне забезпечення являє собою сукупність програм, призначених 

для розв’язання завдань на комп’ютері. Програма – це впорядкований набір 

команд. Програмне та апаратне забезпечення працюють взаємопов’язано і в 

неперервній взаємодії. Будь-який апаратний пристрій управляється 

програмно.  

Програмне забезпечення можна поділити на три класи: системне, 

прикладне та інструментальне. Наведена класифікація є досить умовною.  

Системне програмне забезпечення здійснює управління роботою 

обчислювальної системи.  

Прикладне програмне забезпечення призначене для розв’язання 

прикладних завдань фахової діяльності людини (тобто, прикладене до 
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практики). Сюди відносять розрахункові, навчаючі, моделюючі програми, 

комп’ютерні ігри, тощо.  

Інструментальне програмне забезпечення призначене для розробки всіх 

видів інформаційно-програмного забезпечення. До інструментального 

програмного забезпечення відносять: редактори (текстові, графічні, музичні), 

системи табличної обробки даних (табличні процесори), системи управління 

базами даних, транслятори мов програмування, інтегровані системи діло 

виробництва, тощо.  

Всі сучасні комп'ютери можна розділити на три основних типи залежно 

від призначення, функціональних можливостей та формою виконання: 

1) Настільний персональний комп'ютер (Desktop PC). 

2) Мобільний персональний комп'ютер (Notebook). 

3) Кишеньковий персональний комп'ютер (Pocket PC). 

Дана класифікація надзвичайно неповна, оскільки типів сучасних 

комп'ютерів можна виділити значно більше та зазначені вище є все-таки 

основними і найбільш розповсюдженими. 

Типовий настільний персональний комп'ютер складається із чотирьох 

основних пристроїв: системний блок, монітор, клавіатура та мишка. Звичайно 

існують комп'ютери в яких наприклад відсутній монітор, мишка чи 

клавіатура. Але саме наявність саме цих чотирьох пристроїв робить роботу на 

комп'ютері максимально комфортною. 

Мобільний ПК перш за все призначений для роботи в будь-якому місці, в 

будь-який час і за будь-яких умов. Він являє собою таку собі зменшену копію 

настільного ПК і має всі його ознаки. Мобільні комп'ютери можна поділити 

також на ноутбуки, кишенькові ПК, субноутбуки (Tablet PC) та інші. 

В окрему категорію можна віднести кишенькові комп'ютери тому що 

вони відрізняються від ноутбуків і формою виконання й функціональними 

можливостями. Даний вид персональних комп'ютерів є самим молодшим 

представником. Та саме він зараз найбільш бурхливо розвивається. Зустріти 

людину з КПК в руках – це вже навіть не рідкість, а, навпаки, вже нормальне 

явище. 

Практична частина 

 

Завдання 1. Визначіть вузли персонального комп’ютера, зображені на рис. 

1.10, та заповніть таблицю 1.2.  

 

Табл. 1.2. 
№ Назва пристрою Призначення та функції 

1   

…   

9   
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Рис. 1.10. Вузли персонального комп’ютера. 

 

Завдання 2. Визначіть складові системного блоку персонального 

комп’ютера, зображені на рис. 1.11, та заповніть таблицю 1.3. 

 
Рис. 1.11. Складові системного блоку персонального комп’ютера 

 

Табл. 1.2. 
№ Назва пристрою Призначення та функції 

1   

…   

8   
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Завдання 3. Порівняйте порти, розміщені на задній стінці системного 

блоку вашого персонального комп’ютера з зображенням на рис. 1.12. 

Підпишіть, зображені на рисунку порти. 

 

 
Рис. 1.12. Розташування пртів вводу та виводу інформації на системному 

блоці ПК. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке конфігурація компютера? Типи конфігурації? 

2. Структурний склад ПК? 

3. Які пристрої відносяться до пристроїв вводу, виводу? Їх 

призначення. 

4. Дати визначення – програма, програмне забезпечення? 

5. Види програмного забезпечення, їх призначення? 

6. Дати визначення «персональний компютер»? 

7. Що таке «Базова конфігурація», що вона включає? 

8. Що знаходиться на материнській платі? 

9. Яка буває пам'ять, її характеристика? 

10. Як класифікуються комп'ютери по областях застосування? 

11. Основні блоки і компоненти ПК, їхній функціональний опис. 

12. Як визначити тип, можливості і технічні характеристики 

конкретного компонента ПК ? 
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Тема 2. ТИПИ І СПЕЦИФІКАЦІЇ МІКРОПРОЦЕСОРІВ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

2.1. Призначення та функції мікропроцесора (МП). 

2.2. Історія розвитку процесорів. 

2.3. Класифікація мікропроцесорів. 

2.4. Архітектура мікропроцесорів. 

2.5. Параметри процесорів. 

2.6. Гнізда та роз’єми для процесорів. 

2.7. Перспективні напрямки розвитку процесорів. 

 

2.1. Призначення та функції мікропроцесора (МП). 

Мікропроцесор – це центральний блок персонального комп’ютера, 

призначений для управління роботою всіх інших блоків і виконання 

арифметичних і логічних операцій над інформацією. 

Мікропроцесор виконує такі основні функції: 

 читання і дешифрування команд з основної пам’яті; 

 читання даних з основної пам’яті і регістрів адаптерів зовнішніх 

пристроїв; 

 прийом та обробку запитів і команд від адаптерів на обслуговування 

зовнішніх пристроїв; 

 обробку даних і їх запис в основну пам’ять і регістри адаптерів 

зовнішніх пристроїв; 

 вироблення керуючих сигналів для всіх інших вузлів і блоків 

 комп’ютеру. 

 

2.2. Історія розвитку процесорів 

Перший пристрій обробки інформації (процесор) був побудований в 

1936 році на основі електромехінічних реле. Такі процесори встановлювали 

в спеціальні роз’єми на окремих модулях, які були зібрані в стійки. 

Величезна кількість подібних стійок, з’єднаних провідниками, в сукупності 

представляли собою процесор. Відмінною рисою процесорів на 

електромеханічних реле була їхня низька надійність та невелика швидкодія.  

З метою підвищення швидкодії в 1948 році був розроблений процесор 

на вакуумних лампах. Кількість ламп в обчислювального пристрою складала 

близько 5500 електровакуумних ламп і споживала 125 кВт. Машина могла 

виконувати близько 3000 операцій в секунду. 

Процесори на електромеханічних реле та електровакуумних лампах 

використовувалися в комп’ютерах першого покоління, побудованих на 

основі архітектури Фон Неймана.  

Другий етап еволюції процесорів, який тривав з 1955 до 1965 роки 

пов’язаний із відкриттям транзистора. Транзистори стали заміною крихким і 
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енергоємним лампам. Завдяки використанню транзисторів і друкованих плат 

в пристроях обробки інформації було досягнуто значне зменшення розмірів 

і обсягів споживаної енергії, а також підвищення надійності. 

Комп’ютери другого покоління зазвичай складалися з великої 

кількості друкованих плат, кожна з яких містила від одного до чотирьох 

логічних вентилів або тригерів. Перші напівпровідникові комп’ютери 

будувалися на германієвих транзисторах, потім їм на зміну прийшли більш 

дешеві кремнієві. Логіка будувалася на біполярних транзисторах. Цей 

відносно потужний на ті часи комп’ютер (100 000 операцій в секунду) мав 

досить компактні розміри (займав простір розміром з побутової 

холодильник). [3] 

Наступний етап еволюції пристроїв обробки інформації пов’язаний із 

винаходом інтегральної схеми. На зміну біполярним транзисторам, які 

використовувалися в комп’ютерах другого покоління прийшли польові 

транзистори, на основі яких будувалися найпростіші мікросхеми вже для 

комп’ютерів третього покоління. Використання інтегральних схем, які 

містять сотні мільйонів транзисторів дозволило значно підвищити 

швидкодію комп’ютерів та зменшити їх фізичні розміри. 

Четвертий етап еволюції процесорів, пов'язаний із появою в 1969 році 

мікропроцесору, триває і сьогодні. В комп’ютерах четвертого покоління 

замість безлічі інтегральних мікросхем, що раніше виконували роль 

обчислювального пристрою, є тільки одна головна інтегральна мікросхема, 

створена на одному кристалі – мікропоцесор, яка виконує всі арифметичні, 

логічні операції та операції управління, записані в машинному коді. Вже 

півстоліття основний принцип виробництва інтегральних мікросхем не 

змінюється, удосконалюються тільки технології їх створення. Вони стають 

більш тонкими і мініатюрними, енергоефективними і продуктивними. 

Головним параметром, який при цьому вдосконалюється, є техпроцес.  

Практично всі сучасні мікропроцесори складаються з кристалів 

кремнію, які обробляються методом літографії, з метою формування 

окремих транзисторів. Транзистор – ключовий елемент будь-якої 

інтегральної мікросхеми. Залежно від стану електричного поля, він може 

передавати значення, еквівалентне логічної одиниці (пропускає струм) або 

нулю (виступає ізолятором). У процесорах за допомогою комбінацій нулів і 

одиниць (положень транзистора) при перемиканні виробляються 

обчислення. Техпроцесс безпосередньо позначається на кількості активних 

елементів напівпровідникової мікросхеми. Чим тонше техпроцес – тим 

більше транзисторів поміститься на певній площі кристала. В першу чергу 

це означає збільшення кількості продукції з однієї заготовки. У другу – 

зниження споживання енергії: чим тонше транзистор – тим менше він 

витрачає енергії. Як підсумок, при рівній кількості і структурі розміщення 

транзисторів (а значить, і збільшення продуктивності) процесор буде менше 

витрачати енергію. 

При зменшенні технологічного процесу виробник отримує можливість 

підняти швидкодію, зберігши колишні розміри чіпа. Наприклад, перехід з 32 
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нм на 22 нм дозволив вдвічі збільшити щільність транзисторів. Як наслідок, 

на тому ж кристалі, що раніше, стало можливим розміщення не 4, а вже 8 

ядер процесора. 

Чіпи на більш тонкому техпроцесі вимагають менше енергії, 

виділяють менше тепла. В найближчі роки компанії перейдуть на 

виробництво мікропроцесорів за 14 нм технологією, далі 10 нм і 8 нм, що 

відповідно призведе до збільшення їх продуктивності з одночасним 

зниженням енергоспоживання. 

 

2.3. Класифікація мікропроцесорів 

Всі мікропроцесори поділяють на окремі класи відповідно до їх 

архітектури, структури і функціонального призначення. На рис. 2.1 ви 

можете побачити схему класифікації МП за функціональним призначенням. 

 
Рис.2.1. Класифікація мікропроцесорів за функціональним призначенням. 

 

Мікропроцесори загального призначення призначені для вирішення 

широкого кола завдань обробки різноманітної інформації. їх основною 

областю використання є персональні комп’ютери, робочі станції, сервери та 

інші цифрові системи масового застосування. 

Спеціалізовані мікропроцесори орієнтовані на вирішення специфічних 

завдань управління різними об’єктами. Містять додаткові мікросхеми 

(інтерфейси), що забезпечують спеціалізоване використання. Мають 

особливу конструкцію, підвищену надійність. 

Мікроконтролери є спеціалізованими мікропроцесорами, які 

орієнтовані на реалізацію пристроїв керування, вбудованих у різноманітну 

апаратуру. Характерною особливістю структури мікроконтролерів є 

розміщення на одному кристалі з центральним процесором внутрішньої 

пам’яті і великого набору периферійних пристроїв. 

Цифрові процесори сигналів (ЦПС) представляють клас 

спеціалізованих мікропроцесорів, орієнтованих на цифрову обробку вхідних 

аналогових сигналів. Специфічною особливістю алгоритмів обробки 

аналогових сигналів є необхідність послідовного виконання ряду команд 

множення-підсумовування з накопиченням проміжного результату в регістрі-
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акумуляторі. Тому архітектура ЦПС орієнтована на реалізацію швидкого 

виконання операцій такого роду. Набір команд цих процесорів містить 

спеціальні команди МАС (Multiplication with Accumlation), які реалізують ці 

операції. 

 

2.4. Архітектура мікропроцесорів 

Мікроархітектура мікропроцесора – це апаратна організація і логічна 

структура мікропроцесора, регістри, керуючі схеми, арифметико-логічні 

пристрої, запам’ятовуючі пристрої і пристрої, які зв’язують їхні інформаційні 

магістралі. 

Макроархітектура мікропроцесора – це система команд, типи 

оброблюваних даних, режими адресації і принципи роботи мікропроцесора. 

 

Типи архітектур 

При описі архітектури та функціонування процесора звичайно 

використовується його подання у вигляді сукупності програмно – доступних 

регістрів, що утворюють реєстрову або програмну модель. У цих регістрах 

містяться оброблювані дані (операнди) і керуюча інформація. Відповідно, в 

реєстрову модель входить група регістрів загального призначення, 

службовців для зберігання операндів, і група службових регістрів, що 

забезпечують управління виконанням програми і режимом роботи процесора, 

організацію звернення до пам’яті (захист пам’яті, сегментна і сторінкова 

організація та ін.). 

Регістри загального призначення утворюють РЗП – внутрішню 

реєстрову пам’ять процесора. Склад і кількість службових регістрів 

визначається архітектурою мікропроцесора. Зазвичай в їх склад входять: 

• Програмний лічильник PC (або CS + IP в архітектурі мікропроцесорів 

Intel); 

• Регістр стану SR (або EFLAGS); 

• Регістри управління режимом роботи процесора CR (Control Register); 

• Регістри, що реалізують сегментну і сторінкову організацію пам’яті; 

• Регістри, що забезпечують налагодження програм і тестування 

процесора. 

Состав пристроїв і блоків, що входять в структуру мікропроцесора, і 

реалізуються механізми їх взаємодії визначаються функціональним 

призначенням і областю застосування мікропроцесора. 

Архітектура та структура мікропроцесора тісно взаємопов’язані. 

Реалізація тих чи інших архітектурних особливостей вимагає введення в 

структуру мікропроцесора необхідних апаратних засобів (пристроїв і блоків) 

і забезпечення відповідних механізмів їх спільного функціонування. У 

сучасних мікропроцесорах реалізуються наступні варіанти архітектур. 

Всі мікропроцесори можна розділити на групи: 

• мікропроцесори типу CISC з повним набором системи команд; 

• мікропроцесори типу RISC з усіченим набором системи команд; 

• мікропроцесори типу VLIW з надвеликим командним словом; 
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• мікропроцесори типу MISC з мінімальним набором системи команд і 

вельми високою швидкодією та ін. 

CISC (Complex Instruction Set Computer) – архітектура реалізована в 

багатьох типах мікропроцесорів, що виконують великий набір 

різноформатних команд з використанням численних способів адресації. Вони 

виконують більше 200 команд різного ступеня складності, які мають розмір 

від 1 до 15 байт і забезпечують більше 10 різних способів адресації. Таке 

велике різноманіття виконуваних команд і способів адресації дозволяє 

програмісту реалізувати найбільш ефективні алгоритми вирішення різних 

завдань. Проте при цьому суттєво ускладнюється структура мікропроцесора, 

особливо його пристрій управління, що приводить до збільшення розмірів і 

вартості кристалу, зменшенню продуктивності. У той же час багато команд і 

способів адресації використовуються досить рідко. Також аналіз кодів 

програм, які генеруються компіляторами мов вищого рівня, показав, що 

компілятори з усієї системи команд МП використовують тільки обмежений 

набір простих команд. Це команди типу "регістр-регістр", "регістр-пам’ять". 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) – архітектура відрізняється 

використанням обмеженого набору команд фіксованого формату. Сучасні 

RISC – процесори зазвичай реалізують близько 100 команд, що мають 

фіксований формат довжиною 4 байта. Також значно скорочується число 

використовуваних способів адресації. Зазвичай в RISC – процесорах всі 

команди обробки даних виконуються тільки з реєстрової або безпосередньою 

адресацією. Для зменшення кількості звертань до пам’яті RISC-процесори 

мають збільшений об’єм внутрішніх регістрів – від 32 до декількох сотень, 

тоді як в CISC-процесорах кількість регістрів загального призначення 

переважно становить 8-16. 

VLIW (Very Large Instruction Word) – архітектура з’явилася відносно 

недавно – в 1990 -х роках. Її особливістю є використання дуже довгих команд 

(до 128 біт і більше), окремі поля яких містять коди, що забезпечують 

виконання різних операцій. Таким чином, одна команда викликає виконання 

відразу декількох операцій паралельно в різних операційних пристроях, що 

входять в структуру мікропроцесора. 

Крім набору виконуваних команд і способів адресації важливою 

архітектурною особливістю мікропроцесорів є варіант реалізації пам’яті, 

який використовується, і організація вибірки команд і даних. За цими 

ознаками розрізняються процесори з Принстонскою і Гарвардською 

архітектурою. 

Принстонська архітектура, яка часто називається архітектурою Фон – 

Неймана, характеризується використанням загальної оперативної пам’яті для 

зберігання програм, даних, а також для організації стека. Для звернення до 

цієї пам’яті використовується загальна системна шина, по якій в процесор 

надходять і команди, і дані. Ця архітектура має ряд важливих переваг. 

Наявність загальної пам’яті дозволяє оперативно перерозподіляти її обсяг 

для зберігання окремих масивів команд, даних і реалізації стека в залежності 

від розв’язуваних завдань. Використання спільної шини для передачі команд 
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і даних значно спрощує відладку, тестування і поточний контроль 

функціонування системи, збільшує її надійність. Тому Принстонська 

архітектура протягом довгого часу домінувала в обчислювальній техніці. 

Основний недолік – необхідність послідовної вибірки команд і даних по 

спільній системній шині. При цьому шина стає вузьким місцем, яке обмежує 

продуктивність системи. Постійно зростаючі вимоги до продуктивності 

мікропроцесорних систем викликали в останні роки більш широке 

застосування Гарвардської архітектури при створенні багатьох типів 

сучасних мікропроцесорів. 

Гарвардська архітектура характеризується фізичним поділом пам’яті 

команд (програм) і пам’яті даних. У її оригінальному варіанті 

використовувався також окремий стек для зберігання вмісту програмного 

лічильника, який забезпечував можливості виконання вкладених підпрограм. 

Кожна пам’ять з’єднується з процесором окремої шиною, що дозволяє 

одночасно з читанням/записом даних при виконанні поточної команди 

робити вибірку і декодування наступної команди. Завдяки такому поділу 

потоків команд і даних і поєднанню операцій їх вибірки реалізується більш 

висока продуктивність, ніж при використанні Принстонской архітектури. 

Недоліки Гарвардської архітектури пов’язанні з необхідністю 

проведення більшого числа шин, а також з фіксованим об’ємом пам’яті, 

виділеної для команд і даних, призначення якої не може оперативно 

перерозподілятися. Тому потрібно використовувати пам’ять більшого об’єму, 

коефіцієнт використання якої при вирішенні різноманітних задач виявляється 

нижчим, ніж в системах з Принстонською архітектурою. Проте розвиток 

мікроелектроніки дозволив в значній мірі подолати вказані недоліки, тому 

Гарвардська архітектура широко застосовується у внутрішній структурі 

сучасних мікропроцесорів, де використовується окрема кеш-пам’ять для 

зберігання команд і даних. Разом з цим, у зовнішній структурі більшості 

мікропроцесорних систем реалізуються принципи Принстонської 

архітектури. 

Гарвардська архітектура отримала також широке застосування в 

мікроконтролерах та цифрових сигнальних процесорах. 

 

Структура типового МП 

До складу мікропроцесора входять такі пристрої. 

1. Арифметико-логічний пристрій призначений для виконання всіх 

арифметичних і логічних операцій над числовою і символьної інформацією. 

2. Пристрій управління координує взаємодію різних частин 

комп’ютера. Виконує наступні основні функції: 

• формує та подає в усі блоки машини в потрібні моменти часу певні 

сигнали управління (керуючі імпульси), обумовлені специфікою виконання 

різних операцій; 

• формує адреси комірок пам’яті, використовуваних виконуваної 

операцією, і передає ці адреси у відповідні блоки комп’ютера; 

• отримує від генератора тактових імпульсів зворотну послідовність 
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імпульсів. 

3. Мікропроцесорна пам’ять призначена для короткочасного 

зберігання, запису та видачі інформації, яка використовується в обчисленнях 

безпосередньо в найближчі такти роботи машини. Мікропроцесорна пам’ять 

будується на регістрах і використовується для забезпечення високої 

швидкодії комп’ютера, так як основна пам’ять не завжди забезпечує 

швидкість запису, пошуку й зчитування інформації, необхідну для 

ефективної роботи швидкодіючого мікропроцесора. 

4. Інтерфейсна система мікропроцесора призначена для зв’язку з 

іншими пристроями комп’ютера. Включає в себе: 

• внутрішній інтерфейс мікропроцесора; 

• буферні запам’ятовуячі регістри; 

• схеми управління портами вводу/виводу і системною шиною. (Порт 

вводу/виводу – це апаратура сполучення, що дозволяє підключити до 

мікропроцесора, інший пристрій.) 

 

 
Рис. 2.2. Архітектура типового мікропроцесору. 

 

До мікропроцесора і системної шини поряд з типовими зовнішніми 

пристроями можуть бути підключені і додаткові плати з інтегральними 

мікросхемами, що розширюють і поліпшують функціональні можливості 

мікропроцесора. До них відносяться математичний співпроцесор, контролер 

прямого доступу до пам’яті, співпроцесор вводу/виводу, контролер 

переривань та ін. 

Математичний співпроцесор використовується для прискорення 

виконання операцій над двійковими числами з плаваючою комою, над 

кодованими десятковими числами, для обчислення тригонометричних 

функцій. Математичний співпроцесор має свою систему команд і працює 

паралельно з основним мікропроцесором, але під управлінням останнього. В 

результаті відбувається прискорення виконання операцій в десятки разів. 
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Моделі мікропроцесора, починаючи з МП 80486 DX, включають 

математичний співпроцесор в свою структуру. 

Контролер прямого доступу до пам’яті звільняє мікропроцесор від 

прямого управління накопичувачами на магнітних дисках, що істотно 

підвищує ефективну швидкодію комп’ютера. 

Співпроцесор вводу/виводу за рахунок паралельної роботи з 

мікропроцесором значно прискорює виконання процедур вводу/виводу при 

обслуговуванні декількох зовнішніх пристроїв, звільняє мікропроцесор від 

обробки процедур вводу/виводу, в тому числі реалізує режим прямого 

доступу до пам’яті. 

Переривання – це тимчасовий зупинка виконання однієї програми з 

метою оперативного виконання іншої, в даний момент більш важливої. 

Контролер переривань обслуговує процедури переривання, приймає запит на 

переривання від зовнішніх пристроїв, визначає рівень пріоритету цього 

запиту і видає сигнал переривання в мікропроцесор. 

 

2.5. Параметри процесорів 

Робота процесора полягає і в послідовному виконанні команд з 

оперативної пам’яті, і в швидкості виконання команд. Чим швидше процесор 

виконує команди, тим вища продуктивність комп’ютера в цілому. Швидкість 

роботи процесора залежить від декількох параметрів. 

Швидкодія процесора. Швидкодія комп'ютера багато в чому залежить 

від тактової частоти, звичайно вимірюваної в мегагерцах (МГц). 1 МГц 

дорівнює мільйону тактів в секунду. Вона визначається параметрами 

кварцового резонатора, що представляє собою кристал кварцу, взятий у 

невеликий олов'яний контейнер. Під впливом електричної напруги в кристалі 

кварцу виникають коливання електричного струму із частотою, обумовленою 

формою й розміром кристала. Частота цього змінного струму й називається 

тактовою частотою. 

Чим вище швидкодія, тим краще (тим швидше процесор). Тактова 

частота визначає максимальний час виконання перемикання між елементами 

ЕОМ. 

Реальна частота роботи ядра процесора може становити 1,5 – 4 ГГц. 

Тактова частота визначається множенням частоти зовнішньої шини 

процесора на коефіцієнт множення. Зовнішня шина використовується для 

обміну даними з іншими пристроями і може мати позначення FSB -Front Side 

Bus- (наприклад: для процесора Intel Core 2DUO Е6600 частота FSB – 266,6 

МГц, множник – 9, в результаті тактова частота буде рівна 2400 МГЦ). 

Різна кількість тактів, необхідних для виконання команд, утруднює 

порівняння продуктивності комп'ютерів, засноване тільки на їхній тактовій 

частоті (тобто кількості тактів у секунду). Чому при одній і тій же тактовій 

частоті один із процесорів працює швидше іншого? 

Причина полягає в продуктивності. 

Процесор 486 має більш високу швидкодію в порівнянні з 386-м, тому 

що на виконання команди йому потрібно в середньому у два рази менше 
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тактів, ніж 386-му. А процесору Pentium – у два рази менше тактів, ніж 486-

му. Таким чином, процесор 486 з тактовою частотою 133 Мгц (типу AMD 

5x86-133) працює навіть повільніше, ніж Pentium з тактовою частотою 75 

Мгц! Це відбувається тому, що при одній і тій же частоті Pentium виконує 

вдвічі більше команд, ніж процесор 486. Pentium II і III – приблизно на 50% 

швидше процесора Pentium, що працює на тій же частоті, тому що вони 

можуть виконувати значно більше команд протягом тої ж кількості циклів. 

Порівнюючи відносну ефективність процесорів, можна помітити, що 

продуктивність процесора Pentium III, що працює на тактовій частоті 1 000 

МГц, теоретично дорівнює продуктивності процесора Pentium, що працює на 

тактовій частоті 1 500 МГц, що, у свою чергу, теоретично дорівнює 

продуктивності процесора 486, що працює на тактовій частоті 3 000 МГц, а 

вона, у свою чергу, теоретично дорівнює продуктивності процесорів 386 або 

286, що працюють на тактовій частоті 6 000 МГц, або ж 8088-го, що працює 

на тактовій частоті 12 000 Мгц. Якщо врахувати, що перший PC із 

процесором 8088 працював на тактовій частоті, що дорівнює всього лише 

4,77 Мгц, то сьогоднішні комп'ютери працюють більш ніж в 1,5 тис. раз 

швидше. Тому не можна порівнювати продуктивність комп'ютерів, 

ґрунтуючись тільки на тактовій частоті; необхідно брати до уваги те, що на 

ефективність системи впливають і інші фактори. 

Оцінювати ефективність центрального процесора досить складно. 

Центральні процесори з різними внутрішніми архітектурами виконують 

команди по-різному: ті самі команди в різних процесорах можуть 

виконуватися або швидше, або повільніше. Щоб знайти задовільну міру для 

порівняння центральних процесорів з різною архітектурою, що працюють на 

різних тактових частотах, Intel винайшла специфічний ряд еталонних тестів, 

які можна виконати на мікросхемах Intel, щоб виміряти відносну 

ефективність процесорів. Ця система тестів недавно була модифікована для 

того, щоб можна було вимірювати ефективність 32-розрядних процесорів; 

вона називається індексом (або показником) iCOMP 2.0 (intel Comparative 

Microprocessor Performance – порівняльна ефективність мікропроцесора 

Intel). У цей час використовується третя версія цього індексу – iCOMP 3.0.  

Розрядність процесора. Розрядність процесора визначає максимальну 

кількість двійкових розрядів, які можуть бути оброблені одночасно. У 

процесор входить три важливих пристрої, основною характеристикою яких є 

розрядність: 

• шина вводу і виводу даних; 

• внутрішні регістри; 

• шина адреси пам’яті. 

Шина даних. Коли говорять про шину процесора, найчастіше мають на 

увазі шину даних, представлену як набір з’єднань (або виводів) для передачі 

або прийому даних. Чим більше сигналів одночасно надходить на шину, тим 

більше даних передається по ній за певний інтервал часу і тим швидше вона 

працює. 

Дані в комп’ютері передаються у вигляді цифр через однакові 
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проміжки часу. Для передачі одиничного біта даних в певний часовий 

інтервал посилається сигнал напруги високого рівня (близько 5 В), а для 

передачі нульового біта даних – сигнал напруги низького рівня (близько 0 В). 

Шина адреси. Шина адреси являє собою набір провідників, по яким 

передається адреса комірки пам’яті, в яку або з якої пересилаються дані. Як і 

в шині даних, по кожному провіднику передається один біт адреси, 

відповідний одній цифрі в адресі. Збільшення кількості провідників 

(розрядів), які використовуються для формування адреси, дозволяє 

збільшити кількість адресованих осередків. Розрядність шини адреси 

визначає максимальний обсяг пам’яті, що адресується процесором. 

Шини даних і адреси незалежні, і розробники мікросхем вибирають їх 

розрядність на свій розсуд, але, чим більше розрядів в шині даних, тим 

більше їх і в шині адреси. Розрядність цих шин є показником можливостей 

процесора: кількість розрядів в шині даних визначає здатність процесора 

обмінюватися інформацією, а розрядність шини адреси – об’єм пам’яті, з 

яким він може працювати. 

Внутрішні регістри. Кількість бітів даних, які може обробити процесор 

за один прийом, характеризується розрядністю внутрішніх регістрів. Регістр 

– це, по суті, елемент пам’яті всередині процесора; наприклад, процесор 

може складати числа, записані в двох різних регістрах, а результат зберігати 

в третьому регістрі. Розрядність регістра визначає кількість розрядів 

оброблюваних процесором даних, а також характеристики програмного 

забезпечення і команд, які виконуються чіпом. 

Робоча напруга процесора забезпечується материнською платою, тому 

різним маркам процесорів відповідають різні материнські плати. Зараз 

робоча напруга процесорів не перевищує 3 В. Пониження робочої напруги 

дозволяє зменшити розміри процесорів, а також зменшити тепловиділення в 

процесорі, що дозволяє збільшити його продуктивність без загрози перегріву. 

Коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти – це коефіцієнт, 

на який слід помножити тактову частоту материнської плати, для досягнення 

частоти процесора. Тактові сигнали процесор отримує з материнської плати, 

яка з чисто фізичних причин не може працювати на таких високих частотах, 

як процесор.  

Кеш-пам'ять. Обмін даними всередині процесора відбувається набагато 

швидше ніж обмін даними між процесором і оперативною пам'яттю. Тому, 

для того щоб зменшити кількість звертань до оперативної пам'яті, всередині 

процесора створюють так звану надоперативну або кеш-пам'ять. Коли 

процесору потрібні дані, він спочатку звертається до кеш-пам'яті, і тільки 

якщо там потрібні дані відсутні, відбувається звертання до оперативної 

пам'яті. Чим більший розмір кеш-пам'яті, тим більша ймовірність, що 

необхідні дані знаходяться там. Тому високопродуктивні процесори 

оснащуються підвищеними обсягами кеш-пам'яті. Розрізняють кеш-пам'ять 

першого рівня (виконується на одному кристалі з процесором), другого рівня 

(виконується на окремому кристалі, але в межах процесора) та третього рівня 

(виконується на окремих швидкодійних мікросхемах із розташуванням на 
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материнській платі). 

Режими процесора. Режими процесора призначені для виконання 

програм у різних середовищах; в різних режимах можливості чіпа 

неоднакові, тому що команди виконуються по-різному. В залежності від 

режиму процесора змінюється схема управління пам’яттю системи і 

завданнями. 

Процесори можуть працювати в трьох режимах: реальному, захищеному 

і віртуальному реальному режимі (реальному всередині захищеного). 

Реальний режим. У першому ІВМ PC використовувався процесор 8088, 

який міг виконувати 16-розрядні команди, застосовуючи 16-розрядні 

внутрішні регістри, і адресувати тільки 1 Мбайт пам’яті, використовуючи 20 

розрядів для адреси. Все програмне забезпечення PC спочатку було 

призначено для цього процесора; воно було розроблено на основі 16-

розрядної системи команд і моделі пам’яті об’ємом 1 Мбайт. Наприклад, 

DOS, все програмне забезпечення DOS, Windows від 1.x до 3.x і всі додатки 

для Windows від 1.x до 3.x написані в розрахунку на 16-розрядні команди. Ці 

16-розрядні операційні системи і додатки були розроблені для виконання на 

первинному процесорі. 

Всі програми, що виконуються в реальному режимі, повинні 

використовувати тільки 16-розрядні команди, 20-розрядні адреси і 

підтримуватися архітектурою пам’яті, розрахованою на ємність до 1 Мбайт. 

Для програмного забезпечення цього типу зазвичай використовується 

однозадачний режим, тобто одночасно може виконуватися тільки одна 

програма. Немає ніякого вбудованого захисту для запобігання перезапису 

елементів пам’яті однієї програми або навіть операційної системи іншою 

програмою; це означає, що при виконанні декількох програм цілком можуть 

бути зіпсовані дані або код однієї з них, а це може привести всю систему до 

краху (або зупинки). 

Захищений режим. Першим 32-розрядним процесором, призначеним для 

PC, був 386. Цей чіп міг виконувати абсолютно нову 32-розрядну систему 

команд. Щоб повністю використовувати перевагу 32-розрядної системи 

команд, були необхідні 32- розрядна операційна система і 32-розрядні 

додатки. Цей новий режим називався захищеним, тому що працюють у ньому 

програми захищені від перезапису своїх областей пам’яті іншими 

програмами. Такий захист робить систему більш надійною, оскільки жодна 

програма з помилками вже не зможе так легко пошкодити інші програми або 

операційну систему. Крім того, програму, "потерпілу крах", можна досить 

просто завершити без збитку для всієї системи. 

Захищений режим має багато переваг: 

• У захищеному режимі доступна вся системна пам’ять ( не існує межі 1 

Мбайт). 

• У захищеному режимі операційна система може організувати 

одночасне виконання декількох завдань (багатозадачність ). 

• У захищеному режимі підтримується віртуальна пам’ять – операційна 

система при необхідності може використовувати жорсткий диск в якості 
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розширення оперативної пам’яті. 

• У захищеному режимі здійснюється швидкий ( 32/64-розрядних ) 

доступ до пам’яті і підтримується робота 32 -х розрядних операцій введення- 

виведення. 

Віртуальний реальний режим. Для зворотної сумісності 32-розрядна 

система Windows 9х використовує третій режим в процесорі – віртуальний 

реальний режим. Віртуальний реальний, по суті, є режимом виконання 16-

розрядної середовища (реальний режим), яке реалізовано всередині 32-

розрядного захищеного режиму (тобто віртуально, а не реально). Виконуючи 

команди у вікні підказки DOS усередині Windows, ви створюєте віртуальний 

сеанс реального режиму. Оскільки захищений режим є справді 

багатозадачним, фактично можна виконувати декілька сеансів реального 

режиму, причому в кожному сеансі власне програмне забезпечення працює 

на віртуальному комп’ютері. І всі ці додатки можуть виконуватися 

одночасно, навіть під час роботи інших 32-розрядних програм. 

Віртуальне реальне вікно повністю імітує середовище процесора 8088, і, 

якщо не враховувати швидкодію, програмне забезпечення буде виконуватися 

так, як воно виконувалося першим PC в реальному режимі. Кожна віртуальна 

машина отримує власний 1 Мбайт адресного простору і власний екземпляр 

реальних апаратних підпрограм управління апаратурою (базову систему 

вводу-виводу), причому при цьому емулюються всі регістри і можливості 

реального режиму. 

Віртуальний реальний режим використовується при виконанні програм 

у вікні DOS, а також при виконанні 16-розрядних програм, написаних для 

DOS або Windows. При запуску програми DOS операційна система Windows 

створює віртуальну машину DOS, на якій цей додаток може виконуватися. 

Важливо відзначити, що всі процесори Intel (а також Intel-сумісні AMD і 

Cyrix) при включенні живлення починають працювати в реальному режимі. 

При завантаженні 32-розрядна операційна система автоматично перемикає 

процесор в 32-розрядний режим і управляє ним в цьому режимі. 

 

2.6. Гнізда та роз’єми для процесорів 

Компанії Intel і AMD розробили цілий ряд типів гнізд і роз’ємів, 

призначених для встановлення процесорів. Роз’ми Socket 1, Socket 2, Socket 3 

і Socket 6, призначені для встановлення процесорів 486, представлені на рис. 

2.3, що дозволяє порівняти їхні розміри й схеми розташування контактів. 

Роз’єми Socket 4, Socket 5, Socket 7 і Socket 8, призначені для встановлення 

процесорів Pentium і Pentium Pro, показані на рис. 2.4, що дозволяє порівняти 

їхні розміри й схеми розташування контактів. 
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Рис. 2.3. Гнізда для процесорів 486. 

 

 
Рис. 2.4. Гнізда для процесорів Pentium і Pentium Pro. 

 

Гніздо Socket T (LGA775) призначене для встановлення версій 

процесорів Intel Pentium 4 Prescott. Перші версії процесорів Prescott 

призначалися для встановлення в гніздо Socket 478. 

Гніздо Socket T унікальне тим, що штиркові контакти розташовані на 

самому гнізді, а не на процесорі. Першими процесорами в упакуванні LGA 

були Pentium II і Celeron 1997 року випуску; ці процесори закріплювалися на 

картриджі Slot 1. При встановленні процесорів у гніздо LGA можна 

докладати більших зусиль, завдяки чому забезпечується краща стабільність і 

охолодження. 

Насправді LGA — це аналог корпусу процесорів LCC (leadless chip 

carrier), що використовувався при виробництві процесорів 286 в 1984 році. У 

той же час у корпусі LGA є щось спільне з корпусом BGA (ball grid array), 

однак він набагато краще підходить для встановлення в гнізда. 

Перші корпуси LCC були керамічними, у той час як корпуса LGA 

процесорів Pentium II – пластикові, призначені для закріплення на картриджі. 

Сучасні корпуси LGA органічні та встановлюються в гніздо. Можна сказати, 

що корпуса LGA процесорів Pentium 4 використовують кілька технологій, які 

вже застосовувалися в минулому, у тому числі OLGA при створенні 

підкладки та C4 при створенні ядра. 

Після випуску процесора Pentium Pro з інтегрованою кеш-пам'яттю 

другого рівня L2 компанія Intel дійшла висновку, що використовуваний нею 

тип корпуса занадто дорогий. Тому Intel вирішила знайти більш простий 

спосіб інтеграції кеш-пам'яті й інших компонентів у корпус процесора. У 

результаті з'явилася конструкція у вигляді картриджа. Для встановлення 
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картриджів треба було розробити й спеціальний роз’єм, що встановлювався 

на системних платах. Для установки процесорів Pentium II, Pentium III і 

деяких процесорів Celeron призначений 242-контактний роз’єм Slot 1. А для 

установки процесорів Pentium II Xeon і Pentium III Xeon, призначених для 

робочих станцій і серверів, використовується більше складний 330-

контактний роз’єм Slot 2. Крім різної кількості контактів, існували й більше 

помітні розходження між роз’ємами Slot 1 і Slot 2. Роз’єм Slot 2 можна 

використовувати на системних платах, призначених для установки чотирьох і 

навіть більшої кількості процесорів. У той же час роз’м Slot 1 можна 

використовувати тільки в одно- і двопроцесорних стемах. Зверніть увагу, що 

роз’єм Slot 2 також називався SC330 (скорочення від slot connector with 330 

pins — роз’єм з 330 контактами). Надалі Intel відкрила менш дорогі способи 

інтеграції кеш-пам'яті L2 у ядро процесора, тому процесори у виконанні Slot 

1 і Slot 2 більше не виробляються. 

 

2.7. Перспективні напрямки розвитку процесорів 

Усі відомі технології виробництва процесорів на сьогодні вже вичерпали 

свої можливості. Існують великі складнощі з процесом фотолітографії, яка 

використовується для перенесення топології мікросхеми на кремнієву 

підкладку: застосування сьогодні світла з довжиною хвилі в 193 нм дозволяє 

досягти роздільної здатності 14 нм. Застосування світла з меншою довжиною 

хвилі можливо, але ускладнює виробничий процес і збільшує його вартість. 

Довгий час була надія, що фотолітографія в глибокому ультрафіолеті 

(екстремальна ультрафіолетова літографія – ЕУФ), в якій використовується 

джерело з довжиною хвилі в 13,5 нм, дозволить подолати це обмеження, але 

готові до впровадження у виробництво технології ЕУФ виявили безліч 

складнощів, пов’язаних з їх налагодженням. 

Навіть при використанні ЕУФ все одно не ясно, наскільки ще можливо 

зменшувати розміри елементів; при 2 нм транзистори будуть всього 10 

атомів в ширину, і навряд чи вони будуть надійно працювати при таких 

розмірах. Навіть якби цю проблему вдалося вирішити, то встає загроза 

великого енергоспоживання і розсіювання потужності: у міру ущільнення 

компонування транзисторів збільшується і розсіювання. 

Нові технології, як, наприклад, напружений кремній і транзистори з 

потрійним затвором, потребують більше десяти років на впровадження у 

виробництво.  

Також буде приділено увагу новим технологіям, не пов'язаним з 

використовуваними сьогодні техпроцесами. Компанія Intel вже оголосила, 

що не використовуватиме кремній для 7 нм. Антимонід індію (InSb) і арсенід 

індію-галію (InGaAs) є пе більш перспективними і демонструють більшу 

швидкість перемикання і менше енергоспоживання, ніж кремній. Тривають 

дослідження вуглецю, як в формі нанотрубок, так і у вигляді графена. 

У той же час, зменшення розмірів, хоча і з більш низьким пріоритетом, 

все ж залишається у розробці. Слідом за транзисторами з потрійним затвором 

з’являться, можливо, в 2020 р транзистори з круговим затвором і нанодроти. 
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До середини 2020-х – монолітні тривимірні мікросхеми, в яких багатошарові 

компоненти вбудовані в єдиний цілісний кристал кремнію. 

Тема подальшого зменшення розмірів ще не закрита. Використання 

альтернативних матеріалів, різних квантових ефектів або навіть таких 

технологій, як надпровідність, може знову дозволити масштабувати 

мікросхеми, як це було протягом десятиліть. Можливо, з якоїсь суттєвої 

причини знову виникне потреба в процесорах, які просто швидше, а не 

компактніше і споживають менше енергії.  

Усі перелічені вище технології створення процесорів є технологіями 

найближчого майбутнього (10-15 років) для комп’ютерів побудованих за 

звичною Фон-Нейманівською архітектурою. Якщо ж розглядати 

перспективи розвитку комп’ютерної техніки через 20-30 років, то 

комп’ютери майбутнього можливо відмовляться від архітектури фон 

Неймана, і тоді поняття процесор може втратити сенс взагалі. 

Одна із зазначених імовірнісних альтернатив заміни сучасних 

комп'ютерів є створення оптичних ЕОМ, носієм інформації в яких буде 

світловий потік. Проникнення оптичних способів в обчислювальну техніку 

ведеться за трьома напрямками. Перше базується на використанні 

аналогових інтерференційних оптичних обчислень для вирішення окремих 

особливих завдань, пов'язаних з необхідністю швидкого виконання 

інтегральних перетворень. Другий напрямок пов'язано зі створенням чисто 

оптичних або гібридних сполук, що володіють більшою надійністю, ніж 

електричні. І третій напрямок – створення комп'ютера, що повністю 

складається з оптичних пристроїв обробки інформації. 

Інші види комп'ютерів – молекулярні. Молекулярні комп'ютери – це 

ЕОМ, що використовують обчислювальні можливості молекул переважно 

біологічних, також використовується ідея обчислювальних можливостей 

розташування атомів в просторі. Квантовий комп'ютер – ЕОМ, яке шляхом 

виконання квантових алгоритмів істотно використовує при роботі ефекти, 

такі як квантовий паралелізм і квантова заплутаність. Нанокомп'ютер – 

обчислювальні пристрої на основі електронних технологій з розмірами 

логічних елементів порядку декількох нанометрів. Сам комп'ютер також має 

мікроскопічні розміри. Інший напрямок пов'язане з розробками 

біокомп'ютерів – клітинні і ДНК-комп'ютери. 

Однак квантові комп'ютери, біокомп'ютери, нанокомп'ютер і інші 

напрямки – все це на сьогоднішній момент всього лише гіпотетичні 

обчислювальні пристрої, які під собою не мають логічних рішень. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні параметри мікропроцесора. 

2. Які важливі пристрої входять до складу мікропроцесора, основною 

характеристикою яких є розрядність? 

3. Призначення та особливості шини даних. 

4. Призначення та особливості шини адрес. 

5. Призначення та особливості внутрішніх регістрів. 
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6. Які режими роботи мікропроцесора ви знаєте. 

7. Поясніть поняття швидкодії мікропроцесора. 

8. Зв’язок між тактовою частотою мікропроцесора та материнської 

плати. 

9. Які технології застосовні у мікропроцесорах ви знаєте? 

10. Особливості роз’ємів для встановлення різних процесорів. 

11. Деякі особливості процесорів щодо розташування кеш-пам’яті. 

 

 

Лабораторна робота №2 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та 

характеристиками центрального процесора персонального комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Процесор – головна мікросхема комп'ютера, його "мозок". Він дозволяє 

виконувати програмний код, що знаходиться у пам'яті і керує роботою всіх 

пристроїв комп'ютера. Швидкість його роботи визначає швидкодію 

комп'ютера. Конструктивно, процесор – це кристал кремнію дуже маленьких 

розмірів. Процесор має спеціальні комірки, які називаються регістрами. Саме 

в цих регістрах містяться команди, які виконуються процесором, а також 

дані, якими оперують ці команди. Робота процесора полягає у вибиранні з 

пам'яті у певній послідовності команд та даних і виконанні їх. На цьому і 

базується виконання програм. У ПК обов'язково має бути присутній 

центральний процесор (Central Rpocessing Unit – CPU), який виконує всі 

основні операції. Часто ПК оснащений додатковими співпроцесорами, 

орієнтованими на ефективне виконання специфічних функцій, такими як, 

математичний співпроцесор для обробки числових даних у форматі з 

плаваючою точкою, графічний співпроцесор для обробки графічних 

зображень, співпроцесор введення/виведення для виконання операції 

взаємодії з периферійними пристроями. 

 



 

74 Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) 

 
Рис. 2.5. Зовнішній вигляд процесору. 

 

Основними параметрами процесорів є: 

 тактова частота, 

 розрядність, 

 робоча напруга, 

 коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти, 

 розмір кеш пам'яті. 

Тактова частота визначає кількість елементарних операцій (тактів), що 

виконуються процесором за одиницю часу. Тактова частота сучасних 

процесорів вимірюється у Гц (1 Гц відповідає виконанню однієї операції за 

одну секунду ). Чим більша тактова частота, тим більше команд може 

виконати процесор, і тим більша його продуктивність. Перші процесори, що 

використовувалися в ПК працювали на частоті 4,77 МГц, а сьогодні робочі 

частоти найсучасніших процесорів досягли позначки в 3 ГГц (1 ГГц = 103 

МГц). 

Розрядність процесора показує, скільки біт даних він може прийняти і 

обробити в свої регістрах за один такт. Розрядність процесора визначається 

розрядністю командної шини, тобто кількістю провідників у шині, по якій 

передаються команди. Сучасні процесори сімейства Intel є 32-розрядними. 

Робоча напруга процесора забезпечується материнською платою, тому 

різним маркам процесорів відповідають різні материнські плати. Зараз 

робоча напруга процесорів не перевищує 3 В. Пониження робочої напруги 

дозволяє зменшити розміри процесорів, а також зменшити тепловиділення в 

процесорі, що дозволяє збільшити його продуктивність без загрози перегріву. 

Коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти – це 

коефіцієнт, на який слід помножити тактову частоту материнської плати, для 

досягнення частоти процесора. Тактові сигнали процесор отримує з 

материнської плати, яка з чисто фізичних причин не може працювати на 

таких високих частотах, як процесор.  

Кеш-пам'ять. Обмін даними всередині процесора відбувається набагато 

швидше ніж обмін даними між процесором і оперативною пам'яттю. Тому, 

для того щоб зменшити кількість звертань до оперативної пам'яті, всередині 

процесора створюють так звану надоперативну або кеш-пам'ять. Коли 
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процесору потрібні дані, він спочатку звертається до кеш-пам'яті, і тільки 

якщо там потрібні дані відсутні, відбувається звертання до оперативної 

пам'яті. Чим більший розмір кеш-пам'яті, тим більша ймовірність, що 

необхідні дані знаходяться там. Тому високопродуктивні процесори 

оснащуються підвищеними обсягами кеш-пам'яті. Розрізняють кеш-пам'ять 

першого рівня (виконується на одному кристалі з процесором), другого рівня 

(виконується на окремому кристалі, але в межах процесора) та третього рівня 

(виконується на окремих швидкодійних мікросхемах із розташуванням на 

материнській платі). 

Шини. З іншими пристроями, і в першу чергу з оперативною пам'яттю, 

процесор зв'язаний групами провідників, які називаються шинами. Основних 

шин три: 

 шина даних, 

 адресна шина, 

 командна шина. 

Адресна шина. Дані, що передаються по цій шині трактуються як 

адреси комірок оперативної пам'яті. Саме з цієї шини процесор зчитує адреси 

команд, які необхідно виконати, а також дані, із якими оперують команди. У 

сучасних процесорах адресна шина 32-розрядна, тобто вона складається з 32 

паралельних провідників. 

Шина даних. По цій шині відбувається копіювання даних з оперативної 

пам'яті в регістри процесора і навпаки. У сучасних ПК шина даних 64-

розрядна. Це означає, що за один такт на обробку поступає відразу 8 байт 

даних. 

Командна шина. По цій шині з оперативної пам'яті поступають 

команди, які виконуються процесором. Команди представлені у вигляді 

байтів. Прості команди вкладаються в один байт, але є й такі команди, для 

яких потрібно два, три і більше байтів. Більшість сучасних процесорів мають 

32-розрядну командну шину, хоча існують 64-розрядні процесори з 

командною шиною. 

Процесор вставляється в спеціальне місце – сóкет (англ. socket –гніздо, 

розетка) на системній (материнській) платі (рис. 2.6). 

 

 
Рис. 2.6. Зовнішний вигляд сокету 
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Охолодження процесорів 

Неминучість нагріву. У міру підвищення обчислювальної 

продуктивності процесорів ПК вони більше споживають електроживлення і 

сильніше нагріваються, а отже, збільшується і тепловиділення. Так, 

наприклад, якщо для процесора Celeron значення потужності не 

перевищувало і 20 Вт, то для Pentium III, Duron це значення зросло до 30 – 40 

Вт, а для Pentium IV і Athlon вже склало більше 80 Вт. Якщо не розсіювати 

тепло, що виділяється, то процесор перегрівається і відмовляється 

працювати. Щоб уникнути цього, необхідно ефективне охолодження. Можна 

виділити три технології охолодження, застосовувані в обчислювальній 

техніці. 

 

Повітряне охолодження  

Ця технологія набула найбільшого поширення в світі ПК. Для 

охолодження процесора на нього встановлюється радіатор (рис. 2.7, а), а на 

радіатор – вентилятор (рис. 2.7, б). Така комбінація приладів охолодження 

називається кулером.  

 

 
а        б 

Рис. 2.7. Система охолодження процесорів. 

 

Основні характеристики радіатора – це матеріал, з якого він 

виготовлений, а також чистота контактної поверхні між радіатором і 

процесором. Збільшення коефіцієнтів тепловіддачі та теплопередачі 

досягається підбором матеріалу радіатора. Радіатори виготовляються з 

алюмінію і міді (або з додаванням міді). 

Через мікроскопічні нерівності між процесором і радіатором неминучим 

являється повітряний прошарок, який негативно позначається на теплообміні 

між процесором і радіатором. Для цих цілей застосовуються різні 

силікономістка термопласти, які покращують передачу тепла радіатора. 

 

Електричне охолодження. Кулери Пельтье засновані на явищі Пельтье, 

суть якого полягає у виділенні або поглинанні тепла на контакті двох різних 

провідників в залежності від напрямку електричного струму. Цей ефект 
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виявив французький фізик Жан Пельтье, коли пропустив постійний струм 

через смужку вісмуту, підключену за допомогою двох мідних дротів. Він 

зауважив, що з'єднання «мідь-вісмут» (струм від міді до вісмуту) 

нагрівається, інша сполука – «вісмут-мідь» (струм від вісмуту до міді) – 

охолоджується. Було відмічено, що кількість виділеної теплоти пропорційно 

силі струму. Якщо подати на пластину елементів Пельтье сильний струм, то 

одна її сторона нагріється, а інша – охолоне. Холодний бік встановлюють на 

процесор, а гарячий з'єднують з радіатором. 

  
Рис. 2.8. Електричне охолодження процесорів. 

 

Водяне охолодження. Принцип дії водяного (рідинного) охолодження 

подібний системі повітряного охолодження. Необхідність циркуляції рідини 

в охолоджувачі вимагає наявності в ньому таких елементів, як трубки (як 

правило, з силікону), по яких тече охолоджена рідина, і водяного насоса, що 

забезпечує її циркуляцію (рис. 2.9). Перевагами такої системи є висока якість 

охолодження і значне зниження шуму. Але в той же час виникає проблема 

герметичності контурів охолодження. 

Термопасти. Термопасти створюються на основі порошкоподібних 

матеріалів, а в'язкою сполукою у них служить силікон. В якості 

порошкоподібних складових виступають оксид цинку, нітрит алюмінію і 

графіт. Термопласти ефективно відводять тепло, якщо їх перетворити на 

якісний тонкий прошарок між процесором і кулером. Якщо доведеться 

знімати кулер, то необхідно ретельно видалити стару і нанести нову пасту. 
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Рис. 2.9. Водяне охолодження 

процесорів. 

 

Рис. 2.10. Правила нанесення 

термопасти 

 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Запишіть у вигляді таблиці значення наступних параметрів 

мікропроцесору вашого персонального комп’ютера.  
Параметр Що характеризує Одиниці 

вимірювання 

значення 

параметру вашого 

процесору 

Розядність    

Тактова частота    

Швидкодія    

Кеш-пам’ять    

Кількісь ядер    

 

Завдання 2. Проведіть ретроспективний аналіз поколінь центральних 

процесорів. Для цього: 

1. Визначте основні ознаки призначення центральних процесорів. 

2. Опишіть ознаки структури центральних процесорів кожного 

покоління. 

3. Визначте принцип дії процесорів. Надайте характеристику 

техпроцесу виготовлення процесорів. 

4. Визначте залежності між принципом дії центрального процесору та 

його структурою, призначенням і параметрами.  

5. Визначте основні технологічні, функціональні, економічні та 

ергономічні характеристики центральних процесорів. Отримані дані 

запишіть у вигляді таблиці. 

 

Завдання 3. Визначте найперспективніші технології виробництва 

процесорів. Для цього: 
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1. За кількісними показниками функціональних критеріїв процесорів 

побудуйте S-криву їх розвитку у часі.  

2. Визначте за отриманою S-кривою сучасний етап еволюції 

процесорів.  

3. На основі ретроспективного аналізу та визначених у завданні 2 

закономірностей визначте принцип дії, який може бути покладений в основу 

розробки нових поколінь процесорів для покращення їх характеристик. 

 

Контрольні питання 

1. В чому полягає виконання програм центральним процесором? 

2. Які основні параметри процесора?  

3. Для чого призначені шини? Які є типи шин? 

4. Охарактеризуйте системи охолодження процесора ПК. 

5. Назвіть основні ознаки призначення центральних процесорів. 

6. Опишіть ознаки структури центральних процесорів кожного 

покоління. 

7. Який принцип дії центральних процесорів. Надайте характеристику 

техпроцесу виготовлення центральних процесорів. 

8. Яким чином принцип дії центрального процесору обумовлює його 

структуру, призначення та характеристики? 

9. На якому етапі еволюції знаходяться сучасні покоління процесорів.  

10. Які перспективні технології виробництва процесорів є найбільш 

перспективними? 

11. Який принцип дії може бути покладений в основу розробки нових 

поколінь центральних процесорів для покращення їх характеристик? 
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Тема 3. СИСТЕМНІ ПЛАТИ І ШИНИ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

3.1. Призначення системних плат. 

3.2. Основні компоненти материнської плати. 

3.3. Основні параметри материнської плати. 

3.4. Вибір материнської плати. 

3.5. Основні шини ПК і їх призначення. 

3.6. Шини розширення материнської плати. 

 

3.1. Призначення системних плат 

Материнські плати – це комплекс різних пристроїв, що підтримує 

роботу системи в цілому. Плата являє собою електронний пристрій, 

виконаний зі скловолокна, електронні компоненти якого пов’язані між собою 

металевими доріжками (рис.5.1). Хоча загальна кількість додаткових 

функціональних можливостей системної плати розрізняється залежно від 

виробника і моделі, вона є ядром, що зв’язує основні компоненти 

комп’ютера. 

 
Рис.3.1. Зовнішній вигляд материнської плати 

 

Материнська плата (motherboard). Інші назви: об'єднувальна плата, 

системна плата (system board), головна плата (main board).  

Вона призначена: 

 для забезпечення живленням всіх компонентів ПК; 

 для об'єднання компонентів ПК в єдине ціле. 

МП є найбільшою платою у всьому ПК. До неї підключається всі 
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компоненти ПК. Для кожного з них на материнській платі є окремий роз'єм. 

МП багато в чому визначає продуктивність і функціональні можливості ПК, 

включаючи можливість модернізації. Високі параметри МП досягаються за 

рахунок їх постійного вдосконалення, заснованого на використанні новітніх 

комп'ютерних технологій. 

Для підключення до МП додаткових плат використовуються роз'єми 

шин PCI, ISA, AGP, PCI-E та інші. 

Важливою характеристикою МП плат є можливість зміни параметрів, 

що визначають режими роботи основних підсистем. Для сучасних МП 

характерна автоматична установка всіх параметрів, необхідних для коректної 

роботи комплектуючих, наприклад таких, як процесор, пам'ять, відеоадаптер 

і так далі. Проте, для значної частини материнських плат існує можливість 

зміни деяких параметрів. 

Конструкція материнської плати 

МП є платою із склотекстоліту з нанесеним на неї малюнком 

електричних з'єднань компонентів, встановлених на платі. Сучасні плати, як 

правило, мають не менше 6 – 8 шарів, призначених не лише для розводки 

сигналів, але і для забезпечення всіх компонентів якісним живленням. Річ у 

тому, що згідно з прийнятими стандартами між кожною парою шарів, що 

служать для розводки сигналів, повинен знаходитися суцільний шар міді, 

підключений до одного з контактів живлення (так звана шина живлення). Це 

дозволяє досягти стійкішої роботи системи при максимальних 

навантаженнях і критичному температурному режимі. Дешеві МП 

найчастіше таких шарів не мають, що позначається на стабільності роботи 

систем на базі цих плат.  

Виводи для установки компонентів, знаходяться лише на верхньому 

шарі. 

Для підключення компонентів ПК до МП використовують два способи: 

з'єднання паянням і за допомогою роз'ємів. Паяння застосовується для тих 

компонентів, які є обов'язковими для роботи ПК і не призначені для заміни 

на аналогічні компоненти. Це, наприклад, мікросхеми тактового генератора, 

портів введення/виводу і тому подібне. Від якості паяння багато в чому 

залежить не лише стабільність роботи всієї системи, але і її довговічність.  

 

3.2. Основні компоненти материнської плати 

До основних компонентів системної плати відносяться: 

• інтегральні схеми (ІС, мікросхеми, чіпи, чіпсети), що являють 

собою пластикові або керамічні блоки 

• мікросхеми постійного запам’ятовуючого пристрою ROM (ПЗП, 

Flash), в яку записується BIOS – програма, що керує взаємодією окремих 

частин комп’ютера 

• мікросхеми оперативної пам’яті RAM (ОЗП), призначені для 

тимчасового зберігання програм і даних; 

• мікросхеми-контролери, що керують роботою системної шини, 

портів, вінчестера і інших пристроїв зберігання інформації HDD, FD, CD-
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ROM. 

• практично будь-яка сучасна системна плата має два канали IDE- 

контролера, інтегрованих в чіпсет – первинний (Primary) і вторинний 

(Secondary), кожен з яких це окремий контролер, що має власний роз’єм на 

платі і окремий шлейф з двома кінцевими роз’ємами , до якого можна 

підключити один або два накопичувача. Причому для забезпечення взаємної 

сумісності пристроїв, що працюють на одному шлейфі, один з них повинен 

працювати в режимі Master (ведучий), а іншій – в режимі Slave 

(підпорядкований), і ці режими встановлюються перемичками безпосередньо 

на самому пристрої 

• роз’єми для підключення плат (карт) інших пристроїв (слоти 

розширення): ISA, PCI, AGP, тобто для розширення можливостей ПК 

• кеш-ІІ рівня 

• роз’єми паралельного + 2 послідовних портів 

• перемички і коннектори для кабелів системного блоку. 

Друкована плата. Основу материнської плати складає друкована 

плата, на якій розташовуються сигнальні лінії (сигнальні доріжки), що 

сполучають між собою всі елементи материнської плати. Якщо сигнальні 

доріжки розташовані дуже близько один до одного, то сигнали можуть 

створювати перешкоди один для одного. Чим довше доріжка і вище 

швидкість передачі даних по ній, тим більше вона створює перешкод для 

сусідніх доріжок і тим більше вона вразлива для таких перешкод. 

В результаті, можуть виникати збої в роботі навіть наднадійних і 

дорогих компонентів ЕОМ. Тому основне завдання при виробництві 

друкованої плати так розмістити сигнальні доріжки, щоб мінімізувати дію 

перешкод на сигнали. Для цього друковану плату роблять багатошаровою, 

багато разів збільшуючи корисну площу друкованої плати і відстань між 

доріжками. 

Зазвичай сучасні материнські плати мають шість шарів: три сигнальних 

шари, шар заземлення і дві пластини живлення (рис.5.2). 

Проте кількість шарів живлення і сигнальних шарів може варіюватися, 

залежно від особливостей материнських плат. 

 

 
Рис. 3.2. Розташування шарів на друкованій платі. 

 

Структурна схема системної плати. На друкованій платі 

розташовуються всі компоненти материнської плати і роз’єми для 

підключення плат розширення і периферійних пристроїв. Нижче на рис.3.3 

зображена структурна схема розташування компонентів на друкованій платі. 
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В залежності від типу процесора та материнської плати контролер 

пам’яті може бути вбудованим в північний міст або процесор, в даному 

прикладі контролер розташований в процесорі. 

Іноді контролер шини PCI-express вбудовують в процесор поряд з 

контролером пам’яті. В даному прикладі необхідність у північному мості 

відпадає і чіпсет виконують на основі одної інтегральної схеми, яка 

відповідає за взаємодію з платами розширення та периферійними 

пристроями. 

 

 
 

Рис. 3.3. Схема розташування компонентів на друкованій платі. 

 

3.3. Основні параметри материнської плати 

Форм фактор. Форм-фактор, або типорозмір системної плати, це 

стандарт, який визначає її габарити, параметри електроживлення, 

розташування монтажних елементів, розміщення різних компонентів 

(розташування на ній інтерфейсів шин, портів вводу/виводу, процесорного 

гнізда і слотів для оперативної пам’яті, а також тип роз’єму для підключення 

блоку живлення). Специфікації форм-фактору також містять вимоги до 
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електричних і механічних параметрів блоку живлення і корпусу. У останніх 

версіях форм-фактору визначаються і вимоги до системи охолоджування 

комп’ютера. 

Перша материнська плата з розробленим форм-фактором з’явилася до 

12 серпня 1981 року у комп’ютері специфікації PC. У 1983 році в IBM 

розробили нову специфікацію – XT PC. На сьогоднішній день існує чотири 

переважаючих типорозміри материнських плат – AT, ATX, LPX і NLX. Крім 

того, є зменшені варіанти формату AT (Baby-AT), ATX (Mini-ATX, 

microATX) і NLX (microNLX). Більш того, недавно випущене розширення до 

специфікації microATX, що додає до цього списку новий форма-фактор – 

FlexATX. 

Форм-фактор AT. Форм-фактор AT поділяється на дві різні за 

розмірами модифікації – AT і Baby AT. Повнорозмірна материнська плата 

цього форм-фактора була розроблена для комп’ютерів XT PC. Містилася 

вона в корпусі Tower або Desktop. Через рік розміри були зменшені і з’явився 

новий форм-фактор – Baby-AT. До 1996 року материнські плати Baby-AT 

були, мабуть, найпоширенішими. Усі AT плати мають спільні риси – 

послідовні і паралельні порти, що приєднуються до материнської плати через 

сполучні планки. Вони також мають один роз’єм клавіатури в задній частині. 

Гніздо під процесор встановлюється на передній стороні плати. Сьогодні цей 

формат сходить зі сцени. 

Застарілі формати: Baby-AT; повнорозмірна плата AT; LPX. 

Сучасні формати: ATX; Mini-ATX; MicroATX. 

Впроваджувані Формати: Міпі-ІТХ і Nano-ITX; Рісо-ІТХ; FlexATX; 

NLX; WTX, CEB; BTX, MicroBTX і PicoBTX. 

Форм-фактор LPX (mini-LPX). У 1987 році компанія Western Digital 

розробила системну плату з новим форм-фактором LPX. Призначався для 

використання в корпусах Slimline чи Low- Pro file. Плати розширення 

розміщені на вертикальній стійці паралельно материнській платі. Стійка 

підключається до плати. Ще одне нововведення – це інтегрований на 

материнську плату відеочип. 

Плати цього типу мають тільки один інтерфейс для підключення однієї 

плати. На самій материнській платі розташовані в ряд порти вводу/виводу, 

роз’єм для підключення монітора, роз’єми для підключення клавіатури і 

миші, USB. 

Форм-фактор ATX (mini-ATX, micro-ATX, Flex-ATX). В ATX втілилися 

кращі сторони і Baby AT і LPX. В результаті вийшло: 

- інтегровані роз’єми портів вводу-виводу; 

- більш зручний доступ до модулів пам’яті; 

- зменшена відстань між платою і дисками; 

- рознесення процесора і слотів для плат розширення; 

- покращена взаємодія з блоком живлення; 

- напруга 3.3 В. 

Форм-фактор АТХ в усіх його модифікаціях стає є найбільш 

популярним. 
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Форм-фактор NLX (Mini-NLX). У 1997 році, як розвиток ідеї LPX 

з’явилася специфікація форм-фактора NLX. Формат націлений на 

застосування в низькопрофільних корпусах. Плати NLX схожі з платами 

LPX, але вони розраховані на системи з новими процесорами. До того ж вони 

обладнані портом AGP. Внаслідок нових вимог до охолодження, елементи 

плати розміщені таким чином, щоб якомога менше заважати циркуляції 

повітря в корпусі. Змінилося кріплення самої плати. Порти вводу/виводу 

зміщені до краю плати. 

Основні риси материнської плати NLX: 

- стійка для карт розширення, що знаходиться на правому краї 

плати; 

- процесор розташований у лівому передньому куті плати, прямо 

напроти вентилятора; 

- розміщення високих компонентів у лівому кінці плати для 

можливості розміщення на стійці повнорозмірних карт розширення; 

- розміщення на задньому кінці плати блоків роз’ємів вводу/виводу 

одинарної і подвійної висоти, для розміщення максимальної кількості 

конекторів. 

Форм-фактор ВТХ. Офіційне представлення специфікації The Balanced 

Technology Extended (ВТХ) 1.0 Public Release відбулося в липні 2004 р. 

Тіпоразмер ВТХ розроблений з метою уніфікації інтерфейсів для настільних 

обчислювальних систем і поліпшення умов функціонування компонентів по 

електричних, механічних і термічних параметрах. Специфікації ВТХ 

описують механічні і електричні інтерфейси системних плат, шасі, блоків 

живлення і інших системних компонентів. 

Головні переваги форм-фактора ВТХ перед АТХ такі: 

- можливість вживання низькопрофільних компонентів для збірки 

малогабаритних платформ; 

- розміщення елементів системи усередині корпусу з напрямків 

потоків повітря і термічного балансу; 

- масштабованість в рамках доступних модифікацій; 

- використання малогабаритних блоків живлення; 

- оптимальна конструкція кріплення системної плати, якісні 

механічні елементи для установки масивних компонентів 

Чіпсет. Персональний комп’ютер складається з деякої кількості 

пристроїв, які так чи інакше підключені до материнської плати і займаються 

тим, що приймають, оброблюють і передають певну інформацію. Логічною 

організацією цієї роботи займаються чіпсети. 

Чіпсет (Chip Set, Chipset, чіп) – набір мікросхем системної логіки, який 

здійснює взаємодію елементів системи один з одним і зовнішніми 

пристроями. Модель материнської плати є однією з основних характеристик 

системної плати, яка багато в чому визначається чіпсетом. 

Фізично чіпсет – це одна або декілька мікросхем, спеціально 

розроблених для "обов’язків" мікропроцесора, на які покладається основне 

навантаження по забезпеченню центрального процесора даними і командами, 
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а також, по управлінню периферією (відео карти, звукова система, 

оперативна пам’ять, дискові накопичувані і різні порти вводу/виводу). 

У загальному випадку саме чіпсет обумовлює не тільки характеристики 

і продуктивність материнської плати, але і забезпечує підтримку 

периферійного обладнання різних стандартів. 

Для користувачів, вже знайомих з архітектурою ПК, можна додати, що 

чіпсет материнської плати крім іншого виконує функції таких елементів 

комп’ютера, як контролер переривань, контролер енергонезалежній пам’яті 

(BIOS), системний таймер, контролер клавіатури і миші, контролер кеш-

пам’яті, контролер дискових накопичувачів і т. д. 

Зазвичай в одну з мікросхем набору входять також годинник реального 

часу зі CMOS-пам’яттю і іноді – клавіатурний контроллером, однак ці блоки 

можуть бути присутніми і у вигляді окремих чіпів. В останніх разработка до 

складу мікросхем наборів для інтегрірованних плат стали включатися і 

контроллери зовнішніх пристроїв. Серед іншого чіпсет визначає: 

 тип і швидкодію процесора, який можна підключити до материнської 

плати; 

 тип і максимально допустимий обсяг оперативної пам’яті; 

 тип і кількість пристроїв PCI і AGP, які можуть працювати з даним 

комп’ютером; 

 тип і кількість пристроїв, що підключаються до шин SCSI / ISA 

(жорсткі диски, приводи CD-ROM, DVD і т. д.); 

 моделі підключається до комп’ютера клавіатури і миші (USB, PS / 2); 

 тип підтримуваних платою портів комп’ютера. 

Інтерфейс процесора. Зазвичай набір системної логіки створюється 

конструкторами з орієнтацією на конкретне сімейство процесорів. Тобто 

забезпечується підтримка певного процесорного інтерфейсу. У це поняття 

включають тип роз’єму системної шини, електричні параметри (розводка 

контактів, напруга живлення ядра і блоків вводу- виводу процесора), 

можливості BIOS по підтримці конкретних моделей процесорів. 

Слоти і сокети. Зазвичай контролери (адаптери) зовнішніх пристроїв 

знаходяться на окремих платах, що вставляються в уніфіковані роз’єми на 

материнській платі. Через цей роз’єм контролери (адаптери) підключаються 

безпосередньо до системної магістралі передачі даних у системі комп’ютер – 

шина. 

Існує два поняття характеризучі два види роз’ємів для процессора: сокет 

(Socket) і слот (Slot). Socket (сокет) – плоский роз’єм для установки 

мікросхеми з висновками, перпендікулярними корпусу. Slot (слот) – це 

щілинний роз’єм з контактами по краю. На даний момент існують кілька 

типів роз’ємів для установки процесора в материнську плату: 

Для кожного типу роз’єму, крім фізичного розташування і кількості 

контактів, є своя схема відповідності контактів електричним сигналам. 

Правильна, безпечна і повноцінна робота процессора в "чужому" роз’ємі 

можлива лише в тому випадку, якщо існуюча розводка сигналів сумісна з 
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типом встановленого процесора. 

Тип оперативної пам’яті. Можливість установки на системній платі 

того чи іншого типу оперативної пам’яті визначається типом контроллера 

пам’яті. Такий контроллер інтегрований або в набір мікросхем системної 

логіки (НМСЛ), або в процесор. Перший варіант застосовується в системних 

платах для платформи Intel. Інтегрований в процесор контроллер пам’яті 

використовується в платформах AMD. 

Кількість роз’ємів, максимальний об’єм встановлюваних модулів 

пам’яті і робочі частоти визначаються конкретною модифікацією чіпсета. 

Наприклад, старші модифікації чіпсетів для платформи Intel підтримують 

двухканалиний режим роботи оперативної пам’яті об’ємом до 8 Гбайт при 

робочих частотах до 667 Мгц. Сучасні процесори AMD мають вбудований 

контроллер пам’яті DDR з робочими частотами до 400 Мгц. 

Інтерфейси платформи. Найважливіша функція НМСЛ і системної 

плати в цілому – підтримка сучасних інтерфейсів. Зазвичай базову 

функціональність забезпечує власне чіпсет. Виробники системних плат за 

рахунок установки додаткових контроллерів або розширюють кількість 

типових портів, або додають підтримку новітніх або специфічних 

інтерфейсів. 

Хоча вимоги до наявності конкретних інтерфейсів офіційно не 

затверджені, негласно склався індустріальний стандарт, що передбачає 

мінімально необхідну функціональність: 

- системна шина і роз’єм процесора; 

- шина пам’яті; 

- порт AGP 8х або PCI Express 16х для відеокарти; 

- порти плат розширення PCI і PCI Express; 

- два канали Parallel АТА для накопичувачів; 

- два канали Serial АТА для накопичувачів; 

- не менше чотирьох портів USB для зовнішніх пристроїв; 

- мережевий контролер шини Ethernet; 

- шина LPC для портів FDD, COM, LPT і Ps/2; 

- вбудований звуковий контролер специфікації АС"97 або HD Audio.  

Розширена функціональність зазвичай має на увазі наявність другої 

шини PCI Express 16х (для установки парної відеокарти), контроллера RAID 

(для створення масивів дискових накопичувачів), контроллера шини 

ІЕЕЕ1394 (для підключення відеокамер і швидкісних зовнішніх пристроїв). 

Останнім часом стало «модним» встановлювати на материнські плати 

вищої цінової категорії контролери безпровідних інтерфейсів Bluetooth і Wi-

fi, багатоканальні звукові контролери High Definition Audio, апаратний 

мережевий брандмауер і інші специфічні компоненти. 

 

3.4. Вибір материнської плати 

Основні характеристики сучасних материнських плат, на які слід 

звертати увагу при покупці або модернізації комп’ютера: 

- компанія-виробник; 



 

88 Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) 

- форм-фактор; 

- тип встановленого на платі чіпсета; 

- тип і швидкодія підтримуваних платою процесорів; 

- тип і швидкодія підтримуваних платою модулів оперативної пам’яті; 

- можливість розширення; 

- швидкість; 

- система охолодження; 

- стабілізація; 

- електроживлення; 

- наявність вбудованої графіки; 

- наявність вбудованого звуку; 

- можливість розгону; 

- комплектація; 

- зовнішній вигляд; 

- OEM або Retail упаковка. RETAIL – це плата, упакована з метою 

виключення механічних пошкоджень в спеціально сконструйовану коробку 

(картонні або пінопластові «вставки» складної форми, прокладки, коробки 

всередині коробки і т.д.). OEM – це плати, офіційно призначені не для 

продажу в роздрібних торгових мережах, а для використання 

складальниками готових комп’ютерів; 

- кількість роз’ємів для модулів пам’яті; 

- зручність збірки. 

Тип НМСЛ в основному визначає функціональні можливості плати. 

Набір системної логіки складається з двох мікросхем (ще говорять: має 

дворівневу архітектуру): 

North Bridge (Північний міст) – здійснює взаємодію процесора, пам’яті 

і графічної підсистеми. Містить кеш, контролери оперативної пам’яті, 

інтерфейс між шиною процесора і PCI, AGP. Все це реалізовано на одному 

кристалі. Частота роботи цієї мікросхеми дорівнює тактовій частоті 

материнської плати. Сучасні North Bridge працюють на високих тактових 

частотах і тому додатково обладнані пристроями охолодження. 

South Bridge (Південний міст) – більш повільна мікросхема, інтегрує в 

систему жорсткі диски, шини PCI, USB, послідовний і паралельний порти і 

т.п.. Цей компонент відповідає за роботу шини ISA (в наявності є контролер 

прямого доступу і контролер переривань цієї шини), контролерів IDE і USB, 

а також реалізує функції пам’яті CMOS, годин і т. д. Ця мікросхема містить 

велику кількість буферної пам’яті для прискорення обміну з швидкодіючої 

частиною. Один і той же тип мікросхеми South Bridge може 

використовуватися, як правило, в декількох наборах системної логіки, тобто 

може працювати з декількома типами North Bridge. 

 

3.5. Основні шини ПК і їх призначення 

Основою материнської плати є різні шини, які необхідні для передачі 

сигналів між компонентам системи. Шина (bus) є загальним каналом зв'язку, 

використовуваним в ПК, який дозволяє з'єднати два або більше системних 
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компонента. Існує певна структура шин ПК, яка виражається в тому, що 

кожна повільніша шина сполучена зі швидшою шиною. Найчастіше набори 

мікросхем (контролери, адаптери) виконують роль моста між шинами. 

Основні шини ПК: 

 шина даних; 

 адресна шина; 

 командна шина або шина управління; 

 шина живлення. 

Адресна шина. Імпульси, які передаються по цій шині, трактуються як 

адреси елементів оперативної пам'яті. Саме з цієї шини процесор прочитує 

адреси команд, які необхідно виконати, а також дані, з якими оперують 

команди. 

Шина даних. По цій шині відбувається копіювання даних з оперативної 

пам'яті в регістри процесора і навпаки. 

Командна шина. По цій шині з оперативної пам'яті поступають 

команди, що виконуються процесором. Команди представлені у вигляді 

байтів. Прості команди вкладаються в один байт, але є і такі команди, для 

яких потрібно два, три і більше байта. Шини на материнській платі 

використовуються не лише для зв'язку з процесором. Всі інші внутрішні 

устрої материнської плати, а також пристрої, які підключаються до неї, 

взаємодіють між собою за допомогою шин. Від архітектури цих елементів 

багато в чому залежить продуктивність ПК в цілому. 

Шина процесора, системна шина, шина FSB (Front Side Bus). Ця 

високошвидкісна шина використовується в основному процесором для 

передачі даних між кеш-пам'яттю або основною пам'яттю і North Bridge. У 

системах на базі процесорів Pentium ця шина працює на частоті 66, 100, 133, 

200, 266,400, 533, 800,1033, 1333 Мгц і вище, і має ширину 64 розряди. 

Кожна з вторинних шин працює на своїй частоті (яка може бути як вище, так 

і нижче за частоту FSB). Інколи частота вторинної шини є похідною від 

частоти FSB, інколи задається незалежно. 

Шина пам'яті. Шина пам'яті призначена для передачі інформації між 

процесором і основною пам'яттю системи. Ця шина сполучена з набором 

мікросхем системної плати North Bridge або мікросхемою Memory Controller 

Hub. Залежно від типа пам'яті, використовуваної набором мікросхем, шина 

пам'яті може працювати з різними швидкостями. 
 

3.6. Шини розширення материнської плати 

Історія шин розширення починається з першого комп'ютера IBM РС і 

його єдиної шини ISA (Industry Standard Architecture). Відкриті архітектура і 

повна підтримка IBM сторонніх виробників привели до появи дуже 

широкого спектру плат розширень, що дозволили використовувати ПК 

практично у всіх сферах діяльності людини. 

Надалі потреба в підвищенні продуктивності комп'ютера привела до 

появи цілого ряду різних розширених модифікацій цієї шини – EISA 

(Extended ISA), VLB (VESA Local Bus). Жоден з цих видів розширення не 
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набув поширення. Єдиним способом реального підвищення продуктивності 

стала розробка принципово нової шини розширення. Робота в цьому 

напрямку привела до появи шини PCI (Peripheral Component Interconnect), яка 

до цих пір використовується в комп’ютерах. 

Потім з'явилася шина AGP (Accelerated Graphics Port). Головною 

особливістю цієї шини є те, що вона застосовується виключно для 

підключення відеокарт. У серпні 2001 року була створена послідовна шина 

PCI Express. Специфікація PCI Express стала домінуючою архітектурою шини 

ПК, створеній для підтримки пропускній спроможності ПК, що збільшується, 

протягом наступних 10-15 років. 

Шина розширення ISA (Industry Standard Architecture – архітектура 

промислового стандарту). Шина ISA вперше стала використовуватися в 

системах AT в 1984 році. Це 8-розрядна PC/XT, яка працює на частоті 5 Мгц, 

або 16-розрядна шина AT-BUS. Застосовувалася в перших комп’ютерах і 

тому стала першим промисловим стандартом на платі розширення. Дозволяє 

зв'язати між собою всі пристрої системного блоку, а також забезпечує просте 

підключення нових пристроїв через стандартні слоти. 

У ПК може використовуватися лише для підключення зовнішніх 

пристроїв, які не вимагають більшої пропускної спроможності.  Реалізується 

за допомогою компонента South Bridge. Найчастіше до цієї шини 

підключається мікросхема Super I/O. 

Технічні параметри шини ISA: 

 робоча частота – приблизно рівна 8,33 Мгц; 

 розрядність шини даних – зазвичай складає 8 або 16 біт; 

 пропускна спроможність шини до 5,5 Мбайт/сек. 

Конструктивно шина виконана у вигляді 1- 2 щілинних роз'ємів, кожен з 

яких роздільний на дві частини. Перша частина, розташована ближче до 

краю материнської плати, є 8-бітовою частиною (62 контакти), а друга, 

розміщена слідом за першою, є 16-бітове розширення шини (36 контактів). 

Для шини ISA зазвичай застосовується чорний пластик, що відрізняє її від 

інших роз'ємів. 

Шина розширення PCI (Peripheral Component Interconnect). Шина 

була розроблена на початку 1992 року компанією Intel для використання з 

процесорами Pentium. Застосовується до цих пір для більшості пристроїв 

(окрім відеокарт).  

PCI це абревіатура повного англійського найменування шини Peripheral 

Component Interconnect, що переводиться як з'єднання зовнішніх компонентів 

– будь-яка плата розширення може в принципі вважатися зовнішнім 

пристроєм. 

Ця шина займає особливе місце в архітектурі ПК, оскільки в більшості 

випадків вона є мостом між системною шиною процесора і шиною ISA, а 

також стандартними портами введення/виводу (клавіатура, миша і т. п.). Для 

пристроїв PCI широко використовується технологія Plug-and-Play, яка 

дозволяє автоматично вибирати такі ресурси, як переривання IRQ і канали 

DMA. До шини PCI підключається компонент South Bridge набору 
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мікросхем, який містить реалізації інтерфейсу IDE і USB. 

Технічні параметри шини PCI: 

 Робоча частота. 33 Мгц. Обчислюється за допомогою коефіцієнта 

множення з фіксованої частоти системної шини, є версія, що працює на 

частоті 66 Мгц; 

 Розрядність. Найбільш поширена 32-бітова версія, хоча існує і 64-

розрядна версія; 

 Пропускна спроможність. 133 Мбіт/сек для стандартної версії. 266 

Мбіт/сек для шини з частотою 66 Мгц і 533 Мбіт/сек для 64-бітової версії на 

66 Мгц. 

На одній шині PCI може бути підключене не більше чотирьох пристроїв. 

Для виготовлення роз'ємів шини PCI зазвичай використовується білий 

пластик.  

Специфікація шини PCI 2.1 підтримує плати розширення з напругою 

живлення як 3.3v, так і 5v. Тип плати при цьому визначається розташуванням 

ключів. Якщо виїмка на платі знаходиться ближчим до зовнішнього роз'єму, 

то платою використовується напруга живлення 3,3v.  Якщо виїмка 

розташована ближче до задньої частини плати, то використовується напруга 

живлення 5v. 

Універсальні плати, які підтримують обох типів напруги, мають дві 

відповідні виїмки. 

Шина розширення AGP (Advanced Graphic Port або Accelerated 

Graphics Port). Шина розроблена компанією Intel для збільшення пропускної 

спроможності шини, що зв'язує центральний процесор і основну пам'ять з 

відеокартою. AGP переводиться як прискорений графічний порт. 

Відмінністю шини AGP є те, що вона безпосередньо підключена до блоку 

управління основною пам'яттю. Такий підхід дозволив організувати швидке 

перемикання доступу до пам'яті між процесором і відеосистемою. 

Роз'їм AGP подібний до роз'єму PCI, але має контакти для додаткових 

сигналів і іншу розводку контактів. На відміну від шини PCI, яка є 

справжньою шиною з декількома роз'ємами, AGP – високоефективне 

з'єднання, розроблене спеціально для відеоадаптера, причому в системі для 

одного відеоадаптера допускається лише один роз'єм AGP. 

Технічні параметри шини AGP: 

 Робоча частота. 66 (AGP 1х), 133 (AGP 2х), 266 (AGP 4x) або 

533МГц (AGP 8x); 

 Розрядність шини. 32 біт; 

 Пропускна спроможність. Залежно від режиму роботи 266, 533 або 

1064 Мбіт/сек.  

Для виготовлення роз'єму шини AGP використовується пластик 

коричневого кольору. 

На деяких платах зустрічається незвичний на вигляд роз'їм AGP. В 

такого роз'єму окрім стандартної частини є додаткові контакти, на які 

виведена додана живляча напруга. Називається це розширення AGP Pro, воно 
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призначене для установки відеокарт з підвищеною потужністю (до 110 Вт). 

Шина PCI Express – це приклад переходу ПК від паралельного 

інтерфейсу до послідовного інтерфейсу. Послідовна шина, що відрізняється 

простіший конструкцією, одноразово передає лише 1 біт даних, 

відправляючи сигнали по одному дроту з вищою, ніж в паралельної шини, 

частотою. При послідовній передачі бітів даних синхронізація окремих бітів 

або довжина шини стають набагато менш значимим чинником. 

Об'єднання декількох послідовних трактів даних дозволяє досягти 

пропускної спроможності, яка значніше перевищує можливості традиційних 

паралельних шин. 

Основними особливостями PCI Express є: 

 сумісність з існуючою шиною PCI і програмними драйверами різних 

пристроїв; 

 фізичне з'єднання, здійснюване за допомогою мідних, оптичних або 

інших фізичних носіїв і що забезпечує підтримку майбутніх схем кодування; 

 максимальна пропускна спроможність кожного виводу, що дозволяє 

створювати шини малих формфакторів, знижувати їх собівартість, 

спрощувати конструкцію плат, а також скорочувати кількість проблем, 

пов'язаних з цілісністю сигналу; 

 вбудована схема синхронізації, що дозволяє швидше змінювати 

частоту (швидкодія) шини, чим при погодженій синхронізації; 

 ширина смуги частот (пропускна спроможність), що збільшується при 

підвищенні частоти і розрядності (ширина) шини;  

 низький час чекання, найбільш відповідний для додатків, що 

вимагають ізохронної (залежною від часу) доставки даних, що відбувається, 

наприклад, при обробці потокових відеоданих; 

 можливість заміни без виключення електроживлення; 

 можливості управління режимом живлення. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке материнська плата? 

2. Які функції виконує материнська плата ПК? 

3. Що називають форм-фактором материнської плати? 

4. Для чого призначена мікросхема постійної пам’яті? 

5. Яку роль відіграє батарейка на материнській платі? 

6. Що називають чіпсетом? 
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Лабораторна робота №3 

МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Ознайомитись з конструкцією та елементами материнської 

плати персонального комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Материнська (головна) плата – це основна плата, до якої 

приєднуються всі частини комп'ютера (процесор, відеокарта, ОЗП і ін.), 

встановлюється в системному блоці. Головне завдання материнської плати – 

об’єднати і забезпечити спільну роботу всіх інших елементів. 

На вигляд материнська плата класичного стаціонарного комп'ютера 

являє собою досить велику мікросхему, на якій розміщена значна кількість 

роз'ємів. Основою будь-якої сучасної материнської плати є набір системної 

логіки, який частіше називають чіпсетом. 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 (North bridge, системний контроллер) – це частина 

системної логіки материнської плати, що забезпечує роботу основних вузлів 

комп'ютера – центрального процесора, оперативної пам'яті, відеокарти. Саме 

він керує роботою шини процесора, контролера оперативної пам'яті та шини 

PCI Express, до якої приєднується відеокарта. У деяких випадках північний 

міст може містити інтегрований графічний процесор. 

Південний міст (Міст, ICH (I/O controller hub), периферійний 

контролер, контролер введення-виведення) – забезпечує підключення до 

системи менш швидкісних пристроїв, які не вимагають високої пропускної 

здатності – жорсткого диска, мережевих плат, аудіоплати і т.д., а також шин 

PCI, USB та ін., в які встановлюються різного роду додаткові пристрої. 

Клавіатура і миша також замикаються на південний міст. 

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 
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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 більш «продвинутим» чіпсетом від менш відомого 

виробника, ніж навпаки.  

Крім роз’єму центрального процесора (сокета), на материнській платі 

розміщені інші роз’єми: 

- Слоти модулів ОЗП, до яких приєднуються модулі оперативної 

пам'яті відповідного типу; 

- PCI (Peripheral component interconnect – взаємозв'язок периферійних 

компонентів) – це шина з невеликою пропускною здатністю, якої, однак, 

досить для підключення багатьох пристроїв (TV-тюнерів, звукових карт, карт 

для захоплення відео, мережевих карт, Wi-Fi-модулів та ін.); 

- 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 (x16 або 

менше). Конфігурація з декількома РСІ-Express дозволяє використовувати 

відразу кілька відеокарт, що робить відеопідсистему комп'ютера більш 

продуктивною. 

- 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 найбільш новий 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). 

- SATA (Serial Advanced Technology Attachment – цифрове приєднання 

по передової технології) – 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 – 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 24 контакти. Живлення центрального 

процесора може мати 4 або 8 контактів (залежно від потужності процесора, 
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на який розрахована материнська плата). 

Крім того, на материнській платі є різні голчасті гребінки, призначені 

для підключення передньої панелі корпусу (кнопки Power, Reset, індикатори 

процесора і жорстких дисків, навушники, мікрофон, USB), кулерів 

(вентиляторів) процесора, корпусу, жорстких дисків і ін. 

На материнській платі є також роз'єми звукової карти, мережевого 

адаптера (RJ45) та ін. На моделях з інтегрованим графічним процесором є 

відповідні роз’єми для підключення моніторів (VGA, DVI, HDMI). 

Ще однією важливою частиною материнської плати є мікросхема ПЗП 

(її часто називають BIOS ROM), що замикається на південний міст чіпсета. У 

цій мікросхемі зберігається базова програма управління комп'ютером – так 

звана базова система введення-виведення, більше відома як BIOS (basic 

input-output system). На відміну від операційної системи та іншого 

програмного забезпечення, встановлених на жорсткий диск, BIOS доступний 

комп'ютеру без підключення вінчестера і інших елементів. Це програмне 

забезпечення визначає порядок взаємодії складових частин комп'ютера між 

собою. Залежно від чіпсета материнської плати і версії BIOS, його 

настройками можна визначити джерело завантаження комп'ютера, змінити 

частоту шини процесора, таймінги модулів оперативної пам'яті (збільшивши 

їх продуктивність), а також налаштування багатьох інших пристроїв, 

відключити окремі елементи (мережеву плату, дисковод 3,5 та ін.) і багато 

іншого. 

 
Рис. 3.4. Схема розташування роз’ємів на материнській платі. 
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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.  

 

 
Рис. 3.5. Основні форм-фактори материнських плат. 

 

На рис. 3.6. вказано розташування основних компонентів материнської 

плати. Цифрами виділені основні компоненти: 

(1) Сокет процесора – один з основних елементів материнської плати. У 

сокет встановлюється процесор і дуже важливо, щоб сокет процесора на який 

він орієнтований, був сумісний з сокетом на материнській платі, інакше 

процесор не встане в гніздо материнської плати бо в них будуть різної форми 

роз'єми. .  

(2) Слоти PCI-Express. На друкованій платі даної материнської плати ми 

спостерігаємо 3 слоти PCI-Express X16 версії 3.0, ці роз'єми призначені для 

встановлення відеокарт (або однієї, або декількох). Сюди ж можна віднести і 

номер (3) – це також слот PCI-Express x16, але вже більш старої версії 2.0. 

Між слотами PCI-E X16, під номером (14) розміщені слоти PCI-E X1. Ці 

роз'єми розширення призначені для встановлення пристроїв, що не 

вимагають великої пропускної здатності шини; їм цілком достатньо однієї 

лінії X1. До таких пристроїв можна віднести ТВ-тюнери, аудіо і мережеві 

карти, різні контролери та багато інших. 

Під номером (4) у нас указаний чіпсет, який ховається під 

охолоджуючим його радіатором. Набір системної логіки містить в собі різні 

контролери і є зв'язуючою ланкою, між управляючою частиною компонентів 

материнської плати і процесором.  

(5) Роз'єми для встановлення оперативної пам'яті DDR3. Ці роз'єми 
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пофарбовані в чорний і синій кольори, для встановлення модулів пам'яті в 

двоканальному режимі роботи, що дозволяє трохи збільшити ефективність їх 

роботи.  

(6) Батарейка CMOS-пам'яті. Дана батарейка живить мікросхему CMOS-

пам'яті BIOS, щоб та не втрачала свої налаштування, і годинник в комп'ютері 

після виключення комп'ютера.  

(8), (12) 24-pin і 8-pin роз'єми відповідно. 24-pin – це основний 24-х 

контактний роз'єм живлення, через який живиться більшість компонентів 

материнської плати. 

Під номером (9) і (10) вказані роз'єми SATA 3 і SATA 2 відповідно. 

Інтерфейс SATA служить для підключення жорстких дисків, SSD-

накопичувачів і приводів. У звичайних материнських платах вони розгорнуті 

фронтально і зміщені ближче до центру, що дозволяє зручно 

використовувати їх в рамках системного блоку. 

Під номером (11) був позначений досить специфічний елемент, який 

зустрічається тільки в материнських платах для ентузіастів – це індикатор 

POST-кодів. Також він відображає температуру процесора, але любить трохи 

прибрехати.  

(13) Задня панель материнської плати з зовнішніми роз'ємами. У роз'єми 

на цій панелі підключаються різноманітні периферійні пристрої, такі як 

миша, клавіатура, колонки, навушники, а також багато інших. 

 

 
Рис. 3.6. Компоненти материнської плати. 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Створіть таблицю, в якій буде зазначено назву та 

призначення елементів материнської плати ПК, зображеної на рис. 3.7.  
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Завдання 2. Визначте параметри материнської плати для використання 

її в геймерському комп’ютері. Запишіть у таблицю 3.1 усі необхідні технічні 

характеристики материнської плати. 

 
Рис. 3.7. Елементи материнської плати ПК 

 

Табл. 3.1 

Характеристики материнської плати 
Характеристика Значення характеристики 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель  

Сокет  

Модель чіпсету  

Тип слотів оперативної пам’яті  

Кількість слотів оперативної пам’яті  

Кількість AGP слотів  

Кількість РСІ-Express слотів  

Кількість PCI слотів  

Кількість внутрішніх Com роз’ємів  

Кількість внутрішніх Usb роз’ємів  

Кількість CNR slot роз’ємів  

Кількість CD, Aux роз’ємів  

Кількість ISA слотів  

Кількість Sata слотів  

Кількість IDE слотів  

Кількість floppy слотів  
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Вид роз'ємів для підключення блоку  

Живлення  

Кількість роз'ємів для підключення вентиляторів  

Кількість PS/2 портів  

Кількість Com портів  

Кількість LTP портів  

Кількість Usb портів  

Кількість game портів  

Кількість Lan портів  

Кількість VGA портів  

Кількість DVI портів  

Кількість роз’ємів звукової плати  

Версія BIOS  

Форм-фактор  

Додаткова характеристика  

 

Контрольні питання 

1. Що таке материнська плата? 

2. Назвіть основні компоненти материнської плати. 

3. Які функції виконує материнська плата ПК? 

4. Що таке форм-фактором материнської плати? 

5. Для чого призначена мікросхема постійної пам’яті? 

6. Яку роль відіграє батарейка на материнській платі? 

7. Для чого призначений чіпсет? 

 

Література: 

1. Архітектура комп’ютерних систем: конспект лекцій для студентів усіх 

форм навчання з курсу «Архітектура комп’ютерних систем» / Укладачі : 

Голотенко О.С. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 120 с. 

2. Валецька Т.М. Апаратні засоби персональних комп’ютерів: 

навчальний посібник / Т. М. Валецька. – К.: Центр навчальної літератури, 

2002. – 208 с.  

3. Мюллер С. Модернизация и ремонт ноутбуков: Пер. с англ. / С. 

Мюллер. – М. : Вильямс, 2006. – 688 с. 

4. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. : Пер. с англ. / 

С. Мюллер. – М. : Вильямс, 2011. – 1276 с. 

5. Платонов Ю.М., Уткин Ю. Г. Диагностика, ремонт и профилактика 

персональных компьютеров. – Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с. 

6. Сандлер К. Ремонт персонального компьютера, 7-е узд.: Пер. с англ. / 

К. Сандлер. –  М.: Вильямс, 2004. – 656 с. 

7. Степаненко О.С. Сборка, модернизация и ремонт ПК / 

О.С. Степаненко. – М.: Вильямс, 2003. – 672 с. 

8. Степаненко О.С. Техническое обслуживание и ремонт IBM PC. – К: 

Диалектика, 1994. – 192 с. 

  



 

100 Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) 

Тема 4. BIOS: БАЗОВА СИСТЕМА ВВОДУ/ВИВОДУ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

4.1. Означення, типи інтерфейсів та виробники BIOS. 

4.2. Призначення та функції BIOS. 

4.3. Робота з BIOS Setup. 

 

4.1. Означення, типи інтерфейсів та виробники BIOS 

Абревіатура BIOS це акронім слів Basic Input/Output System (базова 

система вводу/виводу). BIOS – це вбудоване в чіп невелике (від 256 Кб) 

спеціальне низькорівневе програмне забезпечення, якому відводиться роль 

збирача інформації про систему і визначення підключеного обладнання. 

BIOS зберігається на окремій мікросхемі – постійному запам’ятовуючому 

пристрої (ПЗП або ROM). Його призначення – на початковій стадії 

завантаження забезпечує взаємозв’язок і керування між різними пристроями 

ПК. 

BIOS – це набір програм перевірки і обслуговування пристроїв 

комп’ютера, що виконує роль посередника між DOS і апаратурою. BIOS 

одержує управління при вмиканні системної плати, тестує саму плату й 

основні блоки комп’ютера – відеоадаптер, клавіатуру, контролери дисків і 

портів вводу/виводу, настроює чіпсет плати і завантажує зовнішню 

операційну систему (далі ОС). При роботі під DOS/Windows BIOS управляє 

основними пристроями, а при роботі під OS/2, UNIX, WinNT BIOS 

практично не використовується, виконуючи лише початкову перевірку і 

налаштування. 

BIOS – це своєрідний набір драйверів, що забезпечують роботу 

системи при запуску комп’ютера або при завантаженні в безпечному режимі. 

Справа в тому, що коли включається ПК, то ще до завантаження ОС можна 

управляти ним з клавіатури, бачити всі дії на моніторі. Крім цього, якщо 

здійснюється завантаження в безпечному режимі, то проводиться 

ігнорування драйверів ОС – в роботі залишаються лише драйвера BIOS. 

Найчастіше BIOS розташовується на материнській платі в мікросхемі 

постійного запам’ятовуючого пристрою (ПЗП) – цей вузол називають ROM 

BIOS. 

З урахуванням того, що доступ до оперативної пам’яті (RAM) 

здійснюється значно швидше, ніж до ROM, часто виробники забезпечують 

при включенні живлення комп’ютера копіювання BIOS з ROM 

безпосередньо в оперативну пам’ять – тіньова область пам’яті (Shadow 

RAM). 

У мікросхемах застосовують різні типи пам’яті для збереження 

програмного коду. PROM (Programmable Read-Only Memory) – тип пам’яті, в 

яку дані записуються тільки одноразово. Одним з типів PROM є EPROM 

(Erasable Programmable Read-Only Memory) – тип пам’яті, який може як 
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очищатися, так і записуватися із застосуванням ультрафіолетових променів. 

На сьогоднішній день практично повсюдно використовуються 

мікросхеми FLASH, в яких допускається перезапис коду, що дозволяє 

оперативно модернізувати BIOS при зміні функціональних вимог. 

Виробники BIOS. В даний час серед розробників BIOS для 

персональних комп’ютерів найбільш відомі три фірми. 

По-перше, це American Megatrends, Inc. За часів 386-х процесорів BIOS 

розробки цієї фірми (AMI BIOS) стояли практично на всіх комп’ютерах. Його 

із задоволенням використовують такі відомі виробники материнських плат, 

як ASUS, Gigabyte, MSI, ESC та інші. 

Другий виробник – Intel. Деякий час тому на своїх материнських 

платах вона використовувала модифікований BIOS виробництва American 

Megatrends, Inc. Зараз 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. На теперішній момент часу 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. 

Різновиди інтерфейсу сучасної BIOS. У зв’язку з великою кількістю 

виробників апаратного і програмного забезпечення існує безліч різновидів 

BIOS, що відрізняються один від одного інтерфейсом і назвою функцій. Різні 

BIOS пропонують користувачеві різний набір можливостей для 

налаштування системи: в одних (таких як Award або АМІ) цих можливостей 

більш ніж достатньо, в той час як інші (наприклад, Phoenix) таких 

можливостей не надає зовсім. 

Переважна більшість актуальних версій BIOS має текстовий інтерфейс 

і управляється за допомогою клавіатури. Тут існує два типи, які 

відрізняються не тільки структурою, а й кольором меню своїх налаштувань 

Перший тип – це Award BIOS і меню даного виду будуть виглядати так 

рис.4.1 зліва. Як видно це червоний фон з білими написами. Другий тип 

– це Ami BIOS і меню такого типу будуть виглядати так як на рис. 4.1 справа: 

тут переважають сірі та сині кольори, тому два типи неможливо сплутати. 

 
Рис. 4.1. Типи інтерфейсу BIOS. 
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Слід також відзначити той факт, що всі BIOS різні і це залежить від їх 

функціональних характеристик та особливостей певної материнської плати. 

Відповідно налаштування в таких випадках теж будуть відрізнятися. Це 

наслідок того, що кожна окрема модель материнської плати має свій 

персональний BIOS. Але, те, що стосується основної частини налаштувань, 

то для всіх вони будуть однаковими. 

Система UEFI, комплекс специфікацій, що з’явився як «завантажувальна 

ініціатива Інтел» (Intel Boot Initiative) в далекому вже 1998 році. Причиною 

народження ініціативи послужило те, що обмеження, обумовлені BIOS, стали 

відчутно гальмувати прогрес обчислювальних систем на основі новітніх в ту 

пору інтеловських процесорів Itanium. 

У той час як BIOS по суті своїй є вельми жорстким і фактично 

незмінним за змістом кодом прошивки спеціального BIOS-чіпа, система 

UEFI – швидше гнучко програмований інтерфейс (рис. 4.2). А розташований 

цей інтерфейс поверх всіх апаратних компонентів комп’ютера з їх власними 

прошивками-мікрокоду. На відміну від завантажувального коду BIOS, який 

завжди жорстко прошитий у відповідному чипі на системній платі, куди 

більш великі за розміром коди UEFI знаходяться в спеціальній директорії / 

EFI /, місце фізичного розташування якої може бути найрізноманітнішим – 

від мікросхеми пам’яті на платі або розділу на жорсткому диску комп’ютера і 

до зовнішнього мережевого сховища. 

В результаті настільки гнучкого підходу система UEFI стає чимось на 

зразок сильно полегшеної, але цілком самостійної операційної системи. 

В принципі, в кожній з основних на сьогодні операційних систем 

(Windows, OS X, Linux) вже є підтримка завантаження через UEFI. 

 

 
Рис 4.2. Інтерфейс системи IJEFI. 

Оновлення BIOS. Надійна та ефективна робота ПК неможлива без 

правильно сконфігурованого BIOS. Конфлікт між новітнім устаткуванням і 

застарілим кодом чіпа – річ досить часта. У такому разі вихід один – 
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оновлення BIOS. 

Оновлення BIOS може бути корисно як для збільшення продуктивності і 

стійкості системи, так і для коректного розпізнавання процесорів, сумісності 

з новими жорсткими дисками, відеоплатами та іншими компонентами. 

Процес оновлення BIOS на професійному жаргоні комп’ютерників 

називається «прошивкою». Для оновлення BIOS краще всього 

використовувати послуги сервісного центру, де неодмінно допоможуть і 

встановлять найсвіжішу версію BIOS. 

Причиною здійснення прошивки можуть бути: 

• заміна встановленого в ПК процесора на більш потужний, про який 

плата нічого не знає, але технологічно здатна його використовувати; 

• нові жорсткі диски великого об’єму не розпізнаються материнською 

платою, а при оновленні BIOS можуть з нею співпрацювати, бо за роботу з 

вбудованим контролером жорстких дисків відповідає саме BIOS; 

• недостатні можливості налаштування системи. Не всі BIOS мають такі 

важливі параметри, як, наприклад, AGP Fast Writes або SB А. А в новій версії 

прошивки ці установки можуть бути. 

Вкрай важливо при оновленні BIOS керуватися такими правилами: 

• завжди читати документацію до плати. Найчастіше, якщо плата 

підтримує роботу з якоюсь просунутою технологією перепрошивки, то 

процес роботи з нею чітко описаний у документації; 

• часто до bin-файлу з прошивкою додається readme-файл, в якому 

наведено список відмінностей цієї версії мікропрограми від попередніх. 

Обов’язково вивчити цю інформацію, перш ніж звертатися до комп’ютера і 

шукати в BIOS нові можливості; 

• виконувати процедуру в максимально стабільних умовах, особливо це 

стосується енергопостачання – бажано використовувати джерело 

безперебійного живлення; 

• якщо система "розігнана", необхідно повернути її в штатний режим; 

• якщо в процесі оновлення BIOS відбуваються неполадки, ні в якому 

разі не можна вимикати комп’ютер. Необхідно повторити процес або 

прописати старий образ, збережений спочатку. Якщо і це не допоможе, 

потрібно звернутися до фахівців, щоб замінити сам чіп, в якому міститься 

BIOS; 

• для захисту від невдалої прошивки рекомендується також зберегти 

саму утиліту і образ на завантажувальний диск. 

 

4.2. Призначення та функції BIOS 

BIOS записується в мікросхему постійної пам’яті, яка розташована на 

системній платі. Спочатку основним призначенням BIOS було 

обслуговування пристроїв вводу/виводу (клавіатури, екрана і дискових 

накопичувачів), тому її і назвали «базова система вводу/виводу». В сучасних 

комп’ютерах BIOS виконує кілька функцій: 

- запуск комп’ютера і процедури самотестування Power-On Self Test – 

POST – програма, розташована в мікросхемі BIOS, яка завантажується 
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першою після включення живлення комп’ютера і детектує та перевіряє 

встановлене обладнання, налаштовує його і готує до роботи. Якщо буде 

виявлено несправність обладнання, процедура POST зупиняється з 

виведенням відповідного повідомлення або звукового сигналу. 

- налаштування параметрів системи за допомогою програми BIOS Setup. 

Під час процедури POST устаткування визначається відповідно до 

параметрів BIOS, що зберігаються в спеціальній CMOS-пам’яті. Змінюючи ці 

параметри, користувачі можуть налаштовувати роботу окремих пристроїв і 

системи в цілому за своїм розсудом. Редагуються вони в спеціальній 

програмі, яку також називають BIOS Setup або CMOS Setup. 

- підтримка функцій вводу/виводу за допомогою програмних переривань 

BIOS. Ці. функції широко використовуються в ОС, подібних MS-DOS, і 

практично не застосовуються в сучасних версіях Windows. 

 

4.3. Робота з BIOS Setup 

 

POST-перевірка. Сучасні комп’ютери є найскладнішими електронними 

пристроями, що складаються з десятків компонентів, кожен з яких у свою 

чергу побудований з мільйонів складових. Зрозуміло, що при такій 

складності будь-яка неполадка може призвести до збою або до повної 

відмови роботи ПК. Під час завантаження комп’ютера BIOS забезпечує 

запуск багатьох системних подій автоматично. Найпершим "прокидається" 

центральний процесор (CPU) і зчитує інструкції з чіпа BIOS. Дані інструкції 

запускають послідовності тестувань, які скорочено називаються POST. 

POST-перевірка складових ПК є важливою частиною роботи BIOS, при 

виконанні якої здійснюється сканування і настроювання всього апаратного 

забезпечення. 

Перш за все, формується логічна архітектура комп’ютера. Подається 

живлення на всі чіпсети, в їх регістрах встановлюються потрібні значення. 

Потім визначається обсяг ОЗП (цей процес можна спостерігати на екрані), 

включається клавіатура, розпізнаються LPT-та COM-порти. На наступному 

етапі визначаються блокові пристрої – жорсткі диски IDE і SCSI, флоппі-

дисководи. Для пристроїв SCSI процедура дещо ускладнюється наявністю 

власної BIOS, яка бере на себе роботу з відповідним обладнанням та має 

власну програму налаштування. На заключній стадії відбувається 

відображення підсумкової інформації. 

Після закінчення роботи POST BIOS шукає завантажувальний запис. 

Цей запис, в залежності від налаштувань, знаходиться на першому або 

другому жорсткому диску, флоппі-диску, ZIP або CD-ROM. Після того як 

завантажувальний запис знайден, він завантажується в пам’ять – і управління 

передається їй. 

Якщо в процесі тестування в налаштуваннях SETUP BIOS були виявлені 

помилки, система проінформує відповідним повідомленням та звуковим 

сигналом. Якщо є помилки, то вони можуть проявитися вже на цих стадіях, і 

до запуску ОС справа не дійде. Якщо проблема некритична, зазвичай після 
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натискання клавіші F1 можна продовжити завантаження. 

У процесі цих POST-тестів BIOS порівнює дані системної конфігурації з 

інформацією, що зберігається в CMOS – спеціальному чіпі, розташованому 

на системній платі. CMOS-чіп оновлює інформацію, яка в ньому 

зберігається, всякий раз, коли встановлюється який-небудь новий компонент 

комп’ютера. Таким чином, він завжди містить найостанніші відомості про 

системні компоненти. 

З пам’яті відбувається завантаження системної конфігурації і драйверів 

пристроїв. Після передачі управління завантажувачу BIOS, як дуже важлива 

частина ПК постійно перебуває в окремій частині пам’яті, періодично 

виконуючи різні корисні функції (хоча останнім часом ОС Windows все 

більше і більше бере на себе виконання даних функцій). 

Коли ОС завантажена, якщо комп’ютер працює під управлінням 

Windows, запускаються програми папки "Автозавантаження". Якщо в 

налаштуваннях SETUP BIOS є помилки, то вони проявляться на цих стадіях, 

і запуск ОС не відбудеться. Але можливі й інші прояви неправильної 

налаштування BIOS – повільна або нестабільна робота системи, раптові 

перезавантаження. 

Налаштування параметрів. Якщо прошивка BIOS вимагає певних 

навичок і знань, то первинна настройка цілком під силу середньому 

користувачеві. Більш того, розуміння правил включення комп’ютера 

необхідно для грамотного його використання. 

При зміні налаштувань потрібно бути обережним, так як у випадку 

встановлення невірних параметрів вся система може просто вийти з ладу. 

Звертаємо Вашу увагу на кілька простих порад: 

• до початку налаштування системи за допомогою BIOS збережіть всю 

важливу інформацію; 

• обов’язково запам’ятовуйте виставлене і змінене значення параметра. 

У разі виникнення проблем у роботі системи буде можливо повернути 

колишнє значення; 

• не змінюйте не відомі значення параметрів, а попередньо уточніть їх 

значення; 

• не змінюйте одночасно декілька параметрів, не пов’язаних один з 

одним. При виникненні збою буде складно визначити, яке значення 

встановлено не вірно; 

• не редагуйте розділ Hard Disk Utility, що зустрічається в застарілих 

версіях BIOS. Це може нашкодити сучасному жорсткому диску. 

Єдиного стандарту інтерфейсу програми BIOS Setup не існує. Однак 

деяка логічна однаковість, як наслідок єдиної виконуваної задачі, усе ж є. 

BIOS займається ініціалізацією всіх пристроїв комп’ютера, заносячи в їх 

регістри визначені значення. Очевидно, що від того, як саме налаштована 

BIOS того чи іншого пристрою, залежить швидкодія і стабільність усієї 

системи в цілому. 

Для здійснення налаштування BIOS відразу після включення живлення, 

необхідно подивитися на нижню частину екрану. Тут знаходиться 
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ідентифікаційний запис про версію BIOS, наприклад: 

Press DEL to enter SETUP 

Це означає, що, своєчасно натиснувши при завантаженні клавішу <Del> 

або F2, відкриється вікно з головним меню утиліти SETUP BIOS, що містить 

опції налаштування параметрів ПЕС. Зміна налаштувань в BIOS Setup 

дозволяє змінювати значення, які завантажуються в регістри різних 

пристроїв, насамперед чіпсета материнської плати. 

Програма настройки BIOS розділена на певні блоки, кожен з яких 

дозволяє настроїти відповідні групи параметрів. Розглянемо кожен з них 

коротко. 

Standart CMOS Features – у цьому розділі можна налаштувати поточну 

системну дату, переглянути встановлені накопичувані і змінити їх пріоритети 

по відношенню один до одного. 

Advanced BIOS Features (BIOS Features Setup) – тут визначені загальні 

налаштування, що стосуються ЦП і кешу. 

Integrated Peripherals (I/O Devices Configurations) – властивості і 

додаткові функції вбудованих пристроїв, інтерфейсів і портів. 

Power Management Setup – управління енергоспоживанням. 

PnP/PCI Configurations – цей розділ дозволяє розподілити системні 

ресурси, прив’язати лінії запиту IRQ до плат розширення. 

PC Health Status (Hardware Monitor) – температура процесора, швидкість 

обертання вентиляторів і т.п. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке BIOS? 

2. Яке призначення опції Virus Warning? 

3. Яка опція включає й виключає функцію (ECC – Error Correction Code) 

коди корекції помилок? 

4. Яка опція зменшить час деяких тестів і просто пропустить інші, які 

звичайно проходять під час процесу завантаження? 
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Тема 5. ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ 

Лекція 

 

План викладу: 

5.1. Призначення та функції оперативної пам’яті. 

5.2. Історія розвитку оперативної пам’яті. 

5.3. Класифікація оперативної пам’яті. 

5.4. Структурні компоненти оперативної пам’яті. 

5.5. Принцип дії статичної оперативної пам’яті. 

5.6. Принцип дії динамічної оперативної пам’яті. 

5.7. Параметри оперативної пам’яті. 

5.8. Перспективні напрямки розвитку оперативної пам’яті. 

 

5.1. Призначення та функції оперативної пам’яті 

Для забезпечення нормальної роботи будь-якого ПК потрібне спеціальне 

програмне забезпечення, здатне організувати введення, обробку і виведення 

різної інформації. Після включення живлення машини і закінчення 

ініціалізації пристроїв ці програми повинні стати доступними для взаємодії з 

процесором, який, керуючись закладеними в них алгоритмами, зможе 

забезпечити обмін даними між різним устаткуванням ПК, реагувати на дії 

користувача, організувати вивід результатів роботи на монітор або принтер. 

Всі ці програми зчитуються з носіїв інформації в спеціальний апаратний 

модуль, який називається оперативним запам’ятовуючим пристроєм (ОЗП). 

Для того щоб зрозуміти принцип роботи оперативної пам’яті, можна 

порівняти її з камерою зберігання великого вокзалу, в якій для кожного 

предмета відведена своя комірка з індивідуальним номером – такі номери 

комірок ОЗП прийнято називати адресами пам’яті. Коли процесору потрібні 

які-небудь дані, він витягує їх з комірки-сховища з відповідним номером – 

запитує з області пам’яті з заданою адресою, а у звільнену комірку він може 

помістити будь-яку іншу інформацію, наприклад, результат обробки 

попередньої команди. 

Коли центральний процесор комп’ютера повідомляє іншим 

компонентам, які завдання слід виконувати, інформація про це повинна бути 

збережена для подальшого використання. Чим більша кількість пам’яті є у 

розпорядженні центрального процесора, тим більш складні операції він може 

виконувати. І чим швидше інформація буде зчитуватися з пам’яті, тим менше 

доведеться чекати, поки комп’ютер не виконає всю рутинну роботу. 

Сам по собі мікропроцесор ПК розпоряджається дуже малою областю 

запам’ятовування даних, що використовується для зберігання або обробки 

інформації, або проміжних результатів обробки. Ця маленька пам’ять не 

достатня для запуску реальних програм, тому ПК включає різні види пам’яті 

для розміщення програм і даних, якими маніпулює ПК. 

 

5.2. Історія розвитку оперативної пам’яті 

Перший засіб оперативного зберіганяя інформації являв собою 
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електромагнітний перемикач, який складався з обплутаного дротом 

металевого сердечника, рухомої залізної арматури і декількох контактів. 

Але через кілька років дуже низька швидкість запису інформації на 

електромагнітні перемикачі викликала необхідність розроблення 

оперативної пам’яті комп’ютера, заснованої на іншому фізичному принципі 

роботи – лінії затримки. Сутність принципу роботи оперативної пам’яті на 

лініях затримки полягає в тому, що інформацію несли електричні імпульси, 

які перетворювалися в механічні хвилі (наявність хвилі позначалася за 1, а 

відсутність хвилі – 0) і на низькій швидкості транспортувалися через ртуть, 

п’єзоелектронний кристал або магніторезистивну котушку. По завершенні 

свого шляху кожна хвиля трансформувалася назад в електричний імпульс і 

відсилалася в початок. 

Пізніший варіант ліній затримки використовував в якості зберігача 

інформації металевий дріт c магнітострикційними перетворювачами. 

Маленькі шматочки магнитострикционного матеріалу, зазвичай нікелю, 

прикріплялися з кожного боку одного з кінців дроту, що знаходиться 

всередині електромагніту. Коли біти з комп’ютера передавалися на магніт, 

нікель стискався і розширювався та закручував кінець дроту. Отримана 

хвиля крутіння рухалася по дроту так само, як звукова хвиля рухалася по 

трубці зі ртуттю. 

Завдяки здатності скручуватися системи на основі дроту могли мати 

таку довжину, яка була необхідна, і сприяли збереженню значно більшої 

кількості даних на одному елементі. 1000 запам’ятовуючих елементів 

зазвичай вміщалися на дошці площею в 0,093 м². Правда, це також означає, 

що час, необхідний для пошуку кожного окремого біта був трохи більший 

через переміщення по дроті, і час доступу в середньому становив 500 мкс. 

В кінці 40-х років ХХ ст. паралельно з елементами пам’яті на лініях 

затримки почали розвиватися засоби оперативного зберігання інформації на 

вакуумних (електронних) трубках. Вакуумна трубка нагадувала звичайну 

лампу розжарювання: нитка, укладена в безповітряний простір, при 

нагріванні випускала електрони, які потрапляли на позитивно заряджену 

металеву пластину. Всередині лампи під напругою утворювався потік 

електронів. Вакуумна трубка вміла або пропускати, або блокувати (фази 1 і 

0) струм, що проходив через неї. Збереження даних на основі цієї технології 

полягало в наступному: на трубці при певних умовах з’являлася світлова 

точка, яка злегка заряджала займану поверхню. Зона навколо точки набувала 

негативного заряду (її називали «енергетичним колодязем»). У «колодязь» 

можна було помістити нову точку або залишити його без уваги – тоді 

первісна точка швидко зникала. Ці перетворення тлумачилися контролером 

пам’яті як виконавчі фази 1 і 0.  

Недоліком вакуумних трубок було їх сильне нагрівання, черех що їх 

треба було інтенсивно охолоджувати за допомогою радіаторів, повітря і 

води. До того ж постійний нагрів істотно зменшував час роботи – трубки 

деградували. 

У 1951 році вийшла пам’ять на основі магнітних (феритових) 
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сердечників (прямий аналог сучасної оперативної пам’яті). 

Запам’ятовуючий елемент являв собою масив з близько розташованими 

феритовими кільцями. Через центри кілець під кутом 45° проходили 

з’єднувальні дроти (по чотири на кожне кільце в ранніх системах, по два в 

більш досконалих). Під напругою дроти намагнічували феритові кільця, 

кожне з яких могло зберегти 1 біт даних (намагнічене – 1, розмагнічене – 0). 

Розвиток технології оперативного зберігання інформації на феритових 

кільцях тривав до середини 70-х років, за цей час кільця зменшувалися в 

розмірах, швидкість роботи виросла з 60 000 нс до 600 нс. 

Наступний стрибок у розвитку комп’ютерної пам’яті стався, коли були 

розроблені інтегральні мікросхеми і транзистори. Індустрія пішла по шляху 

мініатюризації компонентів з одночасним підвищенням їх продуктивності. 

На початку 1970-х напівпровідникова промисловість почала випуск 

мікросхем високого ступеня інтеграції – на порівняно малій площі 

вміщалися десятки тисяч транзисторів. З’явилися мікросхеми пам’яті 

ємністю 1 Кбіт. 

У сучасних мікросхемах пам’яті найбільш широко використовуються 

два методу зберігання інформації. Перший заснований на властивості 

конденсатора зберігати накопичений заряд досить тривалий час, щоб його 

можна було використовувати для короткочасного зберігання одиниці 

інформації (динамічна пам’ять). Другий передбачає використання для 

зберігання кожного біта інформації одиничного транзисторного тригера 

(статична пам’ять). 

Механізм оперативного зберігання інформації динамічним спосом 

полягає в наступному: запис інформації в конденсаторний осередок 

здійснюється шляхом заряду цього конденсатора до рівня, який відповідає 

логічному 0 або 1. Забезпечує заряд до потрібного рівня зв’язаний з 

конденсатором транзистор, який відкривається під впливом керуючого 

сигналу. Виходить, що кожний осередок зберігання біта інформації є парою 

транзистор плюс конденсатор. 

Основними перевагами динамічної пам’яті є: дешевизна виробництва і 

малий розмір кожного осередку. Сучасна елементна база дозволяє вміщати 

мільйони подібних пар на кожен квадратний міліметр мікросхеми пам’яті. 

Основний недолік подібного методу зберігання інформації є наслідком 

фізичних властивостей конденсаторів, а саме: через наявність струму витоку 

для того щоб інформація, записана в комірку пам’яті, зберігалася протягом 

часу, достатнього для її обробки, її необхідно оновлювати з періодичністю, 

що виключає втрату від саморозряду конденсаторів. Тому в мікросхемах 

пам’яті, заснованих на конденсаторних комірках, йде постійний процес 

оновлення інформації, що зберігається. Саме тому пам’ять подібного типу 

називають динамічною. Процес постійної перезапису призводить до 

збільшених витрат енергії і додаткового нагрівання мікросхем, а також до 

погіршення такого важливого параметра, як час відгуку. 

Ще однією негативною властивістю будь-якого конденсатора є його 

електрична інерційність. Зміна ємності не є миттєвим процесом, отже, 
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читання одиниці інформації та її перезапис займають якийсь час, необхідний 

для накопичення або скидання електричного заряду. 

При статичному способі зберігання кожного біта інформації 

відбувається в одиничних тригерах, які фактично представляють собою 

групи з шести-восьми транзисторів. Оскільки стан тригера залежить 

виключно від наявності керуючого сигналу і не змінюється з плином часу 

(поки є напруга живлення), то такий тип пам’яті називають статичною 

пам’яттю.  

Основною перевагою статичної пам’яті є її надзвичайно висока 

швидкодія, тому що перемикання тригера відбувається практично миттєво 

при подачі відповідного сигналу на вхід елемента. 

Недоліками є: по-перше, значно більш висока вартість в порівнянні з 

динамічною пам’яттю; по-друге, значно більші розміри кожної комірки 

пам’яті, що веде до істотного збільшення розмірів кожної мікросхеми 

пам’яті. 

 

5.3. Класифікація оперативної пам’яті 

Сьогодні операційні системи і програми будуються за модульним 

принципом, тобто їх код підвантажується в пам’ять не цілком, а частинами, в 

міру потреби. До того ж програми тепер виконуються у віртуальній пам’яті, 

що представляє собою великий дисковий файл з посторінковим доступом, 

оперативна пам’ять служить свого роду «вікном», через яке відбувається 

доступ до частини цього файлу. Як наслідок продуктивність комп’ютера в 

рівній мірі залежить від швидкодії процесора, оперативної і постійної 

пам’яті, підсистеми вводу-виводу. 

Серед фахівців в області персональних комп’ютерів не існує єдиної 

думки про класифікацію пам’яті, але найбільш часто застосовують 

класифікації, наведені нижче. 

Класифікація за вимогою наявності живлення: 

 енергозалежна (RAM, Random Access Memory) – тимчасова, 

невелика за обсягом, але швидка. Це безпосередньо адресуєма ЦП пам’ять, 

яка заповнюється програмним кодом і даними для їх обробки процесором. 

Енергозалежна пам’ять має таку назву внаслідок необхідності присутності 

живлячої напруги для зберігання інформації. При знятті напруги живлення 

дані втрачаються через досить короткий проміжок часу. Енергозалежною 

пам’яттю є оперативна пам’ять ПК (ОЗП), яка використовуєтсья в цілях 

внутрішньої обробки даних. ОЗП служить для тимчасового зберігання даних; 

 енергонезалежна (ROM, Read Only Memory, ПЗП) – постійна 

пам’ять, більш містка і повільна, інформацію з якої можна тільки зчитувати. 

Використовується для довготривалого зберігання програмних модулів і 

файлів даних. З функціональної точки зору вміст ПЗП завжди залишається 

постійним, він не може бути змінений та доступний тільки для читання. 

Незалежна пам’ять зберігає дані, що містяться в ній, навіть після зняття 

напруги живлення. Тим не менш, вона вимагає наявності живлячої напруги 

для запису та зчитування даних. ПЗП містить набори програм і даних і 
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застосовується, наприклад, для зберігання інформації, необхідної для 

налаштування системи при включенні живлення (BIOS). 

 флеш-пам’ять сьогодні багато випускається чіпів з BIOS, які 

являють собою FLASH ROM (флеш-пам’ять). Для запису нової інформації в 

чіпи флеш-пам’яті використовується спеціальне програмне забезпечення. 

При цьому стара інформація видаляється, а нова записується на її місце і 

зберігається там до тих пір, поки знову не будуть записані нові дані. 

Класифікація за типом запам’ятовуючих комірок 

У комп’ютерних системах робота з пам’яттю ґрунтується на дуже 

простій концепції – зберігати один біт інформації так, щоб потім він міг бути 

витягнутий звідти. З огляду на це існує така класифікація: 

- статична (SRAM, Static Random Memory Access) – статична 

оперативна пам’ять на базі статичного тригера (1 тригер – 5 транзисторів). 

Статична пам’ять дозволяє потоку електронів циркулювати по ланцюгу. 

Напруга, що прикладається, може змінювати напрямок руху електронів. 

Причому існує тільки два напрямки руху потоку, що дозволяє 

використовувати дані ланцюги як елементи пам’яті. Статична пам’ять 

працює на зразок вимикача, що перемикає напрямок електронного потоку. 

SRAM використовується для основної пам’яті, оскільки вона швидше і не 

вимагає схеми регенерації пам’яті, щоб не зруйнувати дані. Однак її фізичні 

розміри і істотно більша вартість роблять її використання малоефективним. 

- динамічна DRAM (Dynamic Random Access Memory) – найбільш 

поширений тип пам’яті. В даний час широкого поширення набули пристрої 

динамічної пам’яті, що базуються на пристроях, здатних зберігати 

електричний заряд – конденсатори. Хоча конденсатор не задовольняє 

основній вимозі пристроїв пам’яті, тому що не здатний зберігати заряд 

протягом тривалого проміжку часу, але він дозволяє робити це протягом 

декількох мілісекунд, що цілком достатньо, щоб використовувати це в 

електроніці. У сучасних персональних комп’ютерах динамічна пам’ять 

реалізується на базі спеціальних ланцюгів провідників, що замінили звичайні 

конденсатори. Велика кількість таких ланцюгів об’єднуються в корпусі 

одного динамічного чіпа. 

Класифікація за типом доступу 

Залежно від типу адресації модулі пам’яті діляться на такі: 

- з прямою адресацією (direct addressing) – адреса (у двійковому коді) 

необхідної комірки пам’яті передається по лініях адреси. Адресний 

дешифратор, вбудований в мікросхеми пам’яті, перетворює двійковий код в 

сигнал звернення до необхідної комірки пам’яті. Використовується в 

найпростіших системах. 

- з непрямою адресацією – пам’ять з непрямою адресацією 

використовується головним чином для організації кеш-пам’яті, яка має 

менший час доступу (і обсяг внаслідок дорожнечі), ніж основна. Непряма 

адресація означає, що доступ до потрібних даних проводиться не за адресою, 

а за іншими ознаками, наприклад, при перегляді частини вмісту блоку 

пам’яті – такий вид доступу називається асоціативним. 
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5.4. Структурні компоненти оперативної пам’яті 

Мікросхеми і модулі. Мікросхеми пам’яті являють собою прямокутний 

шматок кераміки (або пластику), який з двох (рідше – з чотирьох) сторін має 

безліч ніжок. Однак, в той час як центральні процесори класифікуються в 

залежності від їх потужності і швидкодії, чіпи пам’яті характеризуються 

обсягом і швидкодією. Вибір типу пам’яті необхідної для конкретного ПК 

залежить від типу материнської плати. 

Основною характеристикою мікросхеми пам’яті є режими роботи: 

• синхронний режим роботи – частота пам’яті збігається з частою шини; 

• асинхронний режим роботи – пам’ять харакетризується вчасною 

частотою, яка не обов’язково збігається з тактовою частотою системної 

шини. Завдяки цьому, вони підтримують практично будь-які комбінації 

процесорів і пам’яті. Однак якщо тактові частоти системної шини і пам’яті не 

можуть бути співвіднесені як цілі числа, виникають штрафні затримки, що 

негативно позначаються на продуктивності. 

Зважаючи на невідповідності інтерфейсів пам’яті і процесора, для 

спільної взаємодії їм необхідний контролер пам’яті, який значною мірою 

визначає швидкість обміну з пам’яттю, а, значить, і швидкодію всієї системи 

в цілому. В даний час, такі контролери випускаються не у вигляді окремих 

мікросхем, а входять до складу чіпсета, тому, дуже важливо вибрати 

необхідний чіпсет. 

Модуль пам’яті. Модуль пам’яті являє собою друковану плату зі 

встановленими на ній сумісними мікросхемами пам’яті, що має один ряд 

двосторонніх виводів і вставляється в пристрій як єдиний модуль по так 

званій SMT-технології (Surface Mounting Technology – технологія 

поверхневого монтажу). Модулі підключаються до роз’ємів різної величини, 

тому необхідно встановлювати саме такий модуль, який може бути 

підключений до даної материнської плати. 

Форм-фактор модулів. DIP (Dual In-line Package). Це типова 

мікросхема з двома рядами ніжок з боків. Раніше, поки не існувало SIMM, 

половина поверхні материнської плати була покрита такими мікросхемами, 

які становили цілий мегабайт оперативної пам’яті. Можливості додавання 

пам’яті при цьому виявлялися досить обмеженими. 

 

 
Рис. 5.1. Модулі пам’яті DIP. 
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SIMM (Single In-line Memory Module) – один з перших модулів пам’яті з 

однорядним розташуванням мікросхем (рис. 5.2). Це модуль пам’яті 

використовується також у багатьох адаптерах, принтерах і інших пристроях. 

SIMM має контакти з двох сторін модуля, але усі вони з’єднані між собою, 

утворюючи один ряд контактів. Модулі цього типу мають два основних 

розміру (30 і 72 pin) і підключаються, відповідно, в гнізда різних розмірів. 

Зараз модулі SIMM є технологією вчорашнього дня, чий час пройшло ще на 

початку 90-х років ХХ ст. 

 
Рис. 7.2 Модуль пам’яті SIMM. 

 

DIMM (Dual In-line Memory Module) – подвійний модуль пам’яті, 

схожий на SIMM, але з роздільними контактами, розташованими з 2-ох 

сторін (рис. 5.3). Маючи більший обсяг пам’яті, вони коштували дорожче і 

підключалися до спеціальних гнізд, забезпеченим маленькими затисками. 

Модуль DIMM створений для задоволення зрослих потреб у додаткових 

обсягах пам’яті більш потужних процесорів Pentium і AMD. Плата пам’яті, 

подібна за внутрішньою архітектурою з SIMM, але відрізняється від неї 

більш широкої шиною, завдяки якій досягається підвищення швидкості 

обміну даних. 

 
Рис. 5.3 Модуль пам’яті DIMM. 

 

RIMM (Rambus Dynamic Random Access Memory) – модуль, що 

використовує чіп динамічної пам’яті Rambus (рис. 5.4). Компанія Rambus, 

Inc. в кінці 90-х створила надшвидкі і супердорогі модулі оперативної 

пам’яті, які були покриті захисними пластиковими пластинами. Вимоги до 

модуля описані дуже жорстко і детально (наприклад, число установок модуля 

в один і той же роз’єм обмежена 20). Для модуля передбачений власний 
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тепловідвід. 

 

 
Рис 5.4. Модуль пам’яті RIMM. 

 

5.5. Принцип дії статичної оперативної пам’яті 

SRAM (Statically RAM, Static Random Access Memory) – статична 

оперативна пам’ять. Цей тип пам’яті названий таким чином, тому що ця 

пам’ять не вимагає регенерації. Незважаючи на явну перевагу перед DRAM, 

вона має велику вартість і, як результат, використовується для виконання 

спеціальних завдань, в основному, в якості кеш-пам’яті. На SRAM також 

знаходяться значення змінюваних налаштувань BIOS. 

Основним поняттям в архітектурі пам’яті є фізична комірка, яка: з 

одного боку є елементом пам’яті, здатним зберігати один біт даних, але 

відомо, що за один раз зчитується не один біт, а декілька. Тому, з іншого 

боку, логічна комірка – це елемент пам’яті, при зверненні до якого 

зчитується кілька бітів, які мають одну адресу. 

Тригери SRAM. Ядро мікросхеми SRAM являє собою сукупність 

тригерів. 

Тригер – перемикач, логічний пристрій, що використовується для 

зберігання інформації, який як завгодно довго зберігає один з двох станів 

стійкої рівноваги (одне з яких умовно відповідає логічному нулю, а інше – 

логічній одиниці) і стрибкоподібно переключається по сигналу ззовні з 

одного стану в інший. Зазвичай тригер пам’яті SRAM складається з 6 

транзисторів і 2 резисторів, і комірки SRAM зберігають дані не шляхом 

ємнісної зарядки (як комірки DRAM), а шляхом перемикання транзисторів в 

потрібний стан, подібно транзисторам в CPU. Читання комірки SRAM не 

деструктивно і отже в оновленні комірка SRAM не потребує. 

Переваги тригера перед конденсаторами: 

• стани тригера стійкі і за наявності живлення можуть зберігатися 

нескінченно довго, в той час як конденсатор вимагає періодичної регенерації; 

• тригер, володіючи мізерною інертністю, без проблем працює на 

частотах аж до декількох ГГц, тоді як у конденсаторів можуть виникати 

проблеми вже на 75-100 МГц. 

До недоліків тригерів слід віднести їх високу вартість і низьку щільність 

зберігання інформації. Не слід забувати і те, що більша кількість 

транзисторів впливає на температурний режим, причому не найкращим 

чином. Це веде до зменшення терміну служби. Тому, інженери пішли на 

компроміс і вирішили використовувати в персональному комп’ютері і 

статичну і динамічну пам’яті в якості ОЗП. 
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Матриці SRAM. Тригери об’єднуються в єдину матрицю, що 

складається з рядків (row) і стовпців (column), останні з яких так само 

називаються бітами (bit). 

Тригер, на відміну від конденсатора, має роздільні входи для запису 

логічного нуля і одиниці відповідно. Таким чином, на комірку статичної 

пам’яті витрачається цілих вісім транзисторів – чотири йдуть, власне, на сам 

тригер і ще два – на керуючі «засувки». 

SRAM може працювати на більш високих частотах, ніж DRAM, але 

найбільш важливою її перевагою є набагато нижча латентність – затримка за 

часом – при отриманні перших 8 байт (машинне слово) даних. SRAM 

необхідно близько 2-3 циклів для отримання необхідних даних, в той час як 

DRAM вимагає від 3 до 9 циклів для накопичення необхідних даних у 

вихідних буферах. Але так як SRAM вимагає в 4 рази більшої кількості 

транзисторів, ніж DRAM, то має значно більш дорогу собівартість при 

виробництві. Так що з одного боку модулі SRAM мають вкрай низьку 

латентність і можуть працювати при високих частотах, а з іншого вони 

приблизно в 8 разів дорожче, ніж DRAM. Тобто в 2-3 рази дорожче, ніж 

RAMBUS (з розрахунку ціни за 1Мb). 

Типи статичної пам’яті. Існує три типи статичної пам’яті: асинхронна, 

синхронна і конвеєрна. Всі вони практично нічим не відрізняються від 

відповідних їм типів динамічної пам’яті. 

• Async SRAM (Asynchronous Static Random Access Memory) – 

асинхронна статична пам’ять. SRAM працює незалежно від контролера й 

тому, контролер не може бути впевнений, що закінчення циклу обміну 

збіжиться з початком чергового тактового імпульсу. 

• SyncBurst SRAM (Synchronous Burst Random Access Memory) – 

синхронна пакетна статична пам’ять з довільним порядком вибірки. Цей тип 

пам’яті синхронізований з системною шиною і найкраще підходить для 

виконання пакетних операцій. 

• PipBurst SRAM (Pipelined Burst Random Access Memory) – конвеєрна 

пакетна статична пам’ять з довільним порядком вибірки. Являє собою 

синхронну пам’ять, оснащену спеціальними «клямками», які утримують лінії 

даних, що дозволяє читати/записувати вміст однієї комірки паралельно з 

передачею адреси інший. Так само, конвеєрна пам’ять може обробляти 

декілька суміжних комірок за один робочий цикл. 

 

5.6. Принцип дії динамічної оперативної пам’яті 

DRAM (Dynamically RAM, Dynamic Random Access Memory) – 

динамічний запам’ятовуючий пристрій створений на базі технології метал-

оксид- напівпровідник (CMOS, Complimentary Metal Oxide Semiconductor). В 

більшості випадків DRAM використовується в якості оперативної пам’яті і 

відеопам’яті. 

Фізично в архітектурі ПК динамічна оперативна пам’ять представлена у 

вигляді невеликої плати або декількох плат, що містять набір спеціальних 

мікросхем, і розташовуються поряд з центральним процесором. 
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Організація DRAM. Ядро мікросхеми динамічної пам’яті складається з 

безлічі елементарних комірок, кожна з яких зберігає всього один біт 

інформації. Кожен біт може бути в двох станах: включено (так, 1) або 

виключений (ні, 0). Будь-який обсяг інформації в кінцевому підсумку 

складається з включених і виключених бітів. Таким чином, щоб зберегти або 

передати будь-якої обсяг даних, необхідно зберегти або передати кожен біт 

цих даних. Якщо конденсатор комірки заряджений, то це означає, що біт 

включений, якщо розряджений – вимкнений. Байт – найменша адресуєма 

частина пам’яті. Якщо необхідно запам’ятати один байт даних, то 

знадобиться 8 комірок (1 байт = 8 бітам), що дозволяє представити 256 

можливих комбінацій. 

Будь-яка комірка складається з одного транзистора і одного 

конденсатора – це найбільш дешевий спосіб виробництва комірок пам’яті. 

Комірки, що складаються з конденсаторів і транзисторів, розташовані в 

матрицях і кожна з них має свою адресу, що складається з номера рядка і 

номера стовпця. 

З часом конденсатор втрачає заряд, і тому необхідно час від часу його 

оновлювати. Виробники DRAM кажуть, що подібне оновлення повинно 

проводитися кожні 64мс, тобто комірка пам’яті недоступна менш, ніж 1% 

всього часу. Але найбільша проблема з DRAM в тому, що при операції 

читання з комірки конденсатор втрачає свій розряд, тобто читання 

деструктивно, і комірка після читання повинна бути відновлена. Таким 

чином, кожен раз при читанні повинен виконуватись і запис. В результаті 

збільшується час циклічного доступу, підвищується латентність. Час 

затримки виведення даних DRAM вимірюється величинами від десятків до 

сотень наносекунд. 

На фізичному рівні весь простір пам’яті можна представити, як 

прямокутну матрицю, що складається з комірок. Горизонтальні лінійки 

матриці називаються рядки (row), а вертикальні – стовпці (column) або 

сторінки (page). Одна матриця складається з певної кількості рядків і 

стовпців називається сторінка, сторінка – це логічна категорія, існуюча для 

зручності звернення до матриці пам’яті. Сукупність сторінок малого об’єму 

називається банком – пам’ять розбивається на парну кількість банків. 

Стовпці і рядки матриці пам’яті поєднуються в єдиних адресних лініях: 

• лінії адреси – служать для вибору адреси комірки пам’яті; 

• лінії даних – служать для читання і для запису її вмісту. 

В разі квадратної матриці кількість адресних ліній скорочується вдвічі, 

але і вибір конкретної комірки пам’яті віднімає вдвічі більше тактів, адже 

номера стовпця і рядка доводиться передавати послідовно. Вирішення цієї 

проблеми зажадало двох додаткових виводів, що сигналізують про наявність 

стовпця або рядка на адресних лініях: 

• RAS (row address strobe) – строб адреси рядка; 

• CAS (column address strobe) – строб адреси стовпця. 

Транзистор в динамічній комірці працює як ключ, керуючий передачею 

заряду. При записі в конденсатор біта інформації ключ відкривається, 
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заряджаючи конденсатор до певної величини. 

Контролер перетворює фізичну адресу комірки в пару чисел – номер 

рядка та номер стовпця, а потім посилає перший з них на адресні лінії. У 

спокійному стані транзистор закритий, але, варто подати на відповідний 

рядок матриці електричний сигнал, як через мить (конкретний час залежить 

від конструктивних особливостей і якості виготовлення мікросхеми) він 

відкриється, з’єднуючи обкладку конденсатора з відповідним їй стовпцем. 

В зв’язку з тим, що напруга на конденсаторах досить мала, то для 

перетворення до логічного нуля і одиниці необхідно посилювати напругу. У 

кожному банку пам’яті є, чутливий підсилювач sense amp (amps = amplifiers, 

підсилювач), перетворювач рядків row decoder і стовпців column decoder. 

Чутливий підсилювач, підключений до кожного з стовпців матриці, реагуючи 

на слабкий потік електронів, що спрямувалися через відкриті транзистори з 

обкладок конденсаторів, декодує всю сторінку цілком відповідно до 

переданим адресою, перетворюючи її в послідовність нулів і одиниць, і 

зберігає отриману інформацію в спеціальному буфері. 

Саме сторінка є мінімальною порцією обміну з ядром динамічної 

пам’яті. Читання/запис окремо взятій комірки неможливий, оскільки 

відкриття одного рядка приводить до відкриття всіх, підключених до нього 

транзисторів, а, отже, – розряду закріплених за цими транзисторами 

конденсаторів. Транзисторний підсилювач вносить основну затримку при 

видачі даних. 

Розташування матриці з комірками забезпечує зчитування за один раз 

декількох бітів. Якщо паралельно розташовано 8 матриць, то відразу 

зчитуватись буде один байт. Це називається розрядністю. Кількість ліній, по 

яких будуть передаватися дані від/на паралельних матриць, визначається 

розрядністю шини вводу/виводу мікросхеми. 

На відміну від SRAM, динамічна пам’ять енергозалежна і вимагає 

періодичного поповнення енергії в паразитних ємностях. Процес заряджання 

конденсаторів, щоб уникнути їх розрядження і втрати збережених даних 

через досить малі проміжки часу називається регенерацією. Регенерація 

(refresh, рефреш) – процес періодичного прочитування комірок з подальшим 

перезаписом. Протягом часу, який називається кроком регенерації, в DRAM 

перезаписується цілий рядок комірок. 

Основні типи DRAM. FPM DRAM (Fast Page Memory Mode DRAM) – 

пам’ять з прискореним сторінковим режимом розроблена в 1995 році. Що б 

скоротити час очікування, стандартна пам’ять DRAM розбивається на 

сторінки, що забезпечує найбільш швидкий доступ до всіх даних у межах 

даного рядка пам’яті, тобто якщо не змінюється номер рядка, а змінюється 

тільки номер стовпця. Цей спосіб доступу називається FPM (Fast Page Mode – 

швидкий посторінковий режим). Є й інші варіанти посторінкового режиму: 

Static Column і Nibble Mode. 

EDO DRAM (Extended Data Output DRAM) – пам’ять з розширеним 

виведенням даних. Цей тип пам’яті розроблений в 1995 році Micron 

Technology і в принципі, є удосконаленням FPM. Використовує стандартний 
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інтерфейс DRAM, але передача даних в і з пам’яті відбувається з більш 

високою швидкістю або на більш високій частоті. 

BURST EDO (BEDO, Burst Extended Data Out Dynamic Random Access 

Memory – пакетна EDO RAM). В принципі BEDO мало, чим відрізняється від 

EDO. Після звернення до довільної комірки мікросхема BEDO автоматично, 

без вказівок з боку контролера, збільшує номер стовпця на одиницю, не 

вимагаючи його явної передачі. 

SDRAM – динамічна синхронізована пам’ять. Виробляється з 1997 р по 

стандартам JEDEC, має більшу продуктивність, ніж DRAM. Частіше 

використовується в якості основної системної пам’яті. По суті, це пам’ять 

DRAM, яка готує до передачі більше інформації, ніж потрібно в розрахунку 

на те, що саме ці дані центральний процесор запросить наступними. 

Мікросхеми пам’яті SDRAM працюють синхронно з контролером, що 

гарантує завершення циклу в строго заданий термін. Оскільки SDRAM 

прив’язаний до системної частоті, він міряється мегагерцами, а не 

наносекундами, і зобов’язаний працювати, принаймні, на тій же частоті або 

трохи швидше, що і системна шина. 

У SDRAM використовується декілька специфічних методів для 

зменшення різниці між швидкостями процесора і пам’яті: 

- організація більшого і більш швидкого кеша для мінімізації кількості 

необхідних запитів до пам’яті 

- передбачається логіка пророкувань майбутніх запитів до пам’яті, що 

дозволяє виконати їх завчасно 

- створюються інструкції попереднього завантаження, що зменшують 

затримки при витяганні даних 

- створюється конвеєрне зберігання операцій для запобігання 

захаращення кеша 

- забезпечується позачергове виконання інструкцій, не зупиняє обробку 

даних під час їх очікування. 

DDR SDRAM (DDR, Double Data Rate SDRAM) – це синхронна пам’ять 

з подвоєною швидкістю передачі даних, яка з’явилася на ринку в 1998 р. 

Інженери корпорації AMD модернізували специфікації існуючої SDRAM-

технології. Вони запозичили ідею «подвоєння» робочої частоти інтерфейсу 

по відношенню до його реальної тактової частоті. На сьогоднішній день, цей 

тип пам’яті найбільш часто застосовується в ПК, тому DDR поєднує в собі 

прийнятну швидкість і при цьому відносну дешевизну. Ці модулі можуть 

суміщати пряму і зворотну передачі пакетів даних, в результаті чого їх 

швидкодія різко зростає. 

DDR2 SDRAM – стандарт пам’яті, затверджений JEDEC. Головна 

перевага другої версії полягає в більш високій частоті роботи інтерфейсу і, 

відповідно, подвоєній пропускній здатності. При цьому самі мікросхеми 

пам’яті продовжують функціонувати на частоті 100 МГц, а для того щоб 

забезпечити даними більш швидкісний інтерфейс, використовуються 

збільшені буферні регістри. 

DDR3 SDRAM (від англ. Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic 
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Random Access Memory — синхронна динамічна пам’ять із довільним 

доступом та подвоєною швидкістю передачі даних, третє покоління) — це 

тип оперативної пам’яті, що використовується в обчислювальній техніці в 

якості оперативної та відео- пам’яті. Прийшла на зміну пам’яті типу DDR2 

SDRAM. 

В DDR3 зменшено на 40% споживання енергії порівняно з модулями 

DDR2 SDRAM, що обумовлено зменшеною (1,5 В, в порівнянні з 1,8 В для 

DDR2 SDRAM та 2,5 В для DDR-SDRAM) напругою живлення гнізд пам’яті. 

DDR4 SDRAM (англ. double-data-rate four synchronous dynamic random 

access memory) — новий тип оперативної пам’яті, що є еволюційним 

розвитком попередніх поколінь DDR (DDR, DDR2, DDR3). Відрізняється 

підвищеними частотними характеристиками і зниженою напругою. Основна 

відмінність DDR4 полягає у подвоєному до 16 числі банків, що дозволило 

вдвічі збільшити швидкість передачі — до 3,2 Гбіт / с. Пропускна здатність 

пам’яті DDR4 досягає 34,1 ГБ / с (у разі максимальної ефективної частоти 

4266 МГц, визначеної специфікаціями). Крім того, підвищена надійність 

роботи за рахунок введення механізму контролю парності на шинах адреси і 

команд. Підтримує ефективні частоти від 1600 до 4266 МГц. У січні 2011 

року компанія Samsung офіційно представила нові модулі, що працюють в 

режимі DDR4-2133 при напрузі 1,2 В. 

RDRAM (Rambus DRAM) – запатентована динамічна пам’ять Rambus. 

Основа архітектури Rambus – банки пам’яті, «пронизані» швидкісним 

каналом. Канал являє собою електричну шину, підключати елементи пам’яті 

до контролера і роз’ємів. Канал входить в модуль на одному його кінці, 

проходить через всі чіпи і виходить на іншому кінці модуля. 

Основних відмінностей від пам’яті попередніх поколінь три: 

- збільшення тактової частоти за рахунок скорочення розрядності шини; 

- одночасна передача номерів рядка та стовпчика комірки; 

- збільшення кількості банків для посилення паралелізму. 

Найбільший недолік Rambus – складність і, як наслідок, більший розмір 

кожного чіпа. 

ESDRAM (Enhanced SDRAM) – більш швидкий варіант архітектури 

SDRAM. Відрізняється значно меншим часом доступу до основному масиву 

пам’яті і наявністю вбудованого блоку кеш-регістрів SRAM. ESDRAM 

повністю сумісна з SDRAM. 

VC SDRAM (Virtual Channel SDRAM) – розроблена компанією NEC. 

Містить SRAM-кеш, що містить 16 віртуальних каналів, або 16 SRAM-кеш 

по 1 КБ. У той час як ESDRAM сам піклується про кешування, кеш VC 

SDRAM управляється чіпсетом. 

CDRAM (Cached DRAM) – буферизованний DRAM. Ця пам’ять є 

попередником 3D RAM з вбудованим в мікросхему кешем. Працює з 

зовнішнім контролером кеш-пам’яті. Комбінований варіант статичної та 

динамічної пам’яті, в якому перша служить кешем для другої. Цей тип 

пам’яті ідеально пристосований бути основою для текстурної пам’яті, і може 

бути органічним доповненням пам’яті типу 3D RAM з її високою 
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пропускною здатністю. 

3D RAM – застосовується у вбудованих обчислювальних засобах і кеш- 

пам’яті, реалізованих на рівні чіпа. Це технологія робочих станцій для 

обробки 3D графіки, яка забезпечує додаткове збільшення продуктивності. 

Відрізняється високою оптимізацією для використання при виконанні 

тривимірних операцій. 

FCRAM (Fast Cycle RAM) – RAM з швидким циклом. Має суттєві 

відмінності від DRAM. За швидкістю роботи цей тип пам’яті близький до 

SRAM, а за обсягом не відрізняється від SDRAM. 

MRAM (Magnetic RAM) – магнітний ОЗП. Технологія зберігання 

інформації в MRAM полягає в розміщенні елемента, що містить молекули 

платини і кобальту, між двома магнітопровідними шарами. Запис і читання 

проводиться шляхом зміни магнітної активності в керуючих шарах. Цикл 

читання даного типу пам’яті складає всього 6 нс. 

NVRAM (Non Volatile RAM, постійна пам’ять) – енергонезалежна 

пам’ять, що зберігає інформацію тривалий час при повній відсутності 

живлення, виконана за технологією flash, розробленої компанією Intel. 

RD RAM – можливий претендент на широке поширення і прийняття в 

якості стандарту на пам’ять з високою продуктивністю. Підтримується 

обмеженим числом графічних контролерів, але з часом ситуація може 

змінитися. 

SGRAM – виробляється за стандартами JEDEC, різновид SDRAM, 

однопортовая. Продуктивність оптимізована для графічних операцій, але при 

цьому має характеристики, властиві високошвидкісної пам’яті, що 

дозволяють використовувати цей тип пам’яті для зберігання текстур і z-

буферизації. Ідеально підходить для графічних адаптерів з одним недорогим 

банком пам’яті, що використовується для 2D/3D графіки та цифрового відео. 

VRAM – технологія двопортової пам’яті, яка все ще залишається 

кращим рішенням для створення буферів кадру з високою продуктивністю. 

WRAM – високошвидкісна, двопортова технологія пам’яті, 

використовувана тільки двома виробниками відеоадаптерів – компаніями 

Matrox і Number Nine. Цей тип пам’яті виготовляє один виробник – Samsung. 

Нестандартний тип пам’яті, що вимагає використання спеціальної технології 

в контролерах. Технологія виготовлення таких контролерів запатентована, 

отже, не є загальнодоступною. 

 

5.7. Параметри оперативної пам’яті 

Швидкодія. Швидкодія ОЗП залежить не тільки від архітектурних і 

конструктивних особливостей модулів пам’яті, але також і від режимів 

обміну, показників центрального процесора, чіпсета та інших системних 

пристроїв, що впливають на синхронізм обміну і латентність. Швидкодія 

ОЗП підвищується, якщо чіпсет працює з ОЗП і процесором синхронно й 

злагоджено. Синхронізм між шинами пам’яті і процесора забезпечує 

оптимальний, швидкісний режим роботи системи. 

ОЗП має високу швидкодію, тому процесор не потребує очікування при 
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читанні даних з пам’яті запису. Якщо комірок ОЗП не вистачає для 

запису інформації, то в роботу вступає файл підкачки. Цей файл 

розташований на жорсткому диску і туди записується все, що не входить в 

комірки оперативної пам’яті. Оскільки швидкодія жорсткого диска значно 

нижче ОЗП, то робота файлу підкачки сильно уповільнює роботу системи. 

Крім цього, це знижує довговічність самого жорсткого диска. 

 

5.8. Перспективні напрямки розвитку оперативної пам’яті 

Сьогодні головним чинником розвитку виробництва засобів 

оперативного зберігання інформації є досягнення їх енергонезалежності, 

тобто здатності зберігати записану інформацію при відсутності зовнішнього 

живлення. Вже відомі кілька технологій зі створення енергонезалежної 

пам’яті: магніторезистивна оперативна пам'ять та халькогенідна пам’ять.  

Магніторезистивна оперативна пам’ять (MRAM – англ. Magnetoresistive 

random-access memory) – це запам’ятовуючий пристрій із довільним 

доступом, який зберігає інформацію за допомогою магнітних моментів, а не 

електричних зарядів. На відміну від інших типів запам'ятовуючих пристроїв, 

інформація в магніторезистивної пам’яті зберігається не у вигляді 

електричних зарядів або струмів, а в магнітних елементах пам’яті. Магнітні 

елементи сформовані з двох феромагнітних шарів, розділених тонким шаром 

діелектрика. Один з шарів являє собою постійний магніт, намагнічений в 

певному напрямку, а намагніченість іншого шару змінюється під дією 

зовнішнього поля. Пристрій пам’яті організовано за принципом сітки, що 

складається з окремих «осередків», які містять елемент пам’яті і транзистор. 

Зчитування інформації здійснюється вимірюванням електричного опору 

осередка. Окремий осередок (зазвичай) вибирається подачею живлення на 

відповідний транзистор, який подає струм від джерела живлення через 

осередок пам'яті на загальну землю мікросхеми. Внаслідок ефекту 

тунельного магнітоопору, електричний опір комірки змінюється в залежності 

від взаємної орієнтації намагніченностей в шарах. За величиною струму, що 

протікає, можна визначити опір даного осередку, і як наслідок, полярність 

перезаписуваного шару. Зазвичай однакова орієнтація намагніченості в 

шарах елемента інтерпретується як «0», в той час як протилежний зміст 

намагніченості шарів, що характеризується більш високим опором – як «1». 

Магніторезистивна пам’ять має швидкодію, порівняну з пам’яттю типу 

SRAM, приблизно таку ж щільність розміщення елементів, але менше 

енергоспоживання, ніж у пам’яті типу DRAM, вона швидша і не страждає 

деградацією з часом в порівнянні з флеш-пам’яттю.  

Другою технологією виробництва енергонезалежної оперативної пам’яті 

є халькогенідна (PRAM). Ще на початку 1960-х років Стен Овшінскій 

розробив пристрій пам’яті на основі фазового переходу в халькогенідних 

сполуках, який починає впроваджуватися в практику тільки зараз (у 2006 

році з’явився перший прототип).  

Халькогеніди – це з’єднання елементів шостої групи таблиці 

Менделєєва (кисень, сірка, селен, телур, полоній) з більш 
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електропозитивними елементами, наприклад, з металами. Овшінскій виявив, 

що такі матеріали, як, наприклад, сурьмід германію GeSb, здатні різко 

змінювати фізичні властивості в залежності від фазового стану – аморфного 

або кристалічного. Якщо речовину нагріти вище температури плавлення і 

швидко остудити, вона переходить до аморфного стану. Якщо її 

охолоджувати повільно (спеціально трохи підігріваючи нижче точки 

плавлення), вона встигає закристалізуватися. Саме цей ефект вже давно 

використовується в перезаписуваних дисках CD-RW або DVD-RW, де окремі 

ділянки-піти з досить складних за складом халькогенідних сполук (срібло-

індій-сурма-телур або германій-сурма-телур, GST) змінюють залежно від 

режиму нагріву-охолодження свою прозорість або коефіцієнт заломлення. У 

PRAM, де застосовуються сполуки типу GST (Ge2 Sb2Te5), 

використовується інша величина – питомий електричний опір. У аморфному 

стані опір GST приблизно на два-три порядки вище, ніж в кристалічному. 

Однією з найважливіших переваг PRAM є те, що будучи енергнезалежною, 

така пам’ять має густину упаковки і, головне, швидкодію, близьку до 

звичайної динамічної DRAM. Samsung озвучувала цифри тридцятикратного 

перевищення продуктивності PRAM в порівнянні зі звичайною flash-

пам’яттю. IBM з партнерами ще в 2006 році говорила навіть про 

пятисоткратне перевищення (при вдвічі меншому споживанні 

електроенергії), але віднесла можливість виробництва такої пам’яті на 2020 

рік.  

 

Питання для самоперевірки 
1. В чому полягає різниця між динамічною і статичною пам'ятю? 

2. Назвіть основні типи мікросхем динамічної пам'яті. 

3. Назвіть основні типи модулів динамічної пам'яті. 

4. В чому полягає призначення RAM в ПК? 

5. Які типи енергонезалежної пам’яті ви знаєте? 

6. Назвіть особливості флеш-пам’яті. 
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Лабораторна робота №4 

ВНУТРІШНЯ ПАМЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та 

характеристиками внутрішньої пам’яті персонального комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

Внутрішні запам’ятовуючі пристрої поділяють на оперативні (ОЗП) і 

постійні (ПЗП).  

ОЗП виконується у вигляді інтегральних мікросхем. В одній елементарній 

комірці ОЗП зберігається 1 біт інформації у вигляді електричного сигналу чи 

заряду. Інформацію в ОЗП можна як записати, так і зчитати необмежену 

кількість разів. Інформація в комірці ОЗП змінюється тоді, коли у неї 

записується нова інформація. Доступ до комірки ОЗП здійснюється по 

адресним шинам практично миттєво (декілька наносекунд). Тому ОЗП – 

найшвидший вид пам’яті – часто позначають RAM (Random Access Memory – 

пам’ять з довільним доступом).  

Від кількості встановленої в ПК ОП залежить, з якими програмами можна 

з ними працювати. При недостатній кількості ОП програми чи зовсім не 

будуть працювати, чи стануть працювати досить повільно. 

Різні типи оперативної пам'яті  

Чим швидша оперативна пам'ять, тим краще. Швидкість пам'яті 

визначається частотою її шини, яка залежить від типу пам'яті. Сьогодні 

можна зустріти оперативну пам'ять наступних типів (розміщені за 

хронологією появи): 

• SDR SDRAM (тактова частота шини 66 – 133 МГц); 

• DDR SDRAM (100 – 267 МГц); 

• DDR2 SDRAM (400 – 1066 МГц); 

• DDR3 SDRAM (800 – 2400 МГц). 

Всі ці типи пам’яті з’являлися по черзі, кожна нова версія отримувала 

значні поліпшення в порівнянні з попередньою. Вони не сумісні одна з 

одною. Тому в комп’ютер оснащений роз’ємом для пам’яті DDR не можна 

підключити пам’ять DDR2, і так далі. 

Щоб уникнути помилкової установки пам’яті в материнську плату, 

модулі пам’яті мають різну і не сумісну один з одним форму. Це видно на 

рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Різні форми модулів пам’яті. 

 

Принцип роботи пам'яті зазначених типів однаковий. Вони обробляють 

потік команд процесора як своєрідний конвеєр. Головною особливістю цього 

конвеєра є те, що при надходженні до запам'ятовуючого пристрою команди 

зчитування, дані на виході з'являються не відразу, а через який час (через 

деяку кількість тактів шини). Це час називається затримкою або 

таймінгами пам'яті (англ. SDRAM latency) і чим він коротший, тим пам'ять 

продуктивніша. Цей параметр, як і частоту шини, також потрібно 

враховувати при виборі ОЗП. 

Наприклад, є два модулі ОЗП одного типу з частотою шини 800 МГц і 

затримками пам'яті 4-4-4 і 5-5-5. З них продуктивнішим буде перший 

варіант.  

Складніше порівняти пам'ять з різними частотами. Як правило, в 

модулях пам'яті з більш високою частотою вищими виявляються і затримки, і 

виграш у швидкості від цієї частоти насправді буде не настільки великим, як 

здається на перший погляд. Наприклад, DDR3-1333МГц з таймінгами 9-9-9 

лише трохи випереджає DDR2-800МГц з затримками 4-4-4, а DDR3-

1333МГц із затримками 7-7-7 по продуктивності приблизно дорівнює DDR2-

1067МГц.  

Але майбутнє все ж за більш новими типами оперативної пам'яті. Вже 

розроблена DDR4 SDRAM (2133 – 4266 МГц). 

Різні типи модулів ОЗП істотно відрізняються також і зовні (роз'ємом, 

кількістю контактів і т.д.). Якщо материнська плата розрахована на 

використання одного типу пам'яті, встановити на неї інший тип оперативної 
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пам’яті не можна, оскільки навіть фізично в слот він не ввійде. Існують 

перехідники, що дозволяють встановлювати модулі DDR2 в слоти DDR, але 

широкого поширення вони не набули, оскільки використовувати їх можна 

тільки на материнських платах, системна логіка яких підтримує роботу 

одночасно з DDR і DDR2.  

Крім швидкості роботи, важливою характеристикою оперативної пам'яті 

є також її об’єм, який повинен відповідати колу завдань, що вирішуються за 

допомогою комп'ютера, а також встановленому на ньому програмному 

забезпеченню. Наприклад, офісному комп'ютеру з системою Windows XP для 

роботи з текстом, перегляду сторінок Інтернету та здійснення інших 

нескладних операцій цілком достатньо навіть 512 MB оперативної пам'яті. 

Якщо на комп'ютері буде встановлена операційна система Windows7, для 

вирішення тих же завдань потрібно буде вже як мінімум 2048 MB ОЗУ, 

оскільки сама Windows7 вимагає більше пам'яті. Якщо в системі буде 

недостатньо пам’яті, то при запуску ресурсомістких програм вільна пам'ять 

може закінчитися. У цьому випадку комп'ютер для її розширення буде 

використовувати частину жорсткого диска (так званий файл підкачки або 

swap-файл, спеціально зарезервований операційною системою). Враховуючи, 

що швидкість доступу до даних на жорсткому диску в сотні разів нижче 

швидкості доступу до оперативної пам'яті, швидкодія комп'ютера в таких 

випадках сильно падає, на системному блоці постійно горить індикатор 

зайнятості жорсткого диску і чути характерний тріск його напруженої 

роботи.  

Все, викладене вище, стосується модулів 

ОЗУ для звичайних («класичних») комп'ютерів. 

Якщо йдеться про ноутбуки, ситуація виглядає 

дещо інакше. Принципи роботи ОЗУ 

портативного комп'ютера, звичайно, такі ж, але 

є специфіка. 

По-перше, розміри модулів ОЗУ для 

ноутбуків інші. У них встановлюється 

оперативна пам'ять у форм-факторі SO-DIMM 

(англ. small outline dual in-line memory module). 

У стаціонарному комп'ютері використовуються 

модулі формату Long-DIMM. Тому пам'ять 

для ноутбуків і звичайних комп'ютерів – не 

взаємозамінні речі! У форм-факторі SO-DIMM 

є такі ж типи пам'яті (DDR, DDRII, DDRIII), 

але підходять вони лише для ноутбуків і 

деяких інших пристроїв.  

По-друге, на відміну від стаціонарного 

комп'ютера, замінити або доставити 

додатковий модуль ОЗУ в ноутбук досить 

складно.  

Якщо на комп'ютері буде 
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використовуватися 32-бітна операційна система, ставити на цю машину 

більше 4 ГБ оперативної пам'яті особливого сенсу немає, оскільки система 

буде "бачити" тільки 3 ГБ ОЗУ і ще 25% від того, що залишилося (тобто, 

якщо поставити 4 ГБ, буде використовуватися тільки 3,25 ГБ). Для 

використання ОЗУ більшого обсягу необхідна 64-бітна операційна система. 

Більшість материнських плат підтримує двоканальний (іноді навіть 

трьохканальний) режим роботи з оперативною пам'яттю, що забезпечує до 

неї більш швидкий доступ процесора. Але для цього необхідно, щоб в слотах 

обох каналів ОЗУ (роз'єми на материнській платі) було встановлено однакову 

кількість модулів однакових об’ємів. Вкрай бажано, щоб частота шин і 

таймінги цих модулів також збігалися. Тобто замість 1 модуля пам’яті 

об'ємом 4 ГБ доцільніше придбати 2 модуля по 2ГБ (по одному на кожен 

канал).  

Постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗП) виконується у вигляді 

мікросхем, в які необхідна інформація записується на заводі-виробнику 

тільки один раз і її можна тільки читати. Такий вид інформації називають 

ROM (Read Only Memory – пам’ять тільки для читання). Хоча доступ до ПЗП 

повільніший, ніж до ОЗП, основна його перевага у тому, що інформація не 

щезає при вимиканні живлення. Тому в ПЗП зберігають програми 

початкового завантаження ПК, тестування, виконання операцій з пристроями 

введення-виведення, а вміст ПЗП називають BIOS (Basic Input-Output System 

– базова система введення-виведення). Завдяки BIOS ПК при 

вмиканні   “оживає” і готує усю систему до роботи з людиною. 

Крім ОЗП і ПЗП у ПК є пам’ять для збереження параметрів конфігурації 

ПК – CMOS-пам’ять (Complementaru Metal-Oxide Semiconductor) з низьким 

енергоспоживанням (Рис. 5.6). Вміст CMOS-пам’яті не змінюється при 

вимиканні електроживлення ПК, так як для її живлення використовують 

спеціальний акумулятор. 

 

  
 

Рис. 5.6. CMOS та BIOS 
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Практична частина 

 

Завдання 1. Заповніть таблицю 5.1, в якій необхідно вказати відмінності 

оперативної та постійної пам’яті. 

Табл. 5.1 

Відмінності оперативної та постійної пам’яті 

 Оперативний ЗП Постійний ЗП 

1   

2   

…   

n   

 

Завдання 2. Проведіть ретроспективний аналіз розвитку засобів 

оперативного зберігання інформації. Для цього: 

1. Визначте основні ознаки призначення засобів оперативного 

зберігання інформації. 

2. Опишіть ознаки структури засобів оперативного зберігання 

інформації кожного покоління. 

3. Визначте принцип дії засобів оперативного зберігання інформації. 

Надайте характеристику техпроцесу виготовлення засобів оперативного 

зберігання інформації. 

4. Визначте залежності між принципом дії засобів оперативного 

зберігання інформації та їх структурою, призначенням і параметрами.  

5. Визначте основні технологічні, функціональні, економічні та 

ергономічні характеристики засобів оперативного зберігання інформації. 

Отримані дані запишіть у вигляді таблиці. 

 

Завдання 3. Визначте найперспективніші технології виробництва 

засобів оперативного зберігання інформації. Для цього: 

1. За кількісними показниками функціональних критеріїв засобів 

оперативного зберігання інформації побудуйте S-криву їх розвитку у часі.  

2. Визначте за отриманою S-кривою сучасний етап еволюції засобів 

оперативного зберігання інформації.  

3. На основі ретроспективного аналізу та визначених у завданні 2 

закономірностей визначте принцип дії, який може бути покладений в основу 

розробки нових поколінь засобів оперативного зберігання інформації для 

покращення їх характеристик. 

 

Завдання 4. Визначте, якими параметрами має володіти модуль 

оперативної пам’яті, за умови його встановлення до геймерського 

комп’ютера. Запишіть у таблицю 5.2 усі необхідні технічні характеристики 

модуля оперативної пам’яті. 
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Табл. 5.1 

Таблиця характеристики модуля оперативної пам’яті 
Параметр модуля пам’яті Значення параметру модуля пам’яті 

Фірма виробник  

Тип оперативної пам’яті  

Пропускна здатність модуля 

(одноканальний режим) 

 

Тактова частота шини пам’яті  

Ефективна частота обміну даними  

Об’єм модуля пам’яті  

 

Контрольні питання 

1. Вкажіть призначення внутрішніх запам’ятовуючих пристроїв.  

2. Яка інформація зберігається в енергонезалежній пам’яті? 

3. Що таке оперативна пам’ять ПК? 

4. Розкрийте принцип функціонування динамічної оперативної 

пам’яті. 

5. Чому в сучасному персональному комп’ютері використовується і 

динамічна, і статична оперативна пам’ять? 

6. В яких пристроях персонального комп’ютера використовується 

статична оперативна пам’ять? Як по іншому називають статичну оперативну 

пам’ять? 

7. Що називається ключем модуля ПЗП? 

8. Для чого потрібна CMOS-пам’ять? 

9. Охарактеризуйте основні параметри оперативної пам’яті. 
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Тема 6. ІНТЕРФЕЙС ATA/IDE 

 

Лекція 

 

План викладу: 

6.1. Поняття та призначення інтерфейсу ATA/IDE. 

6.2. Історія розвитку інтерфейсу IDE. 

6.3. Інтерфейси IDE для різних системних шин. 

6.4. Історія розвитку ATA. 

6.5. Паралельний інтерфейс ATA. 

6.6. Кабель введення-виведення паралельного ATA. 

6.7. Конфігурація пристроїв SATA. 

6.8. Функції ATA. 

 

6.1. Поняття та призначення інтерфейсу ATA/IDE 

Інтерфейс, який використовується для підключення жорстких дисків і 

оптичних накопичувачів до сучасних комп'ютерів, зазвичай називають IDE 

(Integrated Drive Electronics – вбудований інтерфейс накопичувачів); проте 

офіційна назва інтерфейсу – ATA (AT Attachment). У ньому відображено те, 

що даний інтерфейс спочатку був призначений для підключення комбінації 

накопичувача і контролера до 16-розрядної шини представленого в 1984 році 

комп'ютера IBM AT, а також сумісних з ним. Шина AT більше відома як ISA 

(Industry Standard Architecture – архітектура шини промислового стандарту). 

Хоча офіційно інтерфейс називається ATA, часто використовується 

маркетингова назва IDE, яке деякі виробники накопичувачів також 

застосовують для опису комбінації накопичувача і контролера ATA. Назва 

Integrated Drive Electronics говорить про те, що електроніка інтерфейсу або 

контролера вбудована в накопичувач, а не розташована на окремій платі, як в 

пристроях попередніх поколінь. Тому, незважаючи на офіційне "технічне" 

назва ATA, назва IDE отримало набагато більшого поширення. Але вихід з 

подібної ситуації, безумовно, існує: під IDE слід розуміти будь-який 

інтерфейс накопичувача, який характеризується вбудованим контролером, в 

той час як під ATA – конкретну реалізацію IDE, використовувану в більшості 

сучасних ПК. 

Протягом багатьох років інтерфейс ATA використовувався для 

підключення не тільки жорстких дисків, але і оптичних накопичувачів (CD і 

DVD), накопичувачів на гнучких магнітних дисках (дисководів), приводів 

SuperDisk і Zip, а також деяких накопичувачів на магнітній стрічці. 

Незважаючи ні на що ATA все ще вважається, перш за все, інтерфейсом для 

підключення жорстких дисків; до його попередників відносились інтерфейси, 

які передбачають використання комбінації з жорсткого диска і окремої плати 

контролера. 

Оскільки інтерфейс ATA безпосередньо інтегрований практично в усі 

набори мікросхем, це основний інтерфейс підключення пристроїв зберігання, 

використовуваний в більшості ПК. 
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Спочатку ATA був 16-розрядний паралельний інтерфейс, що означає 

можливість одночасної передачі по кабелю 16 біт даних. Новий інтерфейс, 

який називається Serial ATA, був офіційно представлений в кінці 2000 року; 

вперше він з'явився в настільних системах у 2003 році, а в портативних 

комп'ютерах – в кінці 2005 року. Інтерфейс Serial ATA (SATA) передає дані 

по кабелю по одному біту за такт, що означає можливість використання 

більш тонких кабелів, а також забезпечення більш високої швидкодії завдяки 

меншим затримкам і швидкості передачі даних. SATA – абсолютно новий 

фізичний інтерфейс, проте на програмному рівні він сумісний з попередньою 

реалізацією ATA, яка останнім часом отримала нову назву – Parallel ATA 

(паралельний ATA). 

 

6.2. Історія розвитку інтерфейсу IDE 

За час існування персональних комп'ютерів використовувалося безліч 

інтерфейсів підключення жорстких дисків. З кожним новим поколінням 

комп'ютерів з'являються нові інтерфейси, в той же час старі відмирають і в 

сучасних системах не використовуються. 

Основна функція контролера накопичувача, або інтерфейсу, – передача 

даних з системи в накопичувач і назад. Від типу інтерфейсу залежить, з якою 

швидкістю будуть здійснюватися ці операції, що багато в чому визначає 

загальну продуктивність комп'ютера. 

Наведені в технічній літературі статистичні дані не завжди точно 

відображають дійсний стан справ. 

За час існування ПК було розроблено кілька інтерфейсів. У табл. 7.1 

наведені типи інтерфейсів і період їх використання. 

Табл. 7.1. 

Інтерфейси жорстких дисків 

Интерфейс Коли використовувався 

ST-506/412 1978-1989 роки (застарів) 

ESDI 1983-1991 рік (застарів) 

IDE (не ATA) 1987-1993 рік (застарів) 

SCSI З 1986 року по наш час 

IDE З 1986 року по наш час 

Serial ATA З 2003 року наш час 

 

З них тільки перші два можна вважати справжніми інтерфейсами між 

контролером і диском, і усі вони застаріли. Версії інтерфейсу IDE (не ATA) 

використовувалися в основному в системах PS/2 і теж віджили своє. Сучасні 

SCSI, ATA і SATA – це інтерфейси системного рівня, в яких контролер 

одного з перших двох типів виконаний у вигляді набору мікросхем і 

вбудований в диск. Наприклад, в більшості дисків SCSI, IDE і SATA 

встановлений пристрій, який збирали за тією ж схемою, що і автономний 

контролер ESDI. В інтерфейсі SCSI між контролером і системною шиною 

вводиться ще один рівень організації даних і управління, а IDE і SATA 

взаємодіють безпосередньо з системною шиною. Незважаючи на ці 
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відмінності плати SCSI, ATA і Serial ATA звуться не платами контролера, а 

адаптерами інтерфейсу, так як реальні контролери вбудовуються 

безпосередньо в накопичувачі на жорстких дисках. Практично всі сучасні 

накопичувачі підключаються до ПК за допомогою інтерфейсів ATA, Serial 

ATA і SCSI. 

Як уже зазначалося, IDE (Integrated Drive Electronics) – це 

узагальнюючий термін, який можна застосовувати практично до кожного 

дисковода з вбудованим контролером. Хоча, кажучи "IDE", ми зазвичай 

маємо на увазі конкретну реалізацію цього інтерфейсу, звану ATA. 

Комбінування контролера і приводу в одному пристрої суттєво спрощує 

процес установки, оскільки пристрій і контролер не потрібно з'єднувати 

окремим шлейфом. При цьому загальна кількість компонентів зменшується, 

шляхи проходження сигналів стають коротшими, а електричні з'єднання – 

більш перешкодостійкими. В результаті дана конфігурація виграє у 

відношенні як собівартості, так і надійності. 

Об'єднуючи контролер (в тому числі шифратор / дешифратор, що 

входить до його составу,) з жорстким диском, вдається істотно підвищити 

надійність відтворення даних в порівнянні з системами, в яких 

використовуються автономні контролери (ST506 і ESDI). Відбувається це 

тому, що кодування даних і їх перетворення з цифрової форми в аналогову (і 

навпаки) здійснюється безпосередньо в жорсткому диску при меншому рівні 

зовнішніх перешкод. В результаті аналогові сигнали, тимчасові параметри 

яких дуже критичні, не передаються по плоских кабелях, де вони могли б 

"набрати" перешкод; крім того, при передачі сигналів по кабелях можуть 

виникнути непередбачувані затримки їх поширення. В кінцевому рахунку 

поєднання контролера і жорсткого диска в єдиному блоці дозволило 

підвищити тактову частоту шифратора / дешифратора, щільність розміщення 

даних на носії і загальну швидкодію системи. 

Інтеграція контролера в жорсткий диск звільнила розробників від 

необхідності суворо дотримуватися стандартів, що було неминуче при 

використанні колишніх інтерфейсів. 

Взаємно узгоджена і "підігнана" пара "жорсткий диск-контролер" має 

набагато більшу швидкодію в порівнянні з колишніми комбінаціями 

автономних пристроїв. 

Ранні диски IDE називалися жорсткими платами і являли собою ніщо 

інше, як упаковані в один корпус контролери та диски, що вставляються в 

якості єдиного пристрою в спеціальний роз'єм. Деякі компанії, наприклад, 

Plus Development (підрозділ Quantum), робили таким чином: прикріплювали 

невеликі жорсткі диски формату 3,5 дюйма (в стандарті ST_506 / 412 або 

ESDI) безпосередньо до плат стандартних контролерів. Отриманий модуль 

вставлявся в роз'єм шини, як звичайний контролер жорсткого диска.  

Деякі компанії пішли іншим шляхом і переробили конструкцію 

контролера, встановивши його замість плати управління в стандартному 

жорсткому диску. При цьому сам жорсткий диск монтується звичайним 

чином в призначеному для нього відсіку. Звичайно, як і будь-який інший 
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пристрій комп'ютера, вбудований контролер таких жорстких дисків 

необхідно підключати до шини. Робиться це за допомогою кабелю, що 

з'єднує жорсткий диск з одним з роз'ємів. Такий підхід став прабатьком 

інтерфейсу IDE. 

 

6.3. Інтерфейси IDE для різних системних шин 

Існують наступні основні різновиди IDE, розраховані на взаємодію зі 

стандартними шинами. 

- Serial AT Attachment (SATA) 

- Паралельний ATA IDE (16_розрядна шина ISA) 

- XT IDE (8_розрядна шина ISA) 

- MCA IDE (16_розрядна шина MCA) 

В даний час з усіх перерахованих типів використовуються тільки версії 

ATA. Уже з'явилися більш швидкі і потужні версії інтерфейсів ATA і SATA; 

зокрема, поліпшені варіанти ATA отримали назву ATA-2 і далі. Іноді ці 

версії називають також EIDE (Enhanced IDE), Fast_ATA, Ultra_ATA або 

Ultra_DMA. Незважаючи на всі можливості останньої версії ATA-7, в цілому 

інтерфейс SATA демонструє більш високу продуктивність і 

функціональність. 

У більшості нових комп'ютерів принаймні два роз'єми ATA встановлені 

безпосередньо на системній платі. Крім того, іноді присутні ще два роз'єми 

для установки додаткових дисків ATA, що працюють в якості незалежних 

пристроїв або ж масиву RAID. Якщо будь-яких роз'ємів немає, то для 

підключення до комп'ютера накопичувача ATA IDE можна використовувати 

додаткову плату адаптера з роз'ємом ISA або PCI. На деяких платах 

монтуються додаткові пристрої, наприклад спеціалізована ROM BIOS або 

кеш-пам'ять. 

В даний час використовуються тільки паралельні і послідовні ATA-

версії інтерфейсу IDE. 

 

6.4. Історія розвитку ATA 

Прототип накопичувача ATA IDE, або 40-контактний роз'єм IDE, був 

розроблений спільними зусиллями компаній CDC, Western Digital і Compaq. 

Першим пристроєм ATA IDE став жорсткий диск формату 5,25 дюйма і 

ємністю 40 Мбайт, випущений CDC. У ньому використовувався вбудований 

контролер компанії Western Digital, а встановлювалися ці диски в перших 

комп'ютерах Compaq 386 (1986 рік). Компанія Compaq вперше представила в 

комп'ютерах спеціальний шинний адаптер, що забезпечив підключення 98-

контактного крайового роз'єму шини АТ (також відомої як ISA), 

розташованого на системній платі, до меншого 40-контактного роз'єму, що 

застосовується для з'єднання з накопичувачем. 40-контактного роз'єму 

виявилося цілком достатньо, оскільки контролеру жорсткого диска вистачало 

40 ліній шини ISA. У менших за розміром 2,5-дюймових накопичувачах 

АТА, що застосовуються в портативних комп'ютерах, використовується 

розширений 44-контактний роз'єм, що містить додаткові контакти живлення. 
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Стандартному контролера жорсткого диска АТ потрібні тільки сигнальні 

контакти оригінальної шини ISA, підтримувані шиною АТА. Наприклад, 

оскільки первинний контролер диска АТ задіє лише лінію запиту 

переривання 14 (IRQ 14), основний роз'єм системної плати АТА надає тільки 

цю лінію запиту, не вимагаючи використання інших ліній IRQ. Навіть в тому 

випадку, якщо інтерфейс АТА вбудований в такий компонент набору 

мікросхем системної логіки, як південний міст або контролер вводу-виводу 

(що типово для сучасних комп'ютерів), і працює на високих тактових 

частотах шини даних, схема розташування виводів і функціональне 

призначення контактів не відрізняються від оригінальної конструкції шини 

ISA. 

Через деякий час 40-контактний роз'єм і метод побудови дискового 

інтерфейсу були представлені на розгляд до Комітету по стандартам при 

ANSI. Спільними зусиллями цього інституту і компаній-виробників були 

усунені деякі шорсткості, "підчищені хвости", і в березні 1989 року був 

опублікований стандарт на інтерфейси, відомий як CAM ATA. Однак ще до 

появи цього стандарту багато компаній, наприклад, Conner Peripherals, слідом 

за CDC внесли деякі зміни до первісної конструкції. В результаті більшість 

старих накопичувачів ATA дуже важко об'єднувати в дводискову 

конфігурацію, прийняту в сучасних системах. До початку 1990-х років 

більшість виробників жорстких дисків привели пристрої, які випускалися, у 

відповідність з офіційним стандартом, що вирішило усі проблеми. 

 

6.5. Паралельний інтерфейс ATA 

Паралельний інтерфейс ATA (PATA) має унікальні специфікації і 

вимоги до фізичного з'єднанню пристроїв і їх роз'ємів. 

Роз'єм введення-виведення паралельного ATA 

Щоб запобігти неправильне підключення, 40-контактний роз'єм 

інтерфейсу ATA (рис. 6.1) зазвичай постачають ключем. Цей ключ на 

зарядному кабелю зазвичай виконують у вигляді виступу, а також 

заблокованого контакту з номером 20 (рис. 6.2). На самому пристрої ключ 

виконаний у вигляді відповідного розрізу і відсутності контакту з номером 

20. 

 
Рис. 6.1. Підключення жорсткого диску ATA (IDE) 
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Настійно рекомендується купувати кабелі і пристрої з ключами на 

роз'ємах і штекерах, щоб виключити неправильне підключення пристроїв. 

Неправильне підключення кабелю IDE зазвичай не завдає істотної шкоди, але 

може заблокувати систему, що призведе до її "зависання" або зробить запуск 

неможливим.  

У портативних комп'ютерах для підключення 2,5-дюймового дисковода 

зазвичай використовується зменшений уніфікований 50-контактний роз'єм, 

виводи якого розташовані на відстані 2 мм (0,079 дюйма) один від одного. 

Крім основної 40-контактної частини, яка практично не відрізняється від 

стандартного роз'єму ATA (за винятком зменшеної відстані між виводами), 

існують також додаткові виводи живлення і перемичок. 

Зазвичай для підключення до роз'єму використовується 44-контактний 

кабель, що передає силову напругу живлення і стандартні сигнали ATA. 

Статус жорсткого диска визначається положенням вбудованою на ньому 

перемички або перемикача: ведучий (Master), ведений (Slave) або вибір 

кабелю (Cable Select). Уніфікований 50-контактний роз'єм, який 

використовується для підключення 2,5-дюймових дисководів ATA, 

показаний на рис. 6.3. 

 

 
Рис. 6.2. Зовнішній вигляд 40-контактного роз'єму інтерфейсу ATA 

 

 
Рис. 6.3. Схема уніфікованого 50-контактного роз'єму, який 

використовується для підключення 2,5-дюймових дисководів АТА в 

портативних комп'ютерах за допомогою 44-контактного кабелю 

 

Слід зауважити, що в деяких системах відеодані відтворюються тільки в 

тому випадку, якщо накопичувачі АТА реагують на команду ініціалізації, яка 

може не надходити при неправильному підключенні кабелю. Таким чином, 
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встановивши в системі накопичувач АТА, що не забезпечений ключем, 

включіть комп'ютер і, якщо система виявиться блокованої (тобто на екрані 

нічого не відіб'ється), перевірте підключення кабелю АТА. На рис. 6.4 

наведені приклади кабелів АТА як забезпечені ключами, так і позбавлені 

таких. 

У рідкісних випадках при установці різних апаратних компонентів 

можна зустріти кабель з блокованим виводом 20 (як це і повинно бути) і 

роз'єм, в якому вивід 20 все ще існує. При цьому можна видалити вивід 20 з 

системної плати, а також розблокувати вивід кабелю або використати інший 

кабель, що не мають блокованого виведення. У деяких кабелях блок являє 

собою частину корпусу кабельного роз'єму, отже, доведеться або видалити 

вивід 20 на системній платі, або взяти інший кабель. 

Існує просте правило, згідно з яким вивід 1 повинен розташовуватися з 

боку роз'єму живлення пристрою, що підключається, чому зазвичай 

відповідає червона смуга на кабелі. 

 

6.6. Кабель введення-виведення паралельного ATA 

Для передачі сигналів між адаптером шини і жорстким диском 

(контролером) призначений 40-контактний стрічковий кабель (рис. 6.5). Щоб 

по можливості не допускати перекручування форми сигналу, збільшення 

затримок і рівня перешкод, довжина кабелю не повинна перевищувати 46 см 

(18 дюймів), хоча тестування показало, що 80-жильні кабелі можуть досягати 

довжини 69 см (27 дюймів). 

На рис. 6.5 показані структура типового кабелю ATA і його розміри. 

Кольорове кодування роз'ємів, яка застосовується у всіх 80-жильних 

кабелях, в більшості 40-жильних кабелів не використовується. 

В даний час застосовується два типи кабелів – 40- і 80-жильні (рис. 6.6). 

В обох використовуються 40-контактні роз'єми, а решта провідники в 80-

жильному кабелі заземлені. Таке конструктивне рішення дозволяє знизити 

рівень перешкод в високошвидкісних інтерфейсах UltraATA / 66 або 

новіших. Сучасні пристрої та адаптери ATA здатні відрізнити підключення 

80-жильного кабелю від 40-жильного; в останньому випадку просто 

відключається підтримка високошвидкісних режимів (ATA / 66, ATA / 100 і 

ATA / 133) і відображається відповідне попередження. Новий 80-жильний 

кабель сумісний з 40-жильним, так що краще використовувати саме цей тип 

кабелю, причому незалежно від інтерфейсу встановленого накопичувача.  

Зверніть увагу, що 80-жильні кабелі забезпечені ключами, які 

дозволяють запобігти неправильному їх підключенню. В невдало 

сконструйованому 40-жильному кабелі, який показаний на рис. 6.5, ключа 

немає; в той же час більшість якісних 40-контактних кабелів забезпечені 

ключами. Оскільки наявність ключів не є обов'язковою умовою, при 

конструюванні дешевших версій від них вирішили відмовитися. 

У відповідності зі стандартами ATA, все 80-жильні кабелі повинні 

забезпечуватися ключами. 
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Рис. 6.4. Кабель ATA (IDE) з 40 контактами і 40 або 80 жилами (в 80-жильній 

версії додаткові жили використовуються для заземлення). 

 

 
Рис 6.5. Кабелі паралельного інтерфейсу АТА: 40-жильний (ліворуч) і 80-

жильний (праворуч). 

 

Довгі і круглі кабелі. Офіційний паралельний стандарт ATA обмежує 

довжину кабелю 18 дюймами (46 см); проте випускаються і більш довгі 

кабелі, аж до 36 дюймів (91 см) і навіть більше Навіщо виробляються подібні 

кабелі, якщо стандарт не допускає використання кабелів довжиною понад 18 

дюймів? Відповідь така: далеко не все, що продається, відповідає стандартам 

і працює належним чином!. Однак багато хто цілком успішно користується 

довгими кабелями. Можна сміливо використовувати 80-жильні кабелі 

довжиною до 27 дюймів (69 см), в той час як при використанні 40-жильних 

кабелів їх довжина повинна бути обмежена 18 дюймами (46 см) в повній 

відповідності зі стандартом. 

Не використовуйте так звані круглі кабелі ATA. Подібна конструкція 

стандартом ATA не передбачена; крім того, використання круглих кабелів 

призводить до виникнення проблем, пов'язаних з перехресними перешкодами 

і шумом. Згідно зі специфікацією в 80-жильних кабелях кожне заземлення 

розташовано між сигнальними проводами плоского кабелю; при 

"заокругленні" можливо стикання сигнальних проводів, що призводить до 

перехресним перешкодам і шуму, а це, в свою чергу, – до помилок передачі 
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даних. 

Кабелі та роз'єми SATA У схемі фізичної передачі інтерфейсу SATA 

використовується так званий диференційований метод "без повернення до 

нуля" (Non-Return to Zero – NRZ). У цій схемі застосовується збалансована 

пара проводів, по кожному з яких подається напруга, рівне ±0,25 В (одна 

четверта вольта). Сигнали посилаються диференційовано: якщо по одному 

дроту пари передається напруга +0,25 В, то по-іншому відповідно -0,25 В. 

Таким чином, різниця напруг постійно складає 0,5 В (половина вольта). Це 

означає, що форма сигналу, що передається завжди знаходиться в протифазі 

по відношенню до сигналу, що передається по суміжному проводу. 

Диференційована передача мінімізує електромагнітне випромінювання і 

дозволяє спростити читання сигналів на приймаючому кінці. 

В інтерфейсі SATA для подачі напруги 5 і 12 В використовується 

стандартний 4-контактний силовий роз'єм, а також додатковий 15-

контактний силовий кабель і роз'єм живлення, що забезпечують подачу 

електроенергії напругою 3,3 В. Ширина силового роз'єму 15-контактного 

кабелю в цій конструкції дорівнює всього 24 мм (0,945 дюйма). Сила струму, 

що подається на контакти рівнів напруги 3,3, 5 і 12 В, досягає 4,5 А, що 

забезпечує достатню потужність навіть для найбільш енергоємних 

дисководів. Для сумісності з існуючими джерелами живлення дисководи 

SATA можуть бути виконані як зі стандартними 4-контактними роз'ємами 

живлення, так і з новими 15-контактними силовими роз'ємами. До того ж на 

ринку представлений широкий вибір перехідників. 

Сигнальні і силові роз'єми інтерфейсу SATA показані на рис. 6.6. 

 
Рис. 6.6. Сигнальні та силові SATA. 

 

На рис. 6.7 показані роз'єми адаптерів інтерфейсів SATA і PATA, 

розташовані на типовій системній платі. 
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6.7. Конфігурація пристроїв SATA 

Конфігурація пристроїв SATA значно спрощена, так як перемикачі 

"первинний / вторинний" і "вибір кабелю", що використовуються з 

паралельним інтерфейсом АТА, більше не застосовуються. 

Налаштування BIOS при використанні накопичувачів SATA також не 

відніме багато часу. 

Стандарт SATA створювався на основі інтерфейсу АТА, тому 

автоматичне розпізнавання параметрів накопичувача в системі з роз'ємами 

SATA виконується так само, як і в системі з паралельним інтерфейсом ATA. 

Залежно від характеристик системи SATA може бути активізований за 

замовчуванням або після установки відповідних параметрів в програмі 

настройки BIOS. 

Якщо необхідно використовувати інтерфейс SATA, але поки не має 

можливості замінити материнську плату, яка не містить такого контролера, 

можна встановити адаптер SATA в роз'єм розширення PCI. 

Більшість таких адаптерів підтримують і функції ATA RAID. 

У перших хост-адаптери SATA – до них відносяться моделі HighPoint і 

3Ware – використовувалася технологія моста Parallel-Serial ATA, на 

підтримку якої витрачається не менше половини пропускної спроможності 

шини даних. В інших адаптерах, зокрема в пристроях, розроблених 

компанією Promise Technology, застосовується власна мікросхема контролера 

SATA, яка теоретично є оптимальним рішенням, тому що дозволяє 

накопичувачу використовувати пропускну здатність в повному обсязі. Проте 

швидкість передачі даних сучасних накопичувачів SATA, які є нащадками 

пристроїв Parallel ATA, значно менше швидкості хост-адаптерів, що досягає 

150 Мбайт/с. 

Інтерфейс SATA розроблявся не тільки як заміна паралельного 

інтерфейсу ATA, але і як інтерфейс з більш розширеними можливостями і 

функціями. Спочатку сумісність з паралельним інтерфейсом ATA була 

одним з найбільш важливих властивостей SATA, оскільки це дозволяло легко 

переходити від одного стандарту до іншого. Подібна сумісність 

поширюється на рівень драйверной підтримки, що дає їм змогу SATA 

використовувати ті ж драйвери і програмне забезпечення рівня BIOS, що і 

старі пристрої з паралельним інтерфейсом ATA. 

Хоча спочатку передбачалося забезпечення простого переходу від 

пристроїв з паралельним інтерфейсом ATA до пристроїв SATA, стандарт 

SATA розроблявся таким чином, щоб забезпечувалися подальше підвищення 

швидкості передачі даних і розширення можливостей. Тому групою AHCI 

Contributor Group був розроблений розширений програмний інтерфейс AHCI 

(Advanced Host Controller Interface). 

Специфікація AHCI визначає високопродуктивний інтерфейс для 

системних драйверів і програмного забезпечення, що дозволяє реалізувати 

такі розширені функції SATA, як черга команд, "гаряча" заміна і управління 

живленням. Підтримка AHCI реалізована практично у всіх випущених в 2004 

році наборах мікросхем, що підтримують стандарт SATA. Крім того, 
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відповідна підтримка реалізована і на рівні драйверів Windows. Основна ідея, 

закладена в інтерфейсі ACHI, зводиться до наявності єдиного інтерфейсу 

рівня драйверів, що підтримує всі розширені адаптери SATA. Це в значній 

мірі спрощує установку операційної системи, усуваючи необхідність в 

додаткових драйверах SATA підтримки пристроїв конкретних виробників. 

Наприклад, до складу Windows Vista входять драйвери ACHI, які 

підтримують всі ACHI-сумісні адаптери SATA. 

 

6.8. Функції ATA 

Стандарти ATA пройшли довгий шлях до подолання несумісності і 

проблем, викликаних конфліктами накопичувачів IDE з системами, 

оснащеними шинами ISA / PCI. Згідно специфікаціям ATA передбачається 

використання для передачі даних 40-контактних кабелів, визначаються 

функції і тимчасові характеристики сигналів, специфікації кабелю і т.д. 

1. Команди інтерфейсу ATA 

Одна з переваг інтерфейсу ATA IDE – розширена система команд. Цей 

інтерфейс розроблявся на базі контролера WD1003 , який використовувався в 

перших комп'ютерах IBM AT, тому всі без винятку накопичувачі ATA IDE 

повинні бути сумісними з системою з восьми команд згаданого контролера. 

Цим, зокрема, і пояснюється простота установки накопичувачів IDE в 

комп'ютери. У всіх PC сумісних комп'ютерах підтримка контролера WD1003, 

а отже, і інтерфейсу ATA IDE вбудована в системну BIOS. 

Крім набору команд контролера WD1003, в стандарті ATA передбачено 

безліч інших команд, що дозволяють підвищити швидкодію і поліпшити 

параметри жорстких дисків. Ці команди вважаються необов'язковою 

частиною інтерфейсу ATA, але деякі з них використовуються майже у всіх 

сучасних жорстких дисках і в значній мірі визначають їх можливості в 

цілому. 

Мабуть, найбільш важливою є команда ідентифікації жорсткого диска, 

по якій з нього в систему передається блок даних розміром 512 байт з 

докладними відомостями про пристрій. Це дозволяє будь-якій програмі (в 

тому числі і системної BIOS) визначити тип підключеного жорсткого диска, 

компанію-виробника, номер моделі, робочі параметри і навіть заводський 

номер виробу. У багатьох сучасних версіях BIOS ця інформація запитується 

автоматично, і після її отримання параметри жорсткого диска заносяться в 

CMOS-пам'ять. Це позбавляє користувача від необхідності вводити їх вручну 

при конфігуруванні системи. Крім того, при такому підході ви будете 

застраховані від помилок, якщо згодом раптом забули спочатку введені 

параметри жорсткого диска (якщо при повторному введенні вони будуть 

іншими, доступ до даних на диску виявиться неможливим). 

2. Режим безпеки ATA 

Підтримка захисту паролем жорстких дисків (так званий режим безпеки 

ATA Security Mode) була включена в специфікацію ATA-3 ще в 1995 році. 

Оскільки дана функція в подальшому була включена в офіційний стандарт 

ATA-3 (остаточно опублікований в 1997 році), її почали підтримувати і інші 
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виробники дисків і комп'ютерних систем, особливо в 2,5-дюймових дисках 

для портативних систем. Слід зазначити, що подібні паролі виявляються 

досить надійними: якщо його забути, то, як правило, не залишиться ні 

найменшої можливості отримати доступ до диска. 

Пароль доступу до жорсткого диска задається за допомогою програми 

настройки BIOS, хоча цю функцію підтримують не всі системи. Більшість 

портативних систем цю функцію підтримують, а більшість настільних – 

немає. Якщо мережа підтримує цю функцію, можна задати паролі двох типів: 

пароль користувача і основний пароль. Перший блокує і розблокує диск, в 

той час як другий використовується виключно для розблокування. Можна 

задати тільки пароль користувача або пароль користувача і основний пароль; 

задати тільки основний пароль не можна. 

Коли задається тільки пароль користувача або обидва паролі, доступ до 

диску блокується (навіть після його установки в іншу систему) до тих пір, 

поки коректний пароль не буде зазначений при включенні системи. 

Основний пароль є резервний пароль, призначений для системних 

адміністраторів. Якщо задані обидва паролі, повідомляється тільки пароль 

користувача. Отже, при бажанні користувач може змінити свій пароль; при 

цьому системний адміністратор зможе отримати доступ до диска, вказавши 

основний пароль. 

Якщо визначені обидва паролі, доступ до диску повинен бути 

розблоковано при завантаженні ще на рівні BIOS. Зовнішній вигляд 

відповідного повідомлення залежить від конкретної системи, проте в 

системах IBM для цього завжди використовується графічний інтерфейс. На 

екрані відображається у вигляді циліндра з номером над ним (який вказує на 

номер диска) поруч зі значком у вигляді замку. Якщо на екрані відобразиться 

вікно із запитом пароля доступу до диска, необхідно його ввести; в іншому 

випадку буде заборонений доступ до диска і подальше завантаження буде 

неможливе. 

Як зазначалося вище, якщо ви забули пароль користувача (без 

використання основного пароля) або ж обидва паролі, вам не вдасться 

отримати доступ до диска навіть в тому випадку, якщо його встановити в 

іншу систему, в тому числі в таку, яка не підтримує режим ATA Security 

Mode. Тому в даному випадку диск стає абсолютно марною "залізякою". 

3. Захищена область 

Багато сучасних ПК підтримують певні функції автоматичного 

відновлення, які дозволяють користувачеві легко відновити працездатність 

операційної системи або іншого програмного забезпечення. 

У 1996 році компанія Gateway запропонувала внести зміни в 

розроблюваний в той час стандарт ATA-4, які дозволили б резервувати на 

жорсткому диску спеціальну захищену область. Ці зміни були затверджені, і 

функція HPA (Host Protected Area) була включена в специфікацію ATA-4, яка 

опублікована в 1998 році. У 1999 році була запропонована окрема 

специфікація інтерфейсу BIOS – PARTIES (Protected Area Run Time Interface 

Extension Services), згідно з якою визначено служби, які використовуються 



 

141 Тема 6. ІНТЕРФЕЙС ATA/IDE 

операційною системою для доступу до захищеної області HPA. Стандарт 

PARTIES був завершений і опублікований в 2001 році під назвою NCITS 

346_2001, Protected Area Run Time Interface Extension Services. 

Для забезпечення можливості використання захищеної області HPA 

застосовується команда ATA SET MAX ADDRESS, завдяки чому жорсткий 

диск сприймається системою як диск трохи меншого розміру. Вся область, 

якої відповідають адреси від заданого цією командою (яка визначає новий 

кінець диска) до адреси фактичного кінця диска, є захищеною областю HPA, 

доступ до якої можливий тільки за допомогою спеціальних команд PARTIES. 

Завдяки цьому забезпечується більш високий рівень захисту, ніж при 

використанні звичайних прихованих розділів, оскільки до захищеної області 

не можуть звертатися не тільки звичайні додатки, але і такі спеціалізовані 

утиліти для роботи з розділами, як PartitionMagic і Partition Commander. 

Тому, якщо ви вирішили видалити захищену область HPA, вам доведеться 

використовувати спеціальні параметри програми настройки BIOS або окремі 

команди для зміни початкового значення MAX ADDRESS. Після цього 

можна скористатися утилітою PartitionMagic або Partition Commander, щоб 

змінити розміри суміжного розділу з метою включення в нього додаткового 

простору, який раніше був прихований або недоступний. 

Більшість нових систем,що оснащені Phoenix FirstBIOS, поставляються 

разом з програмами відновлення і діагностики, які зберігаються в області 

HPA, оскільки це являє собою нове ядро Phoenix BIOS. Дане рішення 

використовується багатьма OEM-виробниками настільних і портативних 

систем (в тому числі і IBM) починаючи з 2003 року. 

4. Інтерфейс ATAPI (ATA Packet Interface) 

Даний інтерфейс був розроблений для того, щоб накопичувачі на 

магнітній стрічці, CD-ROM і інші пристрої, такі як SuperDisk і Zip, можна 

було підключати до звичайного роз'єму IDE. Основна перевага пристроїв, 

виконаних в стандарті ATAPI, – це їх дешевизна і можливість підключення 

до вже встановленого адаптера. Що стосується накопичувачів CD-ROM, то 

вони використовують ресурси центрального процесора набагато рідше, ніж 

аналогічні пристрої, підключені до спеціальних адаптерів, але не дають 

виграшу у швидкодії. А ось швидкодія таі надійність накопичувачів на 

магнітній стрічці можуть істотно зрости, якщо їх підключити до інтерфейсу 

ATAPI, а не до контролерів дисководів на гнучких дисках. Хоча 

накопичувачі CD-ROM і підключаються до інтерфейсу жорсткого диска, це 

аж ніяк не означає, що з точки зору системи вони виглядають, як звичайні 

жорсткі диски. Навпаки, в контексті програмного забезпечення вони 

нагадують пристрої SCSI. Всі сучасні накопичувачі АТА CD_ROM 

підтримують протоколи ATAPI, тому ці терміни можна з повною підставою 

використовувати в якості синонімів. Іншими словами, накопичувач ATAPI 

CD-ROM являє собою АТА CD_ROM і навпаки. 

5. Обмеження ємності дисків ATA 

Версії стандарту інтерфейсу ATA, аж до ATA_5, мають обмеження 

ємності диска величиною 136,9 Гбайт. Крім того, в залежності від версії 
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BIOS значення цього обмеження може перебувати ще нижче, наприклад, на 

позначці в 8,4 Гбайт або навіть 528 Мбайт. Це може статися в результаті 

накладення обмежень для ATA на обмеження BIOS. 

 

Питання для самоперевірки 
1. Для чого призначений інтерфейс ATA/IDE? 

2. Назвіть основні типи інтерфейсів IDE для різних системних шин. 

3. Розкрийте сутність паралельного інтерфейсу ATA. 

4. Які кабелі використовують для введення-виведення паралельного 

ATA? 

5. Опишіть конфігурацію пристроїв SATA. 

6. Назвіть основні функції ATA. 

 

Література: 
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С. Мюллер. – М. : Вильямс, 2011. – 1276 с. 
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Тема 7. ПОСЛІДОВНИЙ, ПАРАЛЕЛЬНИЙ І ІНШІ ІНТЕРФЕЙСИ 

ВВОДУ/ВИВОДУ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

7.1. Класифікація інтерфейсів. 

7.2. Послідовний інтерфейс. 

7.3. Паралельний інтерфейс. 

7.4. Інтерфейс бездротового зв’язку. 

 

7.1. Класифікація інтерфейсів 

Тлумачний словник по обчислювальним системам визначає поняття 

інтерфейс (interface) як кордон розділу двох систем, пристроїв або програм; 

елементи з’єднання та допоміжні схеми управління, що 

використовуються для з’єднання пристроїв. 

В світі комп’ютерної техніки інтерфейс – це фізичні пристрої, що 

забезпечує зв’язок між двома іншими пристроями, що дозволяють 

підключати до персональних (і не тільки) комп’ютерів різноманітні 

периферійні пристрої і їх контролери. 

Відповідно до функціонального призначення інтерфейси можна 

поділити на наступні основні класи: 

• системні інтерфейси ЕОМ; 

• периферійного устаткування (загальні й спеціалізовані); 

• програмно-керованих модульних систем і приладів; 

• інтерфейси мереж передачі даних і інше. 

До інтерфейсу ПК можна віднести порти, слоти, роз’єми, шини. 

Головне завдання інтерфейсу – передача даних і керування цим 

процесом. Тому найважливішою його характеристикою є пропускна 

здатність. Продуктивність інтерфейсу виражається в обсязі даних, переданих 

за одиницю часу. Вона залежить від розрядності, тобто числа бітів 

інформації, які одночасно проходять по кабелю або шлейфу, і робочої 

частоти, з якою відбувається передача даних. 

Контролер (адаптер, карта розширення, плати) – електронна схема, що 

управляє зовнішнім пристроєм ПК. Плата контролера дозволяє материнським 

платам звертатися до спеціалізованих жорстким дискам, а також до сканерів. 

Проте в даний час більшість жорстких дисків підключається безпосередньо 

до материнської плати і в картах контролерів не потребує. 

За зовнішнім виглядом карти нагадують мініатюрні материнські плати, 

що може стати причиною виникнення різних проблем. Тому інженерам 

довелося створювати карти різних розмірів, а також різних розмірів слоти, 

які їм відповідають. Тепер встановлюючи карту певного розміру в 

підходящий для неї слот, можна точно бути упевненим, що саме цей слот 

призначений для даної карти. 

Плати адаптерів обумовлюють подальшу спеціалізацію комп’ютера, 
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додаючи нові функціональні можливості. Додавання нового адаптера означає 

додавання відповідного пристрою. Карти розширення мають загальне 

призначення, за невеликим винятком можна підключити будь-яку плату 

розширення в будь слот. 

Слот – уніфікований роз’єм на материнській платі для підключення плат 

розширення. Через такий роз’єм контролери підключаються безпосередньо 

до системної магістралі передачі даних у комп’ютері-шині. Деякі контролери 

можуть керувати відразу декількома пристроями. Слоти розширення різних 

карт розташовані в одному ряду, один біля одного, інші слоти, розташовані 

розташованих на материнській платі не є слотами розширення. Протягом 

багатьох років в комп’ютерах використовувалися слоти десятка різних 

розмірів. У процесі природного відбору їх число скоротилося. 

Шина – група електричних з’єднань з’єднує кілька компонентів в 

цифровій системі. Сучасна системна шина – це не просто велика кількість 

мідних провідників, розташованих поруч і з’єднують окремі пристрої. Це, 

перш за все, протокол, за допомогою якого відбувається обмін даними 

Порт – електронний блок, за допомогою якого комп’ютер обмінюється 

даними з іншими пристроями. Комп’ютери мають безліч портів, які 

призначені для приєднання до них різних кабелів через їх роз’єми. З 

функціональної точки зору порти є стандартними, а з фізичної – 

розташування портів варіюється. Контактні роз’єми більшості портів 

розташовані на системній платі, деякі порти використовують плату 

розширення. 

 

7.2. Послідовний інтерфейс 

Асинхронний послідовний інтерфейс – це основний тип інтерфейсу, за 

допомогою якого здійснюється взаємодія між комп’ютерами. Термін 

асинхронний означає, що при передачі даних не використовуються жодні 

синхронізуючі сигнали і окремі символи можуть передаватися з довільними 

інтервалами. 

Кожному символу, який передається через послідовне з’єднання, 

повинен передувати стандартний стартовий сигнал, а завершувати його 

передачу повинен стоповий сигнал. Стартовий сигнал – це нульовий біт, 

названий стартовим бітом. Його призначення – повідомити приймаючий 

пристрій про те, що наступні вісім бітів є байтом даних. Після символу 

передаються один або два стопових біта, передачі символу, що сигналізують 

про закінчення. 

У приймаючому пристрої символи розпізнаються по появі стартових і 

стопових сигналів, а не по моменту їх передачі. Асинхронний інтерфейс 

орієнтований на передачу символів (байтів), а при передачі використовується 

приблизно 20% інформації лише для ідентифікації кожного символу. Термін 

послідовний означає, що передача даних відбувається по одиночному 

провідникові, а біти при цьому передаються послідовно, один за іншим. 

Такий тип зв’язку характерний для телефонної мережі, в якій кожен 

напрям обслуговує один провідник. До послідовних портів можна 
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підключити: модеми, плотери, принтери, інші комп’ютери, пристрої 

прочитування штрих-кодів або схему управління пристроями. 

В основному у всіх пристроях, для яких необхідний двонаправлений 

зв’язок з комп’ютером, використовується стандартний послідовний порт 

Rs232c (Reference Standart number 232 revision C – стандарт обміну номер 232 

версії 3), який дозволяє передавати дані між несумісними пристроями. 

Послідовні порти передають дані повільніше (до 115кбіт / с), тому служать 

для підключення таких пристроїв, як миша, зовнішній модем, дигитайзер, 

джерел безперебійного живлення (ДБЖ), для зв’язку комп’ютерів між собою, 

а також для інших електронних комунікацій (відеомагнітофон і відеокамеру , 

кабельне телебачення, ідентифікатори штрихового коду і т.п.). Такі 

периферійні пристрої зазвичай ізольовані від більш специфічного (власного) 

інтерфейсу між портом і мікропроцесором. Можливо підключення лише 

одного пристрою до порту. 

Послідовні порти СОМ вводу/виводу (асинхронні) призначені для 

забезпечення загально цільового інтерфейсу з багатьма різними видами 

електронного устаткування. BIOS сучасних комп’ютерів підтримує до 4-х 

СОМ- портів (СОМІ-COM3). 

Фізично роз’єми СОМ – порту являють собою 9-контактний (вилка) 2-х 

рядний роз’єм, хоча іноді можна зустріти (в застарілих пристроях або в 

деяких модемах) 25-контактні роз’єми. 

Послідовний інтерфейс зручніший при більшій довжині кабелю, тому 

при посилці даних по більш довгому кабелю якість сигналу погіршується. 

Послідовне з’єднання зручніше ще й тим, що фізичний діаметр кабелю 

менше, і його легше пропускати через стіни і електричні ізоляційні труби. 

Крім того, послідовне з’єднання переважніше з економічних міркувань, 

оскільки використовується тільки одна лінія даних і знижується вартість 

кабелю. 

Інтерфейс послідовних портів, забезпечує, поряд з граничною 

простотою реалізації, високу перешкодозахищеність на довгих лініях. 

Головний елемент послідовного інтерфейсу – 16450 UART мікросхема 

(Universal Asynchrony Receiver Transmitter, універсальний асинхронний 

прийомо-передавач), що забезпечує максимальну швидкість передачі даних 

115200 біт/с, зазвичай інтегрована в мікросхему південного мосту 

системного чіпсета. 

При всіх перевагах інтерфейсу RS-232 (сумісність з широким спектром 

застарілого обладнання) як правило, послідовні порти залишаються 

незадіяними (модеми, для підключення яких вони в основному призначені, 

тепер встановлюються всередині комп’ютерів), і в сучасних комп’ютерах 

замість RS-232 використовується більш сучасна USB-шина для підключення 

зовнішніх пристроїв. 

Особливість сучасних інтерфейсів – врахована ще на попередніх стадіях 

їх розробки універсальність, покликана скоротити число типів портів і 

спростити за рахунок цього схемотехніку комп’ютера. Це відкриває дорогу 

до випуску високо інтегрованих мікросхем, що, в свою чергу, обумовлює 
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електричні характеристики інтерфейсів (рівні напруг, частоти). Так, 

наприклад, повсюдне застосування знайшли низьковольтні диференціальні 

схеми передачі сигналів ж краще відповідні параметрам сучасних мікросхем 

системної логіки. 

 

7.3. Паралельний інтерфейс 

В паралельних портах для одночасної передачі байта інформації 

використовується вісім ліній. Цей інтерфейс відрізняється високою 

швидкодією, часто застосовується для підключення до комп’ютера принтера, 

а також для з’єднання комп’ютерів (при цьому вище швидкість передачі 

даних, чим при з’єднанні через послідовні порти: 4, а не 1 біт за раз). 

До паралельних портів може підключатися все: від накопичувачів на 

магнітній стрічці до CD-ROM. Часто двонаправлений паралельний порт 

використовується для передачі даних між двома комп’ютерами, наприклад 

між настільним і портативним. Для зв’язку двох комп’ютерів через 

паралельний порт потрібний спеціальний кабель. У Windows 9х включена 

спеціальна програма, яка називається Пряме кабельне з’єднання (Direct Cable 

Connection), яка дозволяє з’єднати два комп’ютери через модемний нуль-

кабель.  

Недоліки: 

- Знижена перешкодозахищеність 

- Зменшена максимально допустима довжина кабелю 

- Незручність при складанні 

- Підвищена складність в інтерфейс мікросхеми. 

- Необхідність забезпечення синхронізації переданих електричних 

сигналів як на кінцях кабелю, так і на його окремих провідниках, що з 

урахуванням високої тактової частоти і перехресних наведень є непростим 

завданням. 

Паралельні порти, позначаються LPT1 – LPT4, а конструктивно являють 

собою 8-ми розрядний порт з 4-ма розрядами стану. Є швидкодіючими, тому 

дозволяють передавати дані одночасно по декількох лініях. Інтерфейс, що 

використовує паралельні порти, є основним для більшої частини сучасних 

зовнішніх пристроїв, хоча останнім часом він все активніше замінюється 

універсальної послідовної шиною USB. 

Основною перевагою паралельних портів є можливість обміну даними з 

ПК по одному байту за раз, а із зовнішніми пристроями по одному біту (8 

байт) за один раз. Роз’єм паралельного порту містить по одній сигнальній 

лінії для кожного біта даних в байті, тобто в цілому він має вісім ліній для 

передачі даних. Це означає, що паралельний кабель вводу виводу має 

більший діаметр, ніж послідовний, тому що складається з більшої кількості 

проводів. 

Роз’єм для паралельного інтерфейсу являє собою розетку і містить 25 

контактів, розташованих в 2 ряди. Обмін даними з периферійним пристроєм 

здійснюється по 8 шинам передачі даних зі швидкістю від 120 Кбіт / с до 2 

Мбіт / с. 
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В залежності від режиму роботи паралельні порти класифікуються: 

SPP (Standard Parallel Port) – стандартний паралельний порт. Здійснює 8-

розрядний вивід даних. Забезпечує тільки односторонню передачу даних від 

комп’ютера до пристрою, але дозволяє працювати практично з усіма 

пристроями, що підключаються до паралельного порту, хоча швидкість 

передачі не перевищує 200 Кбіт / с.; 

EPP (Enhanced Parallel Port) – розширений паралельний порт. Це 

швидкісний двонаправлений варіант інтерфейсу. Використовує існуючі 

сигнали паралельного порту та здійснює асиметричний двонаправлений 

обмін даними з швидкістю до 2 Мбіт / с. У режимі ЕРР передбачається 

можливість підключення в ланцюжок до 64 периферійних пристроїв; 

ЕСР (Extended Capability Port) – порт із розширеними можливостями. Є 

подальшим розвитком ЕРР – це інтелектуальний варіант. Надаючи 

симетричний двонаправлений обмін даними, забезпечує максимальну 

пропускну спроможність до 2,5 Мбіт / с. Найкращим чином підходить для 

передачі великих обсягів даних (наприклад, для сканерів і принтерів). 

Режими роботи визначаються в BIOS системної плати. 

Паралельні порти все більш активно витісняються портами USB. 

 

7.4. Інтерфейс бездротового зв’язку 

Однією з найбільш помітних тенденцій останнього часу стала відмова 

від кабелів як середовища передачі. Бездротові мережі і технології 

забезпечують пропускну здатність, що дозволяє у багатьох випадках без 

шкоди продуктивності з’єднати між собою комп’ютери, підключити 

периферію і не страждати від плутанини кабелів між ними. В основі цих 

досягнень лежить перехід на гігагерцеві частоти передачі даних, можливість 

реалізації в мікросхемах потужних алгоритмів кодування і стиснення 

інформації. 

Інтерфейс IrDA. Найбільш поширеним способом бездротового зв’язку 

на невеликі відстані є зараз технологія IrDA. 

Порт IrDA заснований на архітектурі комунікаційного COM-порту ПК, 

який працює зі швидкістю передачі даних до 115,2 Кбіт / с (новий стандарт 

по ІЧ- зв’язку збільшує можливість передачі даних між ІЧ-пристроями до 16 

Мбіт/с). 

При відсутності вбудованого інфрачервоного порту, його можна додати 

до переліку інстальованого обладнання. Для цього можна придбати одне з 

трьох пристроїв: 

- перехідник інфрачервоний "приймач – послідовний порт" (IrDA-СОМ), 

- перехідник інфрачервоний "приймач – USB-порт" (IrDA-USB) 

інфрачервоний приймач з контактами, для підключення безпосередньо до 

материнської плати. 

Цей варіант підходить тим, у кого на материнській платі є відповідні 

контакти. Вони повинні бути вказані в керівництві користувача до 

материнської плати. 

У комплекті до кожного пристрою зазвичай йде програма-інсталятор, 
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що виконує всі необхідні дії і майже не вимагає участі користувача в процесі 

установки. Досить підключити пристрій до СОМ-або USB-порту, запустити 

програму установки – і через кілька хвилин уже можна приступати до роботи 

з ІЧ- портом. 

На жаль, практично всі сучасні системні плати, які використовуються 

для створення настільних комп’ютерів, мають лише внутрішні роз’єми для 

під’єднання приймача/передавача інфрачервоного випромінювання, тому для 

організації повноцінного інтерфейсу IrDA на ПК необхідно додатково 

встановити спеціальну багатофункціональну панель. Крім цього, можливе 

також використання окремого виносного блоку IrDA, що підключається до 

вільного роз’єму СОМ – порту. 

Високошвидкісні інтерфейси USB і IEEE 1394. В даний час для 

настільних і портативних комп’ютерів розроблено два високошвидкісні 

пристрої з послідовною шиною, що отримали назву USB (Universal Serial Bus 

– універсальна послідовна шина) і IEEE 1394, названа також i. Link або 

Fireware. Можливості цих високошвидкісних комунікаційних портів набагато 

вищі за стандартні паралельні і послідовні порти, які встановлені в більшості 

сучасних комп’ютерах. 

Перевага нових портів полягає в тому, що їх можна використовувати як 

альтернативу SCSI для високошвидкісних з’єднань з периферійними 

пристроями, і в тому, що до них можуть поєднуватися всі типи зовнішніх 

периферійних пристроїв. 

USB (UniversalSerialBus – універсальна послідовна шина) є 

промисловим стандартом розширення архітектури PC, орієнтованим на 

інтеграцію з телефонією і пристроями побутової електроніки. Архітектура 

USB визначається такими критеріями: 

1. Легко реалізоване розширення периферії PC. 

2. Дешеве рішення, підтримує швидкість передачі до 480 Мбіт / с. 

3. Повна підтримка в реальному часі передачі аудіо та стислих відео 

даних. 

4. Гнучкість протоколу для змішаної передачі ізоморфних даних і 

асинхронних повідомлень. 

5. Інтеграція в технологію пристроїв, що випускаються. 

6. Доступність в PC всіх конфігурацій і розмірів. 

7. Відкриття нових класів пристроїв, що розширюють PC. 

З точки зору користувача привабливі такі риси USB: 

- Простота кабельної системи підключень. 

- Ізоляція подробиць електричних підключень від користувача. 

Самоідентифікація периферії, автоматичний зв’язок пристроїв з драйверами і 

конфігурація. 

- Можливість динамічного підключення і реконфігурування периферії. 

USB забезпечує обмін даними між хост-комп’ютером і безліччю 

одночасно доступних периферійних пристроїв. Розподіл пропускної 

здатності шини між підключеними пристроями планується хостом і 

реалізується ним з допомогою посилки маркерів. Шина дозволяє підключати, 
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конфігурувати, використовувати і відключати пристрої під час роботи хоста і 

самих пристроїв – динамічне ("гаряче") підключення і відключення. 

Пристрої (Device) USB можуть бути хабами, "функціями" або їх 

комбінацією. Хаб (Hub) забезпечує додаткові точки підключення пристроїв 

до шини. "Функції" (Function) USB надають системі додаткові можливості – 

наприклад підключення до ISDN, цифровий джойстик, акустичні колонки з 

цифровим інтерфейсом і т.д. Пристрій USB повинен мати інтерфейс USB, що 

забезпечує підтримку протоколу USB, виконання стандартних операцій 

(конфігурація і скидання) і стандартне представлення інформації, що описує 

пристрій. 

Багато пристроїв, що підключаються до USB, мають у своєму складі і 

"функції" та хаби. Роботою всієї системи USB керує хост-контролер, який є 

програмно-апаратної підсистемою хост-комп’ютера. 

Фізичне з’єднання пристроїв здійснюється по топології багатоярусної 

зірки (рис. 9.1). Центром кожної зірки є хаб, кожен кабельний сегмент 

з’єднує дві точки – хаб з іншим хабом або хаб з функцією. В системі USB має 

тільки один хост- контролер, розташований у вершині піраміди пристроїв і 

хабів USB. Хост- контролер інтегрується з кореневим хабом (roothub), що 

забезпечує одну або кілька точок підключення – портів. Контролер USB, 

який входить до складу чіпсетів багатьох сучасних системних плат зазвичай 

має двох / чотирьохпортовий хаб. 

 

 
Рис. 7.1 Схема з’єднання пристроїв за допомогою USB. 

 

"Функції" являють собою пристрої USB, здатні приймати або передавати 

дані або керуючу інформацію по шині. Фізично в одному корпусі може бути 

декілька "функцій" з вбудованим хабом, що забезпечує їх підключення до 

одного порту. 

Прикладами функцій є: 
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- покажчики – миша, планшет, світлове перо; 

- пристрої вводу – клавіатура або сканер; 

- пристрій виведення – принтер, звукові колонки (цифрові); 

- телефонний адаптер ISDN. 

Кожна "функція" надає конфігураційну інформацію, що описує її 

можливості і вимоги до ресурсів. Перед використанням функція повинна 

бути налаштована хостом – їй має бути виділена смуга в каналі, обрані 

специфічні опції конфігурації. Хаб – ключовий елемент системи Plug-and-

Play в архітектурі USB. Хаб є кабельним концентратором, точки підключення 

називаються портами хаба. Кожен хаб перетворює одну точку підключення в 

їх безліч. Архітектура має на увазі можливість з’єднання декількох хабів. У 

кожного хаба є один висхідний порт (upstreamport), призначений для 

підключення до хосту або до хабу верхнього рівня. Решта портів є спадними 

(downstream) і призначені для підключення функцій і хабів нижнього рівня. 

Хаб може розпізнати підключення або відключення пристроїв до цих портів і 

управляти подачею живлення на їх сегменти. Кожен з цих портів 

індивідуально може бути дозволений або заборонений і конфігурований на 

повну або обмежену швидкість обміну. Хаб забезпечує ізоляцію сегментів з 

низькою швидкістю від високошвидкісних. Хаби можуть мати можливість 

управління подачею живлення на спадні порти, передбачена керована 

установка обмеження на струм, споживаний кожним портом. 

Шина IEEE 1394-FireWire. Стандарт для високопродуктивної 

послідовної шини (High Performance Serial Bus), що отримав офіційнійно 

назву IEEE 1394, був прийнятий в 1995 році. Метою було створення шини, 

яка не поступається сучасним дротовим паралельним шинам, при суттєвому 

здешевленні та підвищенні зручності підключення (за рахунок переходу на 

послідовний інтерфейс). Стандарт заснований на шині FireWire, 

використовуваної Apple Computer в якості дешевої альтернативи SCSI в 

комп’ютерах Macintosh і PowerMac. Назва FireWire ("вогненний провід") 

тепер застосовується і до реалізацій IEEE 1394, вона співіснує з коротким 

позначенням 1394. 

Переваги FireWire перед іншими послідовними шинами: 

• Багатофункціональність: шина забезпечує цифровий зв’язок до 63 

пристроїв без застосування додаткової апаратури (хабів). Пристрої – цифрові 

камкодери, сканери, принтери, камери для відеоконференцій, дискові 

накопичувачі – можуть обмінюватися даними не тільки з PC, але і між собою. 

FireWire з ініціативи VESA позиціонується і для "домашніх мереж". 

• Висока швидкість обміну дозволяють навіть на початковому рівні 

передавати одночасно два канали відео (30 кадрів в секунду) широкомовної 

якості та стереоаудіосігнал з якістю CD. 

• Низька ціна компонентів і кабелю. 

• Легкість установки і використання. Пристрої автоматично 

розпізнаються і конфігуруються при включенні/відключенні. 

Структура та взаємодія пристроїв шини. Стандарт 1394 визначає дві 

категорії шин: кабельні шини і крос-шини (Backplane). Під крос-шинами 
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зазвичай маються на увазі паралельні інтерфейси, що об’єднують внутрішні 

підсистеми пристрою, підключеного до кабелю 1394. 

На відміну від USB, керованої одним хост-контроллером, стандарт 1394 

допускає з’єднання рівноправних пристроїв в мережу. Мережа може 

складатися з безлічі шин, з’єднаних мостами. У межах однієї шини пристрої 

об’єднуються з’єднувальними кабелями без застосування додаткових 

пристроїв. Мости представляють собою спеціальні інтелектуальних пристрої. 

Інтерфейсна карта шини FireWire для PC являє собою міст PCI – 1394. 

Мостами є також з’єднання кабельної шини 1394 з крос-шинами пристроїв, 

16-бітна адресація вузлів мережі допускає до з’єднання 63 пристроїв в 

кожній шині, адресованих 6-бітовим полем ідентифікатора вузла. 10-бітове 

поле ідентифікатора шини допускає використання в системі до 1023 мостів, 

що з’єднують шини різного типу. 

Кабельна шина являє собою мережу, що складається з вузлів і 

кабельних мостів. Гнучка топологія дозволяє будувати мережі, що 

поєднують деревоподібну і ланцюгову архітектури. Кожен вузол зазвичай 

має три рівноправних сполучних роз’єми. Допускається множинність 

варіантів підключення пристроїв з такими обмеженнями: 

 між будь-якою парою вузлів може бути не більше 16 кабельних 

сегментів; 

 довжина сегмента стандартного кабелю не повинна перевищувати 

4,5м; 

 сумарна довжина кабелю не повинна перевищувати 72 м 

(використання більш якісного кабелю дозволяє послабити це обмеження); 

 деякі пристрої можуть мати тільки один роз’єм, що обмежує можливі 

варіанти їх розташування. Стандарт допускає до 27 роз’ємів на одному 

пристрої. 

 

Питання для самоперевірки 
1. Розкрийте сутність послідовного інтерфейсу. 

2. Розкрийте сутність паралельного інтерфейсу. 

3. Розкрийте сутність інтерфейус бездротового зв’язку. 

 

Література: 

1. Архітектура комп’ютерних систем: конспект лекцій для студентів усіх 

форм навчання з курсу «Архітектура комп’ютерних систем» / Укладачі : 

Голотенко О.С. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 120 с. 

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. : Пер. с англ. / 

С. Мюллер. – М. : Вильямс, 2011. – 1276 с. 
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Тема 8. БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ І КОРПУСИ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

КОМП’ЮТЕРІВ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

8.1. Роль блоку живлення. 

8.2. Призначення і принципи роботи блоків живлення. 

8.3. Сигнал Power_Good. 

 

8.1. Роль блоку живлення 

Блок живлення можна назвати одним з головних компонентів 

комп'ютера, однак його зазвичай обходять увагою. Покупці комп'ютерів 

багато часу обговорюють частоту процесорів, ємність модулів пам'яті, обсяг і 

швидкість жорстких дисків, продуктивність відеоадаптерів, розмір екрану 

монітора і т.д., проте вкрай рідко згадують про блоки живлення. Коли 

система збирається з найдешевших компонентів, на який елемент виробник 

звертає найменше уваги? Правильно, на блок живлення. Для багатьох це 

просто непоказна сіра металева коробка, розташована всередині комп'ютера і 

покрита шаром пилу. Іноді користувачі все ж замислюються про блок 

живлення, цікавлячись виключно потужністю у ваттах (незважаючи на те що 

не існує практичних методів перевірки цієї потужності) і не зважаючи на 

найважливіші моменти, а саме: чи стабільна подача енергії або напруга 

відрізняється шумом, стрибкоподібними викидами і перебоями . 

При виборі комп'ютера завжди приділяють першочергову увагу блоку 

живлення, так як саме він забезпечує надійність і стійкість всієї системи. 

Блок живлення вкрай важливий, оскільки подає електроенергію кожному 

компоненту системи. Крім того, він є одним з самих ненадійних 

комп'ютерних пристроїв, так як за статистикою саме блоки живлення 

найчастіше виходять з ладу. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що 

багато виробників встановлюють найдешевші блоки живлення. Несправний 

блок живлення може не тільки перешкодити стабільній роботі системи, а й 

фізично пошкодити її компоненти нестійкою електричною напругою. 

 

8.2. Призначення і принципи роботи блоків живлення 

Головне призначення блоків живлення – перетворення електричної 

енергії, що надходить з мережі змінного струму, в енергію, придатну для 

живлення вузлів комп'ютера. 

Блок живлення перетворює мережеве змінну напругу 220 В, 50 Гц (або 

120 В, 60 Гц) в постійні напруги +3,3, +5 і +12 В. Як правило, для живлення 

цифрових схем (системної плати, плат адаптерів і дискових накопичувачів ) 

використовується напруга +3,3 або +5 в, а для двигунів (дисководів і різних 

вентиляторів) – +12 В. Одні блоки живлення вимагають ручної установки 

параметрів вхідного змінного струму, в той час як інші налаштовуються 

автоматично. 
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Технічно блок живлення в комп'ютері є джерело постійної напруги, що 

перетворює змінну напругу в постійне. 

- Постійна напруга означає, що блок живлення подає однакову напругу 

до внутрішніх компонентів ПК, незалежно від напруги змінного струму або 

потужності блоку живлення (у Ваттах). 

- Під перетворенням розуміють технологію регулювання потужності, яка 

використовується багатьма блоками живлення. У порівнянні з іншими 

типами ця конструкція дозволяє забезпечити ефективну та економну роботу 

блоку живлення з мінімальним виділенням тепла. 

Шинопроводи. Кожна з напруг, що генерується джерелом живлення, 

зазвичай поставляється материнської плати за кількома проводами,що 

підключени до одного електричного кола, яке зветься шинопроводом або 

відгалуженням. Напруга подається за кількома кабелями, інакше всі дроти, 

штекери і роз'єми були б надзвичайно товстими і великими, щоб впоратися з 

таким навантаженням. Набагато ефективніше розподілити навантаження по 

декількох тонким кабелям. 

Кожен шинопровід можна уявити собі, як окремий ланцюг, тобто 

маленький блок живлення усередині великого. Зазвичай кожен з шинопровід 

характеризується максимальною силою струму, що подається, який 

вимірюється в Амперах. Так як споживаний новими відеокартами і іншими 

сучасними пристроями струм з напругою +12 В може виявитися занадто 

великим для одного шинопровода, деякі блоки живлення містять кілька 

відгалужень з напругою +12 В. Таким чином, в блоці живлення міститься два 

шинопровода з напругою +12 В, до кожного з яких підведено кілька 

проводів. На жаль, така архітектура може стати джерелом серйозних 

проблем, особливо при порушенні балансу навантаження між окремими 

шинопроводами. Іншими словами, частіше вигідніше мати один шинопровід 

+12 В з максимальним струмом 40 А, ніж два з струмом 20 А кожен. При 

цьому не доведеться хвилюватися, від якого саме шинопроводу до якого 

споживачаі підведений струм і не перевищить він максимально допустиму 

величину. 

Шинопроводи з напругою +3, +5 і +12 В технічно незалежні, проте в 

деяких дешевих блоках живлення вони спільно використовують деякі 

електричні ланцюги (тобто незалежні не в повній мірі). Це може вилитися в 

проблеми з регулюванням напруги, коли занадто велике навантаження в 

одному шинопроводі призводить до падіння напруги в іншому. Наприклад, 

перехід від робочого столу до тривимірної грі подвоює навантаження на 

шинопровід +12 В, що в дешевих блоках живлення може привести до падіння 

напруги на інших пристроях нижче допустимого згідно специфікації (тобто 

більш ніж на 5%). В результаті відбудеться збій системи. Дорожчі блоки 

живлення, які мають повністю незалежні шинопроводи, забезпечують 

максимальні коливання напруги в межах від 1 до 3%. 

Стабілізатори напруги. Для того щоб система працювала нормально, 

джерело живлення повинене забезпечувати безперервну подачу постійного 

струму. Пристрої, робочі напруги яких відрізняються від подаваного, повинні 
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живитися від вбудованих регуляторів, які приймають від блоку живлення +5 

або +12 В і перетворюють його в більш низькі напруги, необхідні різним 

компонентам. Наприклад, робочі напруги 2,5 В для модулів пам'яті RIMM / 

DDR DIMM і 1,5 В для адаптерів AGP 4x / 8x, а також 0,8 В для адаптерів 

PCI-Express забезпечуються простими вбудованими стабілізаторами струму; 

процесори підключаються до модуля стабілізатора напруги (VRM), який 

зазвичай вбудовується в системну плату. Сучасна системна плата містить три 

(або більше) модуля стабілізатора напруги. 

Негативна напруга. Якщо подивитися на специфікацію типового блоку 

живлення, то виявиться, що він подає не тільки напруги +3,3, +5 і +12 В, але 

також -5 і -12 В. Позитивна напруга необхідна для живлення практично всіх 

компонентів системи (логічних схем і двигунів), так навіщо ж потрібно 

негативне? Якщо напруга -5 В подається на материнську плату, вона 

направляється на шину ISA (контакт 5) для деяких плат розширення, які його 

використовують (хоча таких залишилося вкрай мало). Як приклад можна 

привести ланцюги аналогового роздільника, які можна знайти в старих 

контролерах. Також з логічної точки зору в материнській платі не 

використовується напруга -12 В, проте вона може застосовуватися в деяких 

конструкціях ланцюгів послідовного порту і мережевого адаптера. 

У деяких сучасних блоках живлення напруга -12 В вже не виробляється 

(наприклад, в специфікації ATX12V 1.3 вона відсутня). Наявність напруги -

12 В у деяких блоках живлення можна пояснити вимогою забезпечення 

сумісності з шиною ISA. Оскільки сучасні ПК більше не використовують 

шину ISA, в напрузі-5 В більше немає необхідності. Однак якщо блок 

живлення встановлюється в систему зі старою материнською платою, що 

містить роз'єми ISA, він повинен подавати напругу -5 В. 

Напруга +12 В подається для живлення двигунів дискових пристроїв, а 

також стабілізаторів напруги процесорів в деяких материнських платах. 

Зазвичай блок живлення забезпечує подачу великого струму на шинопровід з 

напругою 12 В, особливо в системах з великим числом відсіків для дискових 

приводів. Крім того, напруга +12 В використовується деякими 

вентиляторами, які, природно, завжди включені. Один вентилятор може 

споживати струм від 100 до 250 мА, однак більшість сучасних вентиляторів 

не споживають більше 100 мА. Слід зазначити, що в настільних системах в 

основному використовуються вентилятори з напругою живлення +12 В, в той 

час як в ноутбуках – +5 або навіть +3,3 В. 

Більшість систем з сучасними формфакторами системних плат (ATX і 

BTX) підтримують ще один спеціальний сигнал. Ця функція, що отримала 

назву PS-ON, може застосовуватися для виключення блоку живлення (і, 

отже, комп'ютера) за допомогою програмного забезпечення. Вона так і 

називається – програмне управління живленням. 

Сигнал PS-ON знайшов застосування в операційній системі Windows, де 

він визначається в специфікаціях APM (Advanced Power Management – 

вдосконалене керування живленням) і ACPI (Advanced Configuration and 

Power Interface – інтерфейс розширеного налаштування та керування 
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живленням). При виборі команди Вимкнення в меню Пуск Windows 

автоматично вимикає живлення системи після закінчення програмної 

послідовності відключення. У комп'ютері, що не підтримує функцію PS-ON, 

буде виведено повідомлення про те, що живлення можна відключити вручну. 

 

8.3. Сигнал Power_Good 

Блок живлення не тільки виробляє необхідну для роботи вузлів 

комп'ютера напругу, але і призупиняє функціонування системи до тих пір, 

поки величина цієї напруги не досягне значення, достатнього для нормальної 

роботи. Іншими словами, блок живлення не дозволить комп'ютеру 

працювати при позаштатному рівні напруги живлення. 

У кожному блоці живлення перед отриманням дозволу на запуск 

системи виконуються внутрішня перевірка і тестування вихідної напруги. 

Після цього на системну плату надсилається спеціальний сигнал Power_Good 

(живлення в нормі). Якщо такий сигнал не надійшов, комп'ютер працювати 

не буде. 

Рівень напруги сигналу Power_Good – близько +5 В (нормальною 

вважається величина від +2,4 до +6 В). Він виробляється блоком живлення 

після виконання внутрішніх перевірок та виходу на номінальний режим і 

зазвичай з'являється через 0,1-0,5 с після включення комп'ютера. Сигнал 

подається на системну плату, де мікросхемою тактового генератора 

формується сигнал початкової установки процесора. 

При відсутності сигналу Power_Good мікросхема тактового генератора 

постійно подає на процесор сигнал скидання, не дозволяючи комп'ютеру 

працювати при позаштатній або нестабільній напрузі живлення. Коли 

Power_Good подається на генератор, сигнал скидання відключається і 

починається виконання програми, записаної за адресою FFFF 0000 (зазвичай 

в ROM BIOS). 

Якщо вихідні напруги блоку живлення не відповідають номінальним 

(наприклад, при зниженні напруги в мережі), сигнал Power_Good 

відключається і процесор автоматично перезапускається. При відновленні 

вихідних напруг знову формується сигнал Power_Good, і комп'ютер починає 

працювати так, ніби його щойно включили. Завдяки швидкому відключенню 

сигналу Power_Good комп'ютер "не помічає" неполадок в системі живлення, 

оскільки зупиняє роботу раніше, ніж можуть з'явитися помилки парності та 

інші проблеми, пов'язані з нестійкістю напруги живлення. 

У правильно спроектованому блоці живлення подача сигналу 

Power_Good затримується до стабілізації напруги в усіх ланцюгах після 

включення комп'ютера. У погано спроектованих блоках живлення (які 

встановлюються в багатьох дешевих моделях) затримка сигналу Power_Good 

часто недостатня, і процесор починає працювати занадто рано. Зазвичай 

затримка сигналу Power_Good становить 0,1-0,5 с. У деяких комп'ютерах 

рання подача сигналу Power_Good призводить до спотворення вмісту CMOS-

пам'яті. 

У деяких дешевих блоках живлення схеми формування сигналу 
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Power_Good немає взагалі, і цей ланцюг просто підключений до джерела 

напруги живлення на +5 В. Одні системні плати більш чутливі до 

неправильної подачі сигналу Power_Good, ніж інші. 

Проблеми, пов'язані з запуском, часто виникають саме через недостатню 

затримку цього сигналу. Іноді буває так, що після заміни системної плати 

комп'ютер перестає нормально запускатися. У такій ситуації досить важко 

розібратися, особливо недосвідченому користувачу, якому здається, що 

причина криється в новій платі. Але не поспішайте списувати її в несправні – 

часто виявляється, що винен блок живлення: або він не забезпечує достатньої 

потужності для живлення нової системної плати, або не підведений або 

неправильно виробляється сигнал Power_Good. У такій ситуації краще всього 

замінити блок живлення більш якісним. 

 
Рис. 8.1 Двадцятиконтактний роз’єм блоку живлення ATX  

 

Питання для самоперевірки 

1. Призначення блоків живлення ПК. 

2. Які вимоги ставляться до блоків живлення ПК? 

3. З яких частин складається блок живлення ПК? 
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Лабораторна робота №5 

КОРПУС, БЛОК ЖИВЛЕННЯ ТА РОЗ’ЄМИ СИСТЕМНОГО БЛОКУ 

ПК 

 

Мета: Ознайомитись з конструкцією та елементами корпуса 

системного блоку  персонального комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Корпуси системного блоку ПК 

Системний блок стаціонарного ПК — прямокутний каркас із кришкою 

або кожухом, в якому розміщено всі основні вузли комп'ютера: материнську 

плату, адаптери, блок живлення, один (іноді більше) НЖМД, динамік, 

дисковод для компакт-дисків або інші накопичувачі, органи керування. 

Серед органів керування, що, як правило, встановлюють на передній панелі, 

можуть бути: вимикач електроживлення; кнопка загального скидання 

RESET; індикатори живлення та режимів роботи.  

Із тильного боку системного блока розташовано штепсельні рознімні 

з'єднання — порти для підключення шнурів живлення і кабелів зв'язку із 

зовнішніми (встановленими поза системним блоком) пристроями. Всередині 

системного блока розміщено плати сполучення пристроїв із ЦП та іншими 

пристроями на материнській платі (адаптери, або контролери, і плати 

розширення). 
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Рис. 8.1. Зовнішній вигляд корпусу системного блоку ПК. 

 

Найпоширенішими є такі формати системного блока (корпуса): вежа 

(tower), міні-вежа (mini-tower) і плоский (desktop), хоча бувають і надплоскі 

(slim,ultraslim) корпуси та ін (рис. 8.2).  
 

 
Рис. 8.2. Формати корпусів системного блока ПК. 

 

Корпуси типу вежі відрізняються від інших тим, що системний блок 

установлюють на меншу грань, внаслідок чого материнська плата 

розташовується вертикально, а вставлені в неї плати – горизонтально. Досить 

великі габаритні розміри вежі дають змогу розмістити в ній більшу кількість 

блоків та плат, ніж у міні-вежі. Такий корпус частіше використовують для 

Slimline. 
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монтажу потужних серверів або робочих станцій, часто встановлюючи його 

на підлогу. 

Міні-вежа легко встановлюється на стіл або у спеціальне відділення 

комп'ютерного стола. 

Плоский  системний блок  установлюють на стіл найбільшою гранню, 

він, як правило, служить підставкою для монітора; материнська  плата  при  

цьому  розташовується горизонтально, а вставлені в неї плати – вертикально. 

Багато сучасних корпусів мають формат АТХ. Вони |відрізняються 

дещо більшими габаритними розмірами,  

 

Роз’єми системного блоку ПК 

Для того шоб підключити будь- який пристрій до комп’ютера, 

необхідно мати спеціальні порти, які розташовані на задній панелі 

системного блоку.  

Роз'єм клавіатури. Маленький отвір, за допомогою якого 

підключається клавіатура. 

Роз'єм миші. Зазвичай він має такі ж розміри і форму, як і роз'єм 

клавіатури, але біля нього ставиться значок із зображенням мишки. 

Порт USB. Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина. Ці 

порти з невеликим роз'ємом призначені для підключення USB-пристроїв. 

Сюди підключаються USB-миша, клавіатура, колонки, принтер та інші 

пристрої . 

Послідовні, або СОМ-порти. У ПК є принаймні один такий порт, званий 

СОМ1. Якщо їх два, то другий називається СОМ2. 

Роз'єм відеоадаптера. За його допомогою до комп'ютера 

підключається монітор. Виглядає він так само, як і послідовний порт, але в 

нього не 9, а 15 отворів. Іноді на цій панелі буває і другий роз'єм – 

цифровий роз'єм монітора. Він призначається для підключення 

рідкокристалічного монітора.  

SPDIF-вхід і вихід. Ці роз'єми застосовуються для підключення 

цифрових аудіопристроїв за допомогою волоконно-оптичного кабелю. 

Вхідна аудіоінформація поступає на роз'єм Вхід, а звук, генерований 

комп'ютером, зчитується з роз'єму Вихід. 

Гніздо мікрофона. Сюди підключається комп'ютерний мікрофон. 

Гніздо Line in (лінійний вхід). До цього гнізда підключається лінійний 

вихід стереосистеми або відеомагнітофона. Це дає можливість переганяти 

звукову інформацію з цих пристроїв у комп'ютер. 

Гніздо динаміка, або Line out (лінійний вихід) За допомогою цього 

роз'єму підключаються зовнішні динаміки або комп'ютерні навушники. Крім 

того, так можна підключити до комп'ютера зовнішній звуковий підсилювач. 

(Варто звернути увагу, чи немає роз'єму для навушників на прихованій 

панелі на передній частині комп'ютера.) 

Роз'єм модему. Тут ви підключаєте модем вашого ПК до телефонної 

лінії. Якщо на панелі вводу-виводу знаходяться два телефонних роз'єми, то 

другий служить для підключення до модему телефонного апарата. 
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Мережева плата (плата Ethernet). До цього гнізда підключається 

кабель локальної мережі (LAN), сюди ж підключають і широкополосний 

модем. Така плата встановлена буває далеко не в кожному комп'ютері. 

Порт принтера. За допомогою цього роз'єму до комп'ютера 

підключається принтер.Порти IEEE. Ці порти використовуються для 

підключення багатьох різних пристроїв, подібно до USB портів.  

Відеороз'єми (вихід S-Video). Якщо у вашому ПК є DVD-привід, то 

роз'єм S-Video дозволить підключити до комп'ютера телевізор або 

відеомагнітофон. 

 
Рис. 8.3. Призначення портів системного блоку ПК. 
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Рис. 8.4. Призначення портів системного блоку ПК. 

 

Блок живлення ПК 
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. 

Цей блок перетворює змінний струм стандартної мережі 

електроживлення (220 В, 50 Гц) на постійний струм низької напруги. Він має 
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кілька виходів на різні і напруги (12 і 5 В), які забезпечують живленням 

відповідні пристрої комп'ютера. Електронні схеми блока живлення 

|підтримують ці напруги стабільними незалежно від коливань мережної 

напруги в досить широких межах (від 180 до 250 В). Звичайна потужність 

блоків живлення ПК становить 150—230 Вт, для мережного сервера вона 

може бути значно більшою. Більшість блоків живлення має вентилятор для 

відведення із системного блока надмірного тепла, що виділяється під час 

роботи електронних пристроїв. 

 
Рис. 8.5. Зовнішній вигляд блоку живлення ПК. 

 

Блок живлення виконує функції перетворювача напруги, що 

перетворює стандартні 220 В побутової електромережі в напруги, необхідні 

для роботи комп'ютера. Компоненти ПК живляться від строго певних 

номіналів напруг, всяке відхилення від яких може викликати некоректну 

роботу, збій або просто вихід з ладу чутливих до скачків напруги 

компонентів комп'ютера. Блок живлення повинен забезпечувати стабільність 

шести напруг: +12 В, +5 В, +3,3 В, -5 В, -12 В і +5 В чергового режиму (з 

похибкою 5% для додатніх і 10% для від’ємних; -5 В, -12 В для живлення 

використовуються рідко). 

Будова блоку живлення така, що при роботі створюються великі 

перешкоди. Для нейтралізації перешкод БЖ екранується, оснащується 

фільтрами. Більшість БЖ включає ще і механізми захисту (мережеві фільтри) 

від короткочасних зовнішніх стрибків напруги в мережі живлення, що 

виникають, наприклад, при ударі блискавки. Все частіше зустрічаються БЖ з 

схемою корекції фактору потужності – PFC (Power Factor Correction).  

Крім того, блок живлення, як будь-який перетворювач, не володіє 

100% ККД, і частина електроенергії безповоротно перетворюється на 

теплову. Надмірний нагрів може пошкодити елементи блоку, їм просто 

необхідне охолоджування. Більшість блоків живлення оснащується активною 

системою охолоджування, але останнім часом все більше розповсюдження 

одержує пасивне охолоджування – без вентилятора. Така система не шумить, 

але ефективність охолоджування при цьому знижується. Отже, хороший блок 
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живлення повинен генерувати стабільну напругу, бути потужним, не дуже 

сильно нагріватися при роботі і видавати мало шуму. 
Комп'ютерний блок живлення для комп'ютера стандарту PC, 

персонального або ігрового, згідно із специфікацією ATX, повинен 

забезпечувати вихідні напруги ± 5, ± 12, +3,3 В, а також +5 В 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 використовувалась 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 В чергового режиму використовуються 

материнською платою. Для жорстких дисків, оптичних приводів, 

вентиляторів використовуються тільки напруги +5В і +12 В. 

Сучасні електронні компоненти використовують напругу живлення не 

вище +5 В. 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 блока живлення. 

Напруга +3,3 В у блоці живлення формується з напруги +5 В, а тому 

існує обмеження сумарної споживаної потужності по ± 5В і +3,3 В. 

В наш час використовується напівмостовий імпульсний блок живлення. 

Блоки живлення з силовими трансформаторами обмежені за своєю 

потужністю і габаритами, тому застосовуються значно рідше. 

 

Будова блока живлення 

На рис. 8.6 зображено будову імпульсного блоку живлення 

персонального комп’ютера.  

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 
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виконане у вигляді перетворювача на дискретних елементах або на типових 

моделях на мікросхемі TOPSwitch. 

 

 
Рис. 8.6. 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. 

 

Перетворювач напівмостовий 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 блока 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 

споживанні струму, 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. 
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Вихідні фільтруючі конденсатори. Вихідні конденсатори, разом з 

дроселем групової стабілізації інтегрують 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. 

 
Рис. 8.7. Взаємозв’язки блоку живлення з іншими компонентами системи. 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Заповніть таблицю 8.1, в якій необхідно вказати назву та 

призначення роз’ємів системного блоку ПК. 

Табл. 8.1 

Відмінності оперативної та постійної пам’яті 
 Роз’єм системного блоку Призначення 

1   

2   

…   

n   

 

Завдання 2. Візуально оглянути блок живлення ПК. Розібрати блок 

живлення ПК і описати його внутрішню будову. 
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Завдання 3. Визначте, якими параметрами має володіти блок живлення, 

за умови його встановлення до геймерського комп’ютера. Запишіть у 

таблицю 8.2 усі необхідні технічні характеристики блока живлення. 

Табл. 8.2 

Параметри блока живлення ПК 
Параметри Значення параметрів 

Фірма виробник  

Модель  

Номінальна вхідна напруга  

Номінальна вхідна частота струму  

Загальна максимальна вихідна 

потужність 

 

Тип блоку живлення  

Тип роз’єму для живлення материнської 

плати 

 

Наявність додаткового живлення для 

процесора 

 

Наявність додаткового живлення для 

дискретного відеоадаптера 

 

Кількість роз’ємів для живлення 

жорсткого диску інтерфейсу IDE 

 

Кількість роз’ємів для живлення 

жорсткого диску інтерфейсу SATA 

 

Кількість роз’ємів для живлення 

дисководу 3,5// 

 

Наявність стабілізуючого пристрою 

високої напруги 

 

Кількість високовольтних вхідних діодів  

Кількість високовольтних вхідних 

транзисторів 

 

Кількість високовольтних вхідних 

дросельних фільтрів 

 

Кількість високовольтних конденсаторів 

вхідного фільтра 

 

Кількість силових трансформаторів  

Кількість низьковольтних вихідних 

транзисторів 

 

Кількість низьковольтних вихідних 

дросельних фільтрів 

 

Кількість низьковольтних конденсаторів 

вихідного фільтра 

 

Маркування спеціалізованої мікросхеми   

Наявність кулера  

Наявність пристрою для регулювання 

частотою обертання кулера 

 

Наявність вимикача блока живлення  

Наявність додаткових роз’ємів для 

підключення живлення монітору 
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Контрольні питання 

1. Які функції виконує корпус системного блоку ПК? 

2. Які органи керування знаходяться на лицевій частині корпусу 

системного блоку ПК? 

3. Вкажіть основні відмінності існуючих видів корпусів системних 

блоків ПК. 

4. Призначення блоків живлення ПК. 

5. Які вимоги ставляться до блоків живлення ПК? 

6. З яких частин складається блок живлення ПК? 

7. Про що може свідчити відсутність світлової індикації на передній 

панелі системного блоку? 

8. Яким є перший крок щодо можливого відновлення функціонування 

блоку живлення? 

9. Чи може негативно впливати коливання напруги в побутовій 

електромережі на блок живлення ПК, як цьому запобігти? 

10. Який найкращий варіант перевірки справності чи несправності 

блоку живлення? 

11. Чому варто бути обережним при відкритті кришки блоку живлення? 

12. Які особливості техніки безпеки при ремонті чи технічному 

обслуговуванні блоків живлення? 
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Тема 9. ПРИСТРОЇ МАГНІТНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ. 

НАКОПИЧУВАЧІ НА ЖОРСТКИХ ДИСКАХ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

9.1. Призначення та класифікація зовнішніх носіїв інформації. 

9.2. Історія розвитку засобів довготривалого зберігання інформації. 

9.3. Принцип магнітного запису інфрмації. 

9.4. Стримери. 

9.5. Накопичувачі на жорстких дисках. 

9.5.1. Принципи роботи накопичувачів на жорстких дисках 

9.5.2. Основні компоненти жорстких дисків 

9.5.3. Характеристики накопичувачів на жорстких дисках 

 

9.1. Призначення та класифікація зовнішніх носіїв інформації 

Зовнішня пам’ять комп’ютера або ЗЗП – важлива складова частина 

електронно-обчислювальної машини, що забезпечує довгочасне зберігання 

програм і даних на різних носіях інформації. ЗЗП можна класифікувати із 

цілого ряду ознак: за видом носія (рис. 9.1), за типом конструкції, за 

принципом запису й зчитування інформації, за методом доступу і т.д. При 

цьому під носієм розуміється матеріальний об’єкт, здатний зберігати 

інформацію. 

 
Рис. 9.1. Класифікація ЗЗП за типом носія інформації. 

 

Властивості зовнішньої пам’яті: 

• ЗЗП енергонезалежна, цілісність її вмісту не залежить від того, 

включений або виключений комп’ютер. 

• На відміну від оперативної пам’яті, зовнішня пам’ять не має 

прямого зв’язку із процесором. 

До складу зовнішньої пам’яті входять: 

• НЖМД – накопичувачі на твердих магнітних дисках. 

• НГМД – накопичувачі на гнучких магнітних дисках. 

• НОД – накопичувачі на оптичних дисках (компакт-дисках CD-R, 

CD- RW, DVD). 

• НМЛ – накопичувачі на магнітній стрічці (стримери). 

• Карти пам’яті. 
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• Накопичувачі – це запам’ятовуючі пристрої, призначені для 

тривалого (тобто не залежного від електроживлення) зберігання великих 

обсягів інформації. 

Накопичувачі складаються із двох конструктивних елементів. Перший 

– носій, який є, так званою, «базою зберігання». Другий – привод, який 

служить «зв’язковим елементом», завдяки чому ми можемо зчитувати або 

записувати інформацію на ВЗУ. 

До того ж можна привести ще одну класифікацію, згідно з якою ВЗУ 

діляться на два класи, залежно від доступу до даних: 

• Послідовний доступ; 

• Прямий доступ. 

В інформатиці послідовний доступ означає, що доступ до групи 

елементів (наприклад, дані в пам’яті, на диску або на магнітній стрічці) 

здійснюється в заздалегідь заданому порядку. Послідовний доступ іноді є 

єдиним способом звернутися до даних, як, наприклад, до записів на магнітній 

стрічці. Крім того, іноді це може бути всього лише одним з методів доступу 

до даних, наприклад, ми можемо віддати перевагу цей спосіб якщо ми 

хочемо обробити послідовність елементів даних по порядку. 

Прямий доступ до пам’яті – режим обміну даними між пристроями або 

ж між пристроєм і основною пам’яттю (RAM) без участі Центрального 

Процесора (ЦП). В результаті швидкість передачі збільшується, так як дані 

не пересилаються в ЦП і назад. 

 

9.2. Історія розвитку засобів довготривалого зберігання інформації 

Першими носіями електронної інформації були перфокарти та 

перфострічки, яки виготовлялися з паперу механічним шляхом. Незважаючи 

на те, що перфокарти відрізнялися простотою виготовлення, вони володіли і 

цілим рядом досить істотних недоліків.  

По-перше, це низька швидкість читання і запису (1,6 Кбайт/с). 

Підвищення швидкості считування інформації (до1500 байт/с) відбулося за 

рахунок зміни технологій зчитування з електро-механічного (металеві 

щітки, потрапляючи у отвір на карті замикали електричне коло посилаючи 

електричний сигнал комп’ютеру) на електро-оптичний (фотоелектричний 

елемент реєстрував світлові промені, що проходли крізь отвори на карті). 

По-друге, це невелика ємність (80 байт). Необхідність збільшення 

інформаційної ємності носія викликало появу перфострічки, яка вміщувала 

до 100 Кбайт інформації. 

По-третє, це невисока надійність і неможливість знову записати 

інформацію.  

Зрештою, накопичення інформаційної ємності перфострічки за рахунок 

збільшення її кількісних характеристик (довжини, і як наслідок, маси та 

об’єму) викликало (за філософським законом взаємного переходу кількісних 

і якісних характеристик) необхідність розроблення якісно нового підходу до 

зберігання даних (магнітного).  

Магнітний принцип зберігання інформації передбачав намагнічування 
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носія (плівка, гнучкий диск, жорсткий диск) під впливом магнітного поля.  

Першим магнітним носієм інформації була магнітна плівка, 

інформаційна ємність якої набагато більша ніж у перфострічок – від 1 

Мбайт. Розвиток технології виробництва магнітних стрічок, який 

характеризується збільшенням щільності інформації на одиницю довжини 

носія тривав до 1980-х років ХХ ст. Однак залишалася невирішеною 

проблема швидкого доступу до інформації, оскільки він був послідовним. 

Надійність, великий термін та економічна ефективність зберігання 

інформації на магнітних стрічках обумовили її використання і сьогодні для 

резервного зберігання даних.  

Можна виділити основні переваги магнітної стрічки над іншими 

носіями інформації, які забезпечують її використання сьогодні і в 

майбутньому: 

1. Швидкість. Незважаючи на те, що спеціалізованому роботу 

необхідно до 40 с., щоб вибрати потрібну касету і вставити її в зчитувач, 

читання даних зі стрічки відбувається швидше за інші носії інформації.  

2. Надійність. Якщо магнітна стрічка рветься, то її можна легко 

склеїти. У цьому випадку втрачається лише кілька сотень мегабайт даних. 

Коли виходить з ладу жорсткий диск, губляться абсолютно всі дані. 

3. Енергоефективність (економічність). Самі стрічки зберігаються в 

неактивному стані, отже, вони не споживають енергію.  

4. Безпека. Якщо зловмисники отримають доступ до жорстких дисків, 

то вони зможуть знищити всю інформацію за лічені хвилини. У випадку з 

магнітними стрічками на це може піти не один рік. 

5. Довговічність стрічок. Термін берігання магнітних стрічок досягає 

30 років, в той час як робочий цикл жорсткого диска становить всього 5 

років. 

Однією з головних причин розвитку магнітних носіїв інформації була 

необхідність прямого доступу до інформації та підвищення надійності 

носіїв. Зміна форм-фактора із стрічки на диск, дозволила здійснювати 

прямий (а не послідовний) доступ до інформації. А виконання диску із 

металу, підвищило у багато разів показники надійності носія інформації. 

Перший жорсткий диск виник у 1956 році. Він складався з п'ятдесяти 

алюмінієвих пластин діаметром 61 см (24 дюйми) кожна. Важила така 

система майже тонну. Ємність пристрою становила 5 Мбайт. Принцип 

роботи першого жорсткого диску ґрунтувався на фізичному явищі 

магнетизму і майже нічим не відрізнявся від функціонування магнітної 

стрічки. Обидві сторони кожної пластини були покриті металевим 

напиленням (феромагнетиком). Записувалася і зчитувалася інформація з 

пластин за допомогою головки, яка рухалася по поверхні диска. Запис даних 

проводився шляхом намагнічування численних областей (доменів) на 

пластині, а зчитування – за допомогою фіксування залишкового магнітного 

поля.  

Головною перевагою жорсткого диска над магнітною стрічкою була 

його швидкість роботи. Високої продуктивності вдалося досягти завдяки 
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тому, що головка вільно переміщалася по поверхні диска. Проте, основним 

недоліком системи була її ненадійність, пов’язана із рухомою голівкою, 

через те, що вона стикалася з поверхнею диска, обидві деталі сильно 

нагрівалися. А пластини до того ж ще і зношувалися. Подальший розвиток 

жорстких дисків був спрямований на зменшення фізичних розмірів, 

підвищення інформаційної щільності та швидкості запису й зчитування 

інформації, проте основний принцип роботи залишався тим самим – 

магнітним. 

В кінці 2005 року був розроблений метод перпендикулярного запису – 

до цього моменту всі жорсткі диски працювали за методом паралельного 

запису. Різниця між цими технологіями полягає в наступному. При 

паралельному запису магнітні частинки розташовуються так, що вектор 

магнітної спрямованості проходить паралельно площині диска. Перевагою 

такого запису є її простота. Однак у неї є і один недолік: через те, що сила 

взаємодії між доменами (мінімальними осередками інформації) дуже висока, 

між ними потрібна наявність великої буферної зони для зниження цих сил 

взаємодії. Завдяки новій технології в 2007 році з’явився жорсткий диск 

об'ємом 1 Тбайт. 

Однак просте удосконалення вже існуючої технології виробництва 

жорстких дисків за рахунок зменшення тертя між рухомою головкою та 

поверхнею диску, вже набуло межі, виникла необхідність до запровадження 

нової технології запису – оптичної. Суть технології полягає в тому, що запис 

інформації в домен здійснюється шляхом нагрівання певної частини диска 

за допомогою лазера. В майбутньому це дозволить набагато збільшити 

щільність запису. За прогнозами ємність традиційних 3,5-дюймових 

жорстких дисків може збільшитися до 20 Тбайт у 2020 році, а згодом – до 50 

Т.  

Оскільки жорсткий магнітний диск є енергозалежним, та не передбачає 

портативного використання паралельно ньому у 1970-х роках ХХ століття 

з’явився наступний магнітний носій інформації – гнучкий магнітний диск 

(дискета). 

За своєю конструкцією дискета була диском з полімерних матеріалів, 

на який наносилось магнітне покриття. Пластиковий кожух мав кілька 

отворів. Центральне призначалося для шпинделя дисковода, малий отвір був 

індексним, тобто дозволяв визначити початок сектора. Через прямокутний 

отвір з закругленими кутами магнітні головки дисковода працювали 

безпосередньо з диском. Після створення першої дискети робота над цим 

стандартом продовжилася: збільшувалася інформаційна ємність, 

зменщувалися фізичні розміри, підвищувалася надійність. Так, у 1973 році 

ємність 8-дюймової дискети складала до 256 Кбайт, у 1984 році дискета 

мала формат 3,5 дюйми з інформаційною ємністю 2,88 Мбайт. Проте вже у 

середині 90-х років ємність дискет стала недостатньою для потреб 

користувачів.  

 

9.3. Принцип магнітного запису інфрмації 
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В основі роботи магнітних носіїв – накопичувачів на жорстких і гнучких 

дисках – лежить таке явище, як електромагнетизм. Воно було відкрито 

датським фізиком Гансом Крістіаном Ерстед в 1819 році. Суть відкриття 

полягає в тому, що при пропущенні через провідник електричного струму 

навколо нього утворюється магнітне поле. 

Головка читання/запису в будь-якому дисковому накопичувачі 

складається з U-образного феромагнітного сердечника і намотаною на нього 

котушки (обмотки), по якій може протікати електричний струм. При 

пропущенні струму через обмотку в осерді (магнітопроводі) головки 

створюється магнітне поле (рис. 9.2). При перемиканні напряму струму, що 

протікає полярність магнітного поля також змінюється. По суті, головки є 

електромагніти, полярність яких можна дуже швидко змінити, 

переключивши напрямок електричного струму, який пропускається 

 
Рис. 9.2. Головка читання / запису 

 

Гнучкі магнітні диски зазвичай виробляються на лавсанової, а жорсткі – 

на алюмінієвої або скляній підкладці, на яку наноситься шар феромагнітного 

матеріалу. Робочий шар в основному складається з окису заліза з різними 

добавками. Магнітні поля, створювані окремими доменами на чистому 

диску, орієнтовані випадковим чином і взаємно компенсуються на будь-

якому більш-менш протяжної (макроскопічної) ділянці поверхні диска, тому 

його залишкова намагніченість дорівнює нулю. 

Магнітне поле в осерді частково поширюється в навколишній простір 

завдяки зазору, "пропілену" в підставі букви U. Якщо поблизу зазору 

розташовується феромагнетик (робочий шар носія), то магнітне поле в ньому 

локалізується, оскільки подібні речовини мають менший магнітний опір, ніж 

повітря. Магнітний потік, що перетинає зазор, замикається через носій, що 

призводить до поляризації його магнітних частинок (доменів) в напрямку дії 

поля. 

Магнітне поле, що генерується головкою читання / запису, "перескакує" 

зазор між кінцями U-образного сердечника. Пройти по провіднику значно 

легше, ніж подолати повітряний прошарок, тому магнітне поле відхиляється 

від кінця сердечника, використовуючи поверхню довколишнього 

феромагнітного носія як найкоротшого шляху до іншого кінця магніту. При 

проходженні поля через робочий шар, що знаходиться безпосередньо під 

сердечником, відбувається поляризація магнітних частинок, що призводить 

до їх орієнтації у напрямку дії магнітного поля. Полярність або напрямок 
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поля, зокрема поля, яке активується у середовищі магнітного носія, 

визначається напрямом електричного струму, що проходить через обмотку. 

Зміна напряму електричного струму призводить до зміни полярності 

магнітного поля. 

Відстань між головкою читання / запису і поверхнею носія з розвитком 

магнітних запам'ятовуючих пристроїв постійно скорочувалася. Це дозволило 

значно зменшити величину зазору між кінцями сердечника і розмір 

записуваного магнітного домена, а зменшення розміру домену, в свою чергу, 

дозволило підвищити щільність запису даних, що зберігаються на диску. 

При проходженні магнітного поля через носій частки, що опинилися під 

зазором сердечника, орієнтуються у напрямку дії поля, яке індукується 

головкою читання / запису. Коли окремі магнітні домени частинок 

шикуються в певному напрямку, їх магнітні поля припиняють компенсувати 

один одного, що призводить до появи на цій ділянці виразного магнітного 

поля. Це локальне поле генерується безліччю магнітних частинок, які в 

даному випадку функціонують як одне ціле, створюючи загальне поле, що 

має єдиний напрямок. 

Отже, в результаті протікання змінного струму імпульсної форми в 

обмотці головки читання / запису на обертовому диску утворюється 

послідовність ділянок з різної за знаком (напрямку) залишкової 

намагніченістю. Причому найбільш важливими в аспекті подальшого 

відтворення записаної інформації виявляються ті зони, в яких відбувається 

зміна напрямку залишкового магнітного поля або просто зони зміни знаку. 

Магнітна головка записує дані на диск, розміщуючи на ньому зони зміни 

знаку. 

При записи кожного біта (або бітів) даних в спеціальних областях на 

диску розташовуються послідовності зон зміни знаку. Ці області називаються 

бітовими комірками. 

зони зміни знака. Геометричні розміри такого осередку залежать від 

тактової частоти сигналу записи і швидкості, з якою переміщаються один 

щодо одного головка і поверхня диска. Комірка переходу – це область на 

диску, в яку можна записати тільки одну зону зміни знака. При запису 

окремих бітів даних або їх груп в осередках формується характерний 

"візерунок" із зон зміни знака, що залежить від способу кодування 

інформації. Це пов'язано з тим, що в процесі перенесення даних на магнітний 

носій кожен біт (або група бітів) за допомогою спеціального кодуючого 

пристрою перетворюється в серію електричних сигналів, які не є точною 

копією вихідної послідовності імпульсів. 

При запису напруга додається до голівки, і в міру зміни його полярності 

регістрируємая полярність магнітного поля також змінюється. Зони зміни 

знака записуються (реєструються) в тих точках, в яких відбувається зміна 

полярності. Це може здатися дивним, але під час зчитування головка видає 

не зовсім той сигнал, який був записаний; замість цього вона генерує імпульс 

напруги, або викид, тільки в тих точках, в яких перетинає зону зміни знака. 

Коли знак змінюється з позитивного на негативний, генерується негативний 
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викид; в іншому випадку – позитивний. 

Цей ефект є наслідком того, що струм, що генерується в обмотці, 

перетинає лінії магнітного поля під кутом. Так як головка переміщається 

паралельно лініям магнітного поля, створеного нею на носії, в ній 

генерується струм тільки в тому випадку, якщо вона перетинає зону зміни 

знака. 

По суті, під час зчитування інформації з диска головка поводиться, як 

детектор зон зміни знака, видаючи імпульси напруги при кожному перетині 

такої зони. На тих ділянках, де не відбувається зміни знака, імпульси не 

генеруються (викиди відсутні). 

На рис. 9.3 в графічному вигляді представлений взаємозв'язок між 

формами імпульсів (сигналів) під час зчитування і запису і зонами зміни 

знака, записаними на диску. 

 
Рис. 9.3. Запис і зчитування інформації з магнітного диска 

 

Дані ,що записуються являють собою хвильові імпульси прямокутної 

форми, відповідні позитивним або негативним значенням напруги, які 

призводять до поляризації магнітного носія в тому чи іншому напрямку. 

Коли змінюється полярність напруги, залишкова намагніченість диска також 

змінює полярність. Під час зчитування головка реєструє зони зміни знака і 

видає відповідні імпульси. Іншими словами, сигнал відповідає нульовому 

напрузі, якщо не виявлені переходи від позитивного знака до негативного або 

навпаки. Імпульси з'являються тільки в тих випадках, коли головка перетинає 

зони зміни знака на магнітному носії. 

Знаючи тактову частоту, схема пристрою або контролера визначає, чи 

потрапляє імпульс (і, отже, зона зміни знака) в дану комірку переходу. 

Амплітуда сигналу, що надходить з головки при зчитуванні, дуже мала, 

тому проблема шумів і перешкод є досить гострою. Для посилення сигналу 
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по відношенню до шуму використовуються високочутливі пристрої. Після 

посилення сигнал надходить на декодуючі схеми, які призначені для 

відновлення потоку даних, теоретично ідентичного потоку, що надходить на 

накопичувач при виконанні запису. 

Отже, запис і зчитування інформації з диска засновані на принципах 

електромагнетизму. При запису даних на диск електричний струм 

пропускається через електромагніт (головку пристрою), в результаті чого 

створюються зони намагніченості, які і зберігаються на диску. Дані 

зчитуються з диска при переміщенні головки над його поверхнею; при цьому 

головка реєструє зміни в зонах намагніченості і в результаті генерує слабкі 

електричні сигнали, що вказують на наявність або відсутність зон зміни 

знака в записаних сигналах. 

Вимірювання ємності накопичувача. Відповідно до нового стандарту 

1 MiB (мебібайт) містить 220 (1048576) байт, а 1 Мбайт (мегабайт) – 106 

(1000000) байт. На жаль, не існує загальноприйнятого способу відрізняти 

двійкові кратні одиниці виміру від десяткових. Іншими словами, абревіатура 

"MB" (або "M") може позначати як мільйони байтів, так і мегабайти. Як 

правило, обсяг пам'яті вимірюється в двійкових одиницях, але ємність 

накопичувачів – і в десяткових, і в двійкових, що часто призводить до 

непорозумінь. Позначення бітів (bits) і байтів (Bytes) відрізняються регістром 

першої літери (вона може бути рядковою або прописною). Наприклад, при 

позначенні мільйонів бітів використовується рядкова буква "b", в результаті 

чого одиниця виміру мільйон бітів за секунду позначається "Mbps", в той час 

як "MBps" означає мільйон байтів за секунду. 

Поверхнева щільність запису. Основний критерій оцінки 

накопичувачів на жорстких дисках – поверхнева щільність запису. Вона 

визначається як добуток лінійної щільності запису уздовж доріжки, яка 

виражається в бітах на дюйм (Bits Per Inch – BPI), і кількості доріжок на 

дюйм (Tracks Per Inch – TPI). В результаті поверхнева щільність запису 

вимірюється в Мбіт/дюйм
2
 або Гбіт/дюйм

2
. На підставі цього значення можна 

зробити висновок про ефективність того чи іншого способу запису даних. У 

сучасних накопичувачах розміром 3,5 дюйма величина цього параметру 

становить 148 Гбіт/дюйм
2
 (Hitachi 7K1000 ємністю 1 Тбайт), а в 

накопичувачах з формфактором 2,5 дюйма досягає 205 Гбіт/дюйм
2
 (Hitachi 

5K250 ємністю 250 Гбайт) і більш. Існують прототипи пристроїв, які в 

найближчі пару років дозволять удвічі підвищити ємність дискових 

пристроїв. 

У накопичувачах дані записуються у вигляді доріжок; кожна доріжка, в 

свою чергу, складається з секторів. 

На початку кожного сектора знаходиться особлива область, в яку 

записуються ідентифікаційна та адресна інформація. В області перед першим 

сектором записуються заголовки доріжки і сектора. Перед іншими секторами 

записуються лише заголовки сектора. 

Область між заголовками призначена безпосередньо для запису даних. 

Поверхнева щільність запису неухильно збільшується. При появі 
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першого пристрою магнітного зберігання даних IBM RAMAC в 1956 році 

зростання поверхневої щільності запису досягав 25% в рік, а з початку 1990-х 

років – 60%. Розробка і впровадження магніторезистивних (1991) і 

гігантських магніторезистивних (1997) головок, а також накопичувачів, які 

використовують антиферомагнітні подвійні шари (2001) (див. наступний 

розділ), ще більше прискорили збільшення поверхневої щільності запису, аж 

до 100% в рік. За 50 років, що минули з моменту появи перших пристроїв 

магнітного зберігання даних, поверхнева щільність запису підвищилася 

більш ніж в 17 млн. Разів: з 2 Кбіт/дюйм
2
 (RAMAC, 5 Мбайт на 50 пластинах 

діаметром 24 дюйми) до 205 Гбіт / дюйм2 (Hitachi 5K250, 250 Гбайт на 2 

пластинах діаметром 2,5 дюйма). 

Сучасні пристрої використовують технологію перпендикулярного запису, 

взявши на озброєння те, що раніше вважалося точкою, в якій виникає 

суперпарамагнітний ефект. Це ефект, при якому магнітні домени настільки 

малі, що стають нестабільними при кімнатній температурі. Технології, 

подібні технології перпендикулярного запису, в поєднанні з носіями з 

гранично високою коерцитивністю здатні забезпечити в недалекому 

майбутньому збільшення поверхневої щільності запису магнітних дисків до 

1000 Гбіт / дюйм2 і більш. Крім того, вчені та інженери знаходяться в 

постійному пошуку нових технологій. Однією з таких технологій 

майбутнього є диски, частки в яких збудовані в бітовий масив. Таким чином, 

домени можна буде розташувати більш щільно без їх впливу один на одного. 

Ще однією можливою технологією майбутнього можна назвати голографію; 

при цьому дані в об'ємному кристалі буде записувати і зчитувати лазер. 

Подальше підвищення поверхневої щільності запису пов'язано зі 

створенням нових типів носіїв (з використанням некристалічних 

склоподібних матеріалів) і конструкцій головок, із застосуванням методу 

псевдоконтактного запису, а також більш досконалих методів обробки 

сигналів. Для досягнення більш високого рівня поверхневої щільності 

необхідно створити такі головки і диски, які могли б функціонувати при 

мінімальному зазорі між ними. 

Щоб збільшити кількість даних, які можна помістити на жорсткому 

диску певного розміру, необхідно зменшити відстань між доріжками і 

підвищити точність позиціонування головки читання / запису по відношенню 

до доріжок носія. 

Це означає також, що зі збільшенням ємності жорсткого диска відстань 

між головкою і поверхнею носія під час операцій читання / запису має 

зменшуватися. У деяких накопичувачах зазор між головкою і поверхнею 

жорсткого диска вже не перевищує 10 нм (0,01 мікрона), що приблизно 

відповідає товщині клітинної мембрани. Для порівняння: товщина людської 

волосини в середньому дорівнює 80 мікрон, що в 8000 разів більше величини 

зазору між головкою читання/запису і поверхнею носія в деяких 

накопичувачах. У перспективі подальше підвищення поверхневої щільності 

майбутніх накопичувачів можливо тільки при контактної (або майже 

контактної) записи даних. 
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Підвищення щільності запису за допомогою AFC. У 1990 році фахівці 

компанії IBM виявили, що металевий рутеній є найбільш ефективним 

немагнітним матеріалом, який може використовуватися в якості проміжного 

шару в різних пристроях, наприклад, в гігантських магніторезистивних 

голівках. Проте минуло більше 10 років, перш ніж це відкриття було 

використано для підвищення щільності розміщення інформації в дискових 

накопичувачах, що дозволило збільшити щільність запису жорстких дисків. 

У травні 2001 року компанія IBM почала випуск серії портативних 

комп'ютерів з 2,5_дюймовимі жорсткими дисками Travelstar, створеними за 

технологією AFC. У листопаді 2001 року були представлені накопичувачі 

Deskstar GXP ємністю 80 і 120 Гбайт, створені за тією ж технологією. 

Завдяки найтоншому (товщиною в три атома) шару рутенію, який 

використовувався для поділу магнітних шарів, що знаходяться по обидва 

боки кожного жорсткого диска, щільність запису даних підвищилася до 25 

Гбіт / дюйм2. Жорсткі диски, використовувані в звичайних накопичувачах, 

мають тільки один магнітний шар. Носії, в яких використовується шар 

металевого рутенію, або, кажучи технічному мовою, носії з 

антиферомагнітними подвійними шарами (AFC), отримали жартівливу назву 

пилок ельфів ( "pixie dust"). В даний час IBM використовує носії AFC в 

накопичувачах портативних, настільних і серверних комп'ютерів. Крім цього, 

ліцензію на випуск носіїв AFC придбали інші компанії, що випускають 

накопичувачі і жорсткі диски. 

Розробка носіїв AFC пов'язана з тим, що подальше підвищення 

щільності інформації в магнітних запам'ятовуючих пристроях можливо 

тільки при зменшенні розмірів магнітних доменів жорсткого диска. Проте 

надмірне зменшення розмірів цих областей може викликати так званий 

суперпарамагнітний ефект, який полягає в поступовому розмагнічуванню 

магнітних областей. 

Тонкий шар рутенію, розташований між двома магнітними шарами, 

дозволяє направити магнітні частинки цих шарів в протилежні по 

відношенню один до одного боку. Тришарова конструкція відрізняється від 

традиційного магнітного шару більшої фізичної товщиною, але незважаючи 

на це протилежна магнітна орієнтація шарів дозволяє носіям функціонувати 

як одинарний шар зі значно меншою загальною товщиною. В результаті 

головки читання / запису накопичувачів отримують можливість записувати 

менші сигнали високої щільності, тим самим збільшуючи ємність 

запам'ятовуючих пристроїв даного розміру без ризику погіршити сигнал. На 

рис. 9.4 показані звичайний одношаровий носій і жорсткий диск, створений 

за технологією AFC. 

Збільшення щільності запису в гігантських магніторезистивних голівках 

(GMR) досягається за рахунок використання двох магнітних шарів, 

розділених тонким провідним шаром. 

У носіях AFC використовується той же принцип. По суті, носії цього 

типу являють собою приклад використання принципів, що відносяться до 

магніторезистивним голівкам читання / запису, для розвитку записуючих 



 

178 Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) 

шарів запам'ятовуючих пристроїв. Передбачається, що з часом ємність 

запам'ятовуючих пристроїв на носіях AFC збільшиться в чотири рази, що 

дозволить створити накопичувачі з щільністю запису до 100 Гбіт/дюйм
2
. 

 
Рис. 9.4. У традиційних носіях використовується тільки один магнітний 

шар, тоді як в носіях AFC застосовано два магнітних шару, відокремлених 

один від одного тонким шаром рутенію 

 

Перпендикулярний магнітний запис. Практично всі жорсткі диски і 

накопичувачі на магнітних носіях записують дані, застосовуючи алгоритми 

продольної записи; при цьому магнітні домени розташовуються уздовж 

поверхні носія. Однак в разі перпендикулярного запису ситуація кардинально 

змінюється: магнітні домени розташовуються вертикально, тобто 

перпендикулярно поверхні носія. Завдяки цьому стає можливим збільшення 

щільності запису, оскільки при вертикальній орієнтації домени займають 

набагато меншу поверхню, ніж при горизонтальній (рис. 9.5). В даний час всі 

провідні виробники жорстких дисків займаються розробкою продуктів з 

перпендикулярним записом, так як це дозволяє збільшити щільність сигналу 

ще більше, ніж при використанні носіїв на основі "пилку ельфів" AFC.  

При використанні традиційних методів магнітного запису магнітні 

домени розташовуються уздовж поверхні пластини. Це не тільки накладає 

обмеження на щільність розміщення доменів, а й призводить до прояву так 

званого суперпарамагнітного ефекту, при якому окремі домени, будучи 

розташованими дуже близько один до іншого, починають впливати один на 

одного; це призводить до можливої зміни полярності домену, а значить, і до 

нестабільності. Досить давно дослідники прийшли до висновку, що, якщо 

вдасться розташувати домени перпендикулярно поверхні носія (так звана 

вертикальна запис), можна буде не тільки збільшити щільність запису, але і 

значно збільшити "опірність" доменів суперпарамагнітному ефекту. 

І хоча основна концепція була розроблена досить давно, практична 

реалізація виявилася вкрай складним завданням. 
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Рис. 9.5. Перпендикулярний і поздовжний записи 

 

На відміну від головок GMR і носіїв AFC (які можна використовувати і 

в рамках існуючих технологій виробництва накопичувачів) перпендикулярна 

запис вимагає застосування головок читання / запису абсолютно іншої 

конструкції. Різницю між перпендикулярної і поздовжньої записом показано 

на рис. 9.5. Перпендикулярна запис дозволяє збільшити щільність 

розміщення доменів мінімум в два рази. 

При перпендикулярному запису головки конструюються таким чином, 

щоб запис здійснювався "всередині" носія. Для цього використовується 

товстий внутрішній магнітний шар, який начебто "відображає" частину 

магнітного поля. Це дозволяє доменам розташовуватися вертикально, а 

значить, збільшується щільність їх розміщення без небажаної взаємодії. 

Очікується, що в майбутньому всі виробники жорстких дисків перейдуть 

на технологію перпендикулярного запису, що продовжить тенденцію до 

підвищення ємності жорстких дисків. 

 

9.4. Стримери 

Стримери (Tape Drive) – пристрій зберігання даних на магнітній 

стрічці, є розповсюдженим засобом архівації даних (рис. 9.6). Вони належать 

до категорії пристроїв зберігання Off-Line, для них характерним є дуже 

великий час доступу, обумовлений послідовним методом доступу, середня 

швидкість обміну й велика ємність носія – від сотень мегабайт до декількох 

гігабайт. 
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Рис. 9.6 Стример 

 

Базові способи запису. Існує два базових методи занесення інформації 

на магнітну стрічку в стримерах: 

• лінійний магнітний запис; 

• похило – рядковий магнітний запис. 

Лінійний магнітний запис. При використанні даного методу, дані 

записуються на стрічку у вигляді декількох паралельних доріжок. Стрічка 

має можливість рухатися в обох напрямках. Зчитуюча магнітна головка під 

час читання нерухома, також як і записуюча під час запису. По досягненні 

кінця стрічки зчитуюча/записуюча головка зсувається на наступну доріжку, а 

стрічка починає рухатися в протилежному напрямку. Технологія по суті 

аналогічна побутовому аудіомагнітофону. Можливе застосування декількох 

головок, які працюють з декількома доріжками одночасно (багатодоріжковий 

стример). У сучасних пристроях цей метод домінує. 

Похило – рядковий магнітний запис. Якщо використовується даний 

метод, то блок головок запису/відтворення (БГЗВ) розміщується на барабані, 

що обертається, повз якого механізм протягує стрічку, при читанні і запису. 

Запис при цьому ведеться в одному напрямку. Залежно від формату запису 

стрічка проходить навколо БВГ під деяким кутом, причому вісь самого 

циліндра БГЗВ також нахилена під невеликим кутом до стрічки. Стрічка при 

записі/читанні рухається в одному напрямку. Даний спосіб запису припускає 

наявність похилих доріжок на поверхні стрічки. Аналогічна технологія 

застосовується в відеомагнітофонах. Похило – рядковий метод був 

винайдений, щоб домогтися більш високої щільності запису, ніж при 

лінійному методі, без необхідності зменшення зазору в голівках і збільшення 

швидкості руху стрічки (проте в даний час ці технічні обмеження подолані і в 

рамках лінійного методу). 

Сучасні стандарти. Існують стандарти: QIC, TRAVAN, DDS, DAT і 

DLT. 

QIC (Quarter Inch Cartridge) відрізняється низькою швидкодією, тому 

що підключається до інтерфейсу накопичувачів на гнучких дисках. Існують 

касети обсягом від 40 Мб до 13 Гб. 

TRAVAN розроблений на основі QIC, залежно від обсягу інформації, 

на яку розрахована касета (400-4000 Мб) використовує контролер 

накопичувана на магнітних дисках або SCSI-2 (для касет обсягом 4000 Мб). 
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DSS (Digital Data Storage) і DAT (Digital Audio Tape) стандарти 

розроблені фірмою Sony і використовуються для цифрового аудио й відео 

запису. 

DLT – найсучасніший стандарт, з’явився в середині 90-х років. 

Накопичувані, що використовують цю технологію, можуть зберігати 20-40 

Гб даних. Сумарна ємність стрічкових бібліотек побудованих на основі Dlt-

Касет може досягати 5 Тб. 

 

9.5. Накопичувачі на жорстких дисках 

Як відомо, жорсткий диск призначений для довгострокового зберігання 

даних, і наслідки його виходу з ладу часто виявляються катастрофічними. 

Передбачається, що дані на жорсткому диску будуть зберігатися до тих 

пір, поки сам користувач їх не зітре або не перепише. Для правильної 

експлуатації або модернізації комп'ютера необхідно добре собі уявляти, що ж 

це таке – накопичувач на жорсткому диску. 

Основними елементами накопичувача є декілька круглих алюмінієвих 

або некристалічних склоподібних пластин. На відміну від гнучких дисків 

(дискет) їх не можна зігнути; звідси і з'явилася назва жорсткий диск (рис. 

9.7). У більшості пристроїв вони незнімні, тому іноді такі накопичувачі 

називаються фіксованими (fixed disk). Існують також накопичувачі зі 

змінними дисками. 

 
Рис. 9.7. Накопичувач на жорсткому диску зі знятою верхньою кришкою 

 

9.5.1. Принципи роботи накопичувачів на жорстких дисках 

У накопичувачах на жорстких дисках дані записуються і зчитуються 

універсальними головками читання / запису з концентричних кіл обертових 

магнітних дисків (доріжок), розбитих на сектори ємністю 512 байт (рис. 9.8) 
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Рис. 9.8. Доріжки і сектори накопичувача на жорстких дисках 

 

У накопичувачах зазвичай встановлюється декілька дискових пластин і 

дані записуються на обох сторонах кожної з них. У більшості накопичувачів 

є щонайменше два або три диска (що дозволяє виконувати запис на чотирьох 

чи шести сторонах), але існують також пристрої, що містять до 11 і більше 

дисків. Однотипні (однаково розташовані) доріжки на всіх сторонах дисків 

об'єднуються в циліндр (рис. 9.8). Для кожної сторони диска передбачена 

своя доріжка читання / запису, але при цьому все головки змонтовані на 

загальному стрижні, або приводі. Тому головки не можуть переміщатися 

незалежно один від одного, тобто рухаються тільки синхронно. 

Жорсткі диски обертаються набагато швидше, ніж гнучкі. Частота їх 

обертання навіть у більшості перших моделей становила 3600 об / хв (тобто в 

10 разів більше, ніж у накопичувачі на гнучких дисках) і до останнього часу 

була майже стандартом для жорстких дисків. Але в даний час частота 

обертання жорстких дисків зросла. Незважаючи на те що швидкість 

обертання може змінюватися, сучасні пристрої розкручують пластини до 

4200, 5400 7200, 10000 і навіть 15000 об/хв. Деякі диски малих формфакторів 

з метою економії електроенергії розкручуються за все до 4200 об / хв, в той 

час як високошвидкісні можна зустріти в основному в робочих станціях і 

серверах, де підвищена ціна, а також додатковий шум і тепловиділення не 

грають вирішальної ролі. Висока швидкість обертання в поєднанні зі 

швидкісним механізмом подачі головок і великою кількістю секторів на 

доріжці – ось головні чинники, що визначають загальну продуктивність 

жорсткого диска. 

При нормальній роботі жорсткого диска головки читання / запису не 

торкаються (і не повинні торкатися!) дисків. Але при виключенні живлення і 

зупинці дисків вони опускаються на поверхню. Під час роботи пристрою між 

головкою і поверхнею диска, що обертається утворюється дуже малий 

повітряний зазор (повітряна подушка). Якщо в цей зазор потрапить 

порошинка або відбудеться струс, головка "зіткнеться" з диском, що 

обертається "на повному ходу". Якщо удар буде досить сильним, відбудеться 

поломка головки. Наслідки цього можуть бути різними – від втрати кількох 

байтів даних до виходу з ладу всього накопичувача. Тому в більшості 

накопичувачів поверхні магнітних дисків легірують і покривають 

спеціальними мастилами, що дозволяє пристроям витримувати щоденні 
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"злети" і "приземлення" головок, а також більш серйозні потрясіння. 

У деяких сучасних накопичувачах замість конструкції CSS (Contact Start 

Stop) використовується механізм завантаження / розвантаження, який не 

дозволяє голівкам входити в контакт з жорсткими дисками навіть при 

відключенні живлення накопичувача. У механізмі завантаження / 

розвантаження використовується похила панель, розташована безпосередньо 

над зовнішньою поверхнею жорсткого диска. Коли накопичувач вимкнений 

або знаходиться в режимі економії споживаної потужності, головки 

з'їжджають на цю панель. При подачі електроенергії головки розблокуються 

тільки тоді, коли швидкість обертання жорстких дисків досягне потрібної 

величини. Потік повітря, створюваний при обертанні дисків (аеростатичний 

підшипник), дозволяє уникнути можливого контакту між головкою і 

поверхнею жорсткого диска. 

Оскільки пакети магнітних дисків містяться в щільно закритих корпусах 

і їх ремонт не передбачений, щільність доріжок на них дуже висока – до 

96000 і більше на дюйм (Hitachi Travelstar 80GH). Блоки HDA (Head Disk 

Assembly – блок головок і дисків) збирають у спеціальних цехах в умовах 

практично повної стерильності. Обслуговуванням HDA займаються лічені 

фірми, тому ремонт або заміна будь-яких деталей всередині герметичного 

блоку HDA обходиться дуже дорого. 

 

9.5.2. Основні компоненти жорстких дисків 

Існує безліч типів накопичувачів на жорстких дисках, але практично всі 

вони складаються з одних і тих же основних вузлів. Конструкції цих вузлів, а 

також якість використовуваних матеріалів можуть відрізнятися, але їх 

основні робочі характеристики і принципи функціонування однакові. 

Основні елементи конструкції типового накопичувача на жорсткому диску 

(рис. 9.6) перераховані нижче: 

 диски; 

 голівки читання / запису; 

 механізм приводу головок; 

 двигун приводу дисків; 

 друкована плата зі схемами управління; 

 кабелі і роз'єми; 

 елементи конфігурації (перемички і перемикачі). 

Диски, двигун приводу дисків, головки і механізм приводу головок 

зазвичай розміщуються в герметичному корпусі, який називається HDA 

(Head Disk Assembly – блок головок і дисків). Зазвичай цей блок 

розглядається як єдиний вузол; його майже ніколи не розкривають. Інші 

вузли, що не входять в блок HDA (друкована плата, лицьова панель, 

елементи конфігурації і монтажні деталі), є знімними. 

Диски. Накопичувач на жорстких магнітних дисках містить кілька 

дисків (пластин). Протягом багатьох років жорсткі диски для ПК 
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випускалися в декількох формфакторах. Як правило, фізичні розміри 

жорстких дисків виражаються в розмірі використовуваних пластин. 

 
Рис. 9.9. Основні вузли накопичувача на жорсткому диску 

 

У більшості накопичувачів встановлюється мінімум два диска, хоча в 

деяких малих моделях буває і по одному. Кількість дисків обмежується 

фізичними розмірами накопичувача, а саме – висотою його корпусу. 

Найбільша кількість дисків в накопичувачах формату 3,5 дюйма – 12. 

Раніше майже всі диски вироблялися з алюмінієво-магнієвого сплаву, 

досить міцного і легкого. Але з часом виникла потреба в накопичувачах, що 

поєднують малі розміри і велику ємність. Тому в якості основного матеріалу 

для дисків стало використовуватися скло, а точніше – композитний матеріал 

на основі скла і кераміки. Один з таких матеріалів називається MemCor і 

виробляється компанією Dow Corning. Він значно міцніше, ніж кожен з його 

компонентів окремо. Скляні диски відрізняються більшою міцністю і 

жорсткістю, тому їх можна зробити в два і більше разів тонше алюмінієвих. 

Крім того, вони менш сприйнятливі до перепадів температур, тобто їх 

розміри при нагріванні і охолодженні змінюються дуже незначно. Сьогодні 

практично всі жорсткі диски випускаються зі скляними або склокерамічними 

пластинами. 

Робочий шар диска. Незалежно від того, який матеріал 

використовується в якості основи диска, він покривається тонким шаром 

речовини, здатного зберігати залишкову намагніченість після впливу 

зовнішнього магнітного поля. Цей шар називається робочим або магнітним, і 

саме в ньому зберігається записана інформація. Найпоширенішими є такі 

типи робочого шару: 

 оксидний; 

 тонкоплівковий; 
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 подвійний антіферомагнітний (AFC). 

Оксидний шар. Оксидний шар являє собою полімерне покриття з 

наповнювачем з окису заліза. Він наноситься у такий спосіб. Спочатку на 

поверхню швидко обертового алюмінієвого диска розбризкується суспензія 

порошку оксиду заліза в розчині полімеру. За рахунок дії відцентрових сил 

вона рівномірно розтікається по поверхні диска від його центру до країв. 

Після полімеризації розчину поверхню шліфують. Потім на неї наноситься 

ще один шар чистого полімеру, який володіє достатньою міцністю і низьким 

коефіцієнтом тертя, і диск остаточно полірується. Зазвичай товщина 

оксидного шару – трохи більше 0,1 мікрона. Якщо вам вдасться заглянути 

всередину накопичувача з такими дисками, то ви побачите, що вони 

коричневого або жовтого кольору. 

Чим вище ємність накопичувача, тим більш тоншим і гладким повинен 

бути робочий шар дисків. Але домогтися якості покриття, необхідного для 

накопичувачів великої місткості, в рамках традиційної технології виявилося 

неможливим. Оскільки оксидний шар досить м'який, він кришиться при 

"зіткненнях" з головками (наприклад, при випадкових струсах 

накопичувача). Диски з таким робочим шаром використовувалися з 1955 

року; вони так довго протрималися завдяки простоті технології та низької 

вартості. Однак в сучасних моделях накопичувачів вони повністю 

поступилися місцем тонкоплівковим дискам. 

Тонкоплівковий шар. Тонкоплівковий робочий шар має меншу 

товщину, він міцніше, і якість його покриття набагато вище, ніж у оксидного. 

Ця технологія лягла в основу виробництва накопичувачів нового покоління, в 

яких вдалося істотно зменшити величину зазору між головками і поверхнями 

дисків, що дозволило підвищити щільність запису. 

Термін тонкоплівковий робочий шар дуже вдалий, так як це покриття 

набагато тонше, ніж оксидне. Цей шар називають також гальванізованим або 

напиленним, оскільки наносити тонку плівку на поверхню дисків можна по-

різному. 

Тонкоплівковий гальванізований робочий шар отримують шляхом 

електролізу. Це відбувається майже так само, як при хромування бампера 

автомобіля. Алюмінієву або скляну підкладку диска послідовно занурюють у 

ванни з різними розчинами, в результаті чого вона покривається декількома 

шарами металевої плівки. Робочим шаром служить шар зі сплаву кобальту 

завтовшки всього близько 1 мікродюйма (близько 0,025 мкм). 

Метод напилення робочого шару запозичений з напівпровідникової 

технології. Суть його зводиться до того, що в спеціальних вакуумних 

камерах речовини і сплави спочатку переводяться в газоподібний стан, а 

потім осідають на підкладку. На алюмінієвий диск спочатку наноситься шар 

фосфорита нікелю, а потім магнітний кобальтовий сплав. Його товщина при 

цьому – всього 1-2 мікродюймів (0,025-0,05 мкм). Аналогічно поверх 

магнітного шару на диск наноситься дуже тонке (близько 0,025 мкм) 

вуглецеве захисне покриття, що володіє винятковою міцністю. Це 
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найдорожчий процес з усіх описаних вище, так як для його проведення 

необхідні умови, наближені до повного вакууму. 

Як уже зазначалося, товщина магнітного шару, отриманого методом 

напилення, становить близько 0,025 мкм. Його виключно гладка поверхня 

дозволяє зробити зазор між головками і поверхнями дисків набагато меншим, 

ніж це було можливо раніше (0,076 мкм). Чим ближче до поверхні робочого 

шару розташовується головка, тим вище щільність розташування зон зміни 

знака на доріжці запису і, отже, щільність диска. 

Крім того, при збільшенні напруженості магнітного поля в міру 

наближення головки до магнітного шару збільшується амплітуда сигналу; в 

результаті співвідношення "сигнал-шум" стає більш сприятливим. 

І при гальванічному осадженні, і при напиленні робочий шар виходить 

дуже тонким і міцним. Тому ймовірність "виживання" головок і дисків в разі 

їх контакту один з одним на великій швидкості істотно підвищується. І 

дійсно, сучасні накопичувачі з дисками, що мають тонкоплівкові робочі 

шари, практично не виходять з ладу при вібраціях і струсах. Оксидні 

покриття в цьому відношенні набагато менш надійні. Тонкоплівкові покриття 

дисків нагадують сріблясту поверхню дзеркал. 

Подвійний антиферомагнітний шар. Останнім досягненням в 

технології виготовлення носіїв жорстких дисків є використання подвійних 

антиферомагнітних шарів (AFC), що дозволяють істотно збільшити 

щільність робочого шару, перевищивши накладені раніше обмеження. 

Збільшення щільності матеріалу дає можливість зменшити товщину 

магнітного шару диска. Щільність запису жорстких дисків (яка виражається в 

кількості доріжок на дюйм або в числі бітів на дюйм) досягла тієї точки, в 

якій кристали магнітного шару, що використовуються для зберігання даних, 

стають настільки малі, що це призводить до їх нестабільності і як наслідок – 

до низької надійності пристрою, що запам'ятовує. Межі щільності, що 

отримали назву суперпарамагнітне обмеження, повинні перебувати в межах 

30-50 Гбіт/дюйм
2
. З розвитком технології ця межа була подолана і досягла 

100 Гбіт/дюйм
2
. 

Передбачається, що в майбутньому вдасться досягти і поверхневої 

щільності запису в 200 Гбіт / дюйм2, правда, при цьому будуть задіяні деякі 

нові технології. 

Носії AFC складаються з двох магнітних шарів, розділених виключно 

тонкою плівкою металевого рутенію, товщина якої – всього 3 атома (6 

ангстрем). Подібна багатошарова конструкція утворює антиферомагнітне 

з'єднання, що складається з верхнього та нижнього магнітних шарів, що 

дозволяє розрізняти ці шари по всій видимій висоті жорсткого диска. Така 

конструкція дає можливість використовувати фізично більш товсті магнітні 

шари, що мають більш стійкі кристали великого розміру, завдяки чому носії 

можуть функціонувати як одинарний шар, що відрізняється набагато 

меншою загальною товщиною. 

У 2001 році IBM використовувала технологію AFC при створенні цілої 

серії 2,5-дюймових накопичувачів Travelstar 30GN для портативних 
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комп'ютерів; жорсткі диски цього типу стали першими накопичувачами з 

робочим шаром AFC, що з'явилися на ринку. Крім того, IBM почала 

створювати 3,5-дюймовие накопичувачі з робочим шаром AFC, які 

використовуються в настільних комп'ютерах. Першим накопичувачем цього 

типу став Deskstar 120 GXP. Сьогодні носії AFC випускаються компанією 

Hitachi Global Storage Technologies, яка поглинула підрозділ жорстких дисків 

компанії IBM, а також ряд інших великих виробників цього типу носіїв. 

Технологія AFC дозволяє подолати рубіж щільності в 100 Гбіт / дюйм2, а в 

поєднанні з перпендикулярним магнітним записому (PMR) відсунути його до 

200 Гбіт/дюйм
2
. Зовні носій з покриттям AFC виглядає, як дзеркало. 

Головки читання / запису. У накопичувачах на жорстких дисках для 

кожної зі сторін кожного диска передбачена власна головка читання / запису. 

Всі головки змонтовані на загальному рухомому каркасі і переміщаються 

одночасно. 

Конструкція каркаса з головками досить проста. Кожна головка 

встановлена на кінці важеля, закріпленого на пружині і злегка притискає її до 

диска. Мало хто знає про те, що диск як би затиснутий між парою головок 

(зверху і знизу). І якби це не спричинило за собою ніяких наслідків, можна 

було б провести невеличкий експеримент: відкрити накопичувач і підняти 

пальцем верхню головку. Як тільки б ви її відпустили, вона повернулася б в 

початкове положення (те ж саме відбулося б і з нижньою головкою). 

На рис. 9.10 показана стандартна конструкція механізму приводу 

головок з рухомою котушкою. 

 
Рис. 9.10. Головки читання / запису і поворотний привід з рухомою 

котушкою. 

 

Коли накопичувач вимкнений, головки торкаються дисків під дією 

пружин. При розкручуванні дисків аеродинамічний тиск під головками 

підвищується, і вони відриваються від робочих поверхонь ( "злітають"). Коли 

диск обертається на повній швидкості, зазор між ним і головками може 

становити 0,5-5 мікродюймів і навіть більше. 

На початку 1960_х років величина зазору між диском і головками 
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становила 200-300 мікродюймів; в сучасних накопичувачах вона досягає 10 

нм, або 0,4 мікродюйма. Для забезпечення підвищеної щільності запису в 

майбутньому фізична відстань між головкою і дискової пластиною буде 

продовжувати зменшуватися; можливо, такі головки навіть входитимуть в 

прямий контакт з поверхнею диска, Для цього будуть потрібні нові 

конструкції носіїв і головок. 

Саме тому збірка блоків HDA виконується тільки в чистих приміщеннях, 

які відповідають вимогам класу 100 (або навіть вищим). Це означає, що в 

одному кубічному футі повітря може бути присутнім не більше 100 пилинок 

розміром до 0,5 мкм. Для порівняння: людина, яка стоїть нерухомо, 

щохвилини видихає близько 500 таких частинок! Тому приміщення 

оснащуються спеціальними системами фільтрації та очищення повітря. 

Блоки HDA можна розкривати тільки в таких умовах. 

Механізми приводу головок. Мабуть, ще більш важливою деталлю 

накопичувача, ніж самі головки, є механізм, який встановлює їх в потрібне 

положення; він називається приводом головок. Саме з його допомогою 

головки переміщаються від центру до країв диска і встановлюються на 

заданий циліндр. Існує багато конструкцій механізмів приводу головок, але 

їх можна розділити на два основних типи: з кроковим двигуном; з рухомою 

котушкою. 

Тип приводу багато в чому визначає швидкодію і надійність 

накопичувача, достовірність зчитування даних, його температурну 

стабільність, чутливість до вибору робочого положення і вібрацій. Скажемо 

відразу, що накопичувачі з приводами на основі крокових двигунів набагато 

менш надійні, ніж пристрої з приводами від рухомих котушок. 

Привід – найважливіша деталь накопичувача. У табл. 9.5 показана 

залежність характеристик накопичувача на жорстких дисках від конкретного 

типу приводу. 

Табл. 9.1.  

Залежність характеристик накопичувачів від типу приводу 
Характеристика Привід з кроковим 

двигуном 

Привід з рухомою 

котушкою 

Час доступу до даних Великий  Малий 

Стабільність температури Низька (дуже) Висока 

Чутливість до вибору 

робочого положення 

Постійна Відсутня 

Автоматична парковка 

головок 

Виконується не завжди Виконується 

Профілактичне 

обслуговування 

Періодичне 

переформатування 

Не потребує 

Загальна надійність 

(відносна) 

Низька Висока 

 

Приводи з кроковим двигуном зазвичай використовувалися на жорстких 

дисках ємністю до 100 Мбайт і менше, які створювалися в 1980_х і на 

початку 1990_х років. У всіх накопичувачах, що мають більш високу ємність, 
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зазвичай використовуються приводи з рухомою котушкою. 

У накопичувачах на гнучких дисках для переміщення головок 

використовується привод із кроковим двигуном. Його параметрів (в тому 

числі і точності) цілком достатньо для дисководів цього типу, оскільки 

щільність доріжок запису на гнучких дисках значно нижче (135 доріжок на 

дюйм), ніж в накопичувачах на жорстких дисках (більше 5000 доріжок на 

дюйм). У більшості сучасних накопичувачів встановлюються приводи з 

рухомими котушками. 

Привід з рухомою котушкою. Такий привід використовується 

практично у всіх сучасних накопичувачах. На відміну від систем з кроковими 

двигунами, в яких переміщення головок здійснюється наосліп, привід з 

рухомою котушкою використовує сигнал зворотного зв'язку, щоб точно 

визначити положення головок щодо доріжок і скорегувати їх в разі потреби. 

Така система забезпечує більш високі швидкодію, точність і надійність, ніж 

традиційний привід з кроковим двигуном. 

Привід з рухомою котушкою працює за принципом електромагнетизму. 

За конструкцією він нагадує звичайний динамік. Як відомо, в гучномовці 

рухлива котушка, поєднана з дифузором, може переміщатися в зазорі 

постійного магніту. При протіканні через котушку електричного струму вона 

зміщується разом з дифузором щодо постійного магніту. Якщо струм в 

котушці періодично змінюється (відповідно до звукового електричнного 

сигналу), то виникаючі при цьому коливання дифузора породжують 

сприймаємий людиною звук. У типовій конструкції приводу рухлива 

котушка жорстко з'єднується з блоком головок і розміщується в полі 

постійного магніту. Котушка і магніт ніяк не пов'язані між собою; 

переміщення котушки здійснюється тільки під впливом електромагнітних 

сил. При появі в котушці електричного струму вона так само, як і в 

гучномовці, зміщується щодо жорстко закріпленого постійного магніту, 

пересуваючи при цьому блок головки. Подібний механізм володіє високою 

швидкодією і виробляє менше шуму, ніж привід з кроковим двигуном. 

На відміну від приводу з кроковим двигуном, в пристроях з рухомою 

котушкою немає заздалегідь зафіксованих положень. Замість цього в них 

використовується спеціальна система наведення (позиціонування), яка точно 

підводить головки до потрібного циліндра (тому привід з рухомою котушкою 

може плавно переміщати головки в будь-які положення). Ця система 

називається сервоприводом і відрізняється від раніше розглянутої тим, що 

для точного наведення (позиціонування) головок використовується сигнал 

зворотного зв'язку, що має інформацію про реальний взаємне розташування 

доріжок і головок. Цю систему часто називають системою зі зворотним 

зв'язком (або з автоматичним регулюванням). 

Коливання температур не позначаються на точності роботи приводу з 

рухомою котушкою і зворотним зв'язком. При стисненні і розширенні дисків 

усі зміни їх розмірів відслідковуються сервоприводом, і положення головок 

(не будучи зумовленими) коригуються належним чином. Для пошуку 

конкретної доріжки використовується заздалегідь записана на диску 
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допоміжна інформація (сервокод), і в процесі роботи завжди визначається 

реальний стан циліндра на диску з урахуванням всіх відхилень температур. 

Оскільки сервокод зчитується безперервно, головки відстежують доріжку, 

наприклад, в процесі нагрівання накопичувача і розширення дисків, і 

проблем зі зчитуванням даних не виникає. Тому привід з рухомою котушкою 

і зворотним зв'язком часто називають системою стеження за доріжками. 

Механізми приводу головок з рухомою котушкою бувають двох типів: 

лінійний; поворотний. 

Ці типи відрізняються тільки фізичним розташуванням магнітів і 

котушок. 

Лінійний привід (рис. 9.9) переміщує головки по прямій, строго уздовж 

лінії радіуса диска. Котушки розташовуються в зазорах постійних магнітів. 

Головне достоїнство лінійного приводу полягає в тому, що при його 

використанні не виникають азимутальні похибки, характерні для 

поворотного приводу. (Під азимутом розуміється кут між площиною 

робочого зазору головки і тангенсом до напрямку доріжки запису.) При 

переміщенні з одного циліндра на інший головки, не повертаються, і їх 

азимут не змінюється. 

Однак лінійний привід має істотний недолік: його конструкція дуже 

масивна. Щоб підвищити продуктивність накопичувача, потрібно знизити 

масу приводу і самих головок. Чим легше механізм, тим з великими 

прискореннями він може переміщатися з одного циліндра на інший. Лінійні 

приводи набагато важче поворотних, тому в сучасних накопичувачах вони не 

використовуються. 

Поворотний привід працює за тим же принципом, що і лінійний, але в 

ньому до рухомий котушці кріпляться кінці важелів головок. При русі 

котушки щодо постійного магніту важелі переміщення головок 

повертаються, пересуваючи головки до осі або до країв дисків. Завдяки 

невеликій масі така конструкція може рухатися з великими прискореннями, 

що дозволяє істотно скоротити час доступу до даних. Швидкому 

переміщенню головок сприяє і те, що плечі важелів робляться різними: 

плече, на якому змонтовані головки, має більшу довжину. 

До недоліків цього приводу слід віднести те, що головки при 

переміщенні від зовнішніх циліндрів до внутрішніх повертаються, при цьому 

кут між площиною магнітного зазору головки і напрямком доріжки 

змінюється. Саме тому ширина робочої зони диска (зони, в якій 

розташовуються доріжки) виявляється найчастіше обмеженою (для того щоб 

неминуче виникаючі азимутальні похибки залишалися в допустимих межах). 

В даний час поворотний привід використовується майже у всіх 

накопичувачах з рухомою котушкою. 
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Рис. 9.11. Лінійний привід з рухомою котушкою. 

 

Сервопривід. Для управління приводами з рухомою котушкою в різний 

час використовувалися три способи побудови петлі зворотного зв'язку: 

 з допоміжним "клином"; 

 з вбудованими кодами; 

 з виділеним диском. 

Вони розрізняються технічною реалізацією, але, по суті, призначені для 

досягнення однієї і тієї ж мети: забезпечувати постійне коригування 

положення головок і їх наведення (позиціонування) на відповідний циліндр. 

Основні відмінності між ними зводяться до того, на яких ділянках поверхонь 

дисків записуються сервокоди. 

При всіх способах побудови петлі зворотного зв'язку для її роботи 

необхідна спеціальна інформація (сервокоди), яка записується на диск при 

його виготовленні. Зазвичай вона записується в так званому коді Грея. У цій 

системі кодування при переході від одного числа до наступного або 

попереднього змінюється всього один двійковий розряд. При такому підході 

інформація зчитується і обробляється набагато швидше, ніж при звичайному 

двійковому кодуванні, і визначення місця розташування головки 

відбувається практично без затримки. Сервокоди записуються на диск при 

складанні накопичувача і не змінюються протягом всього терміну його 

експлуатації. 

Запис сервокодів виконується на спеціальному пристрої, в якому 

головки послідовно переміщаються на строго певні позиції, і в цих 

положеннях на диски записуються згадані вище коди. Для точної установки 

головок в таких пристроях використовується лазерний приціл, а відстані 

визначаються методом інтерференції, тобто з точністю до часток хвилі 
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лазерного випромінювання. Оскільки переміщення головок в такому 

пристрої здійснюється механічно (без участі власного приводу 

накопичувача), всі роботи проводяться в чистому приміщенні або з 

відкритою кришкою блоку HDA, або через спеціальні отвори, які після 

закінчення запису сервокодів заклеюються герметизуючей стрічкою 

Шпиндельний двигун. Двигун, що приводить в обертання диски, часто 

називають шпиндельним. Він завжди пов'язаний з віссю обертання дисків, 

ніякі приводні ремені або шестерні для цього не використовуються. Двигун 

повинен бути безшумним: будь-які вібрації передаються дискам і можуть 

привести до помилок при зчитуванні й запису. 

Частота обертання двигуна повинна бути строго визначеною. Зазвичай 

вона коливається від 3600 до 15000 об/хв або більше, а для її стабілізації 

використовується схема управління зі зворотним зв'язком 

(автопідстроюванням), що дозволяє домогтися необхідної точності. Таким 

чином, контроль за частотою обертання двигуна здійснюється автоматично, і 

ніякі пристрої, що дозволяють зробити це вручну, в накопичувачах не 

передбачені. В описах деяких діагностичних програм йдеться, що з їх 

допомогою можна виміряти частоту обертання дисків. Насправді єдине, на 

що вони здатні, – це оцінити її можливе значення по тимчасових інтервалах 

між моментами появи під головками заголовків секторів. 

У більшості накопичувачів шпиндельний двигун розташовується в 

нижній частині, під блоком HDA. Однак у багатьох сучасних пристроях він 

вбудовується всередину блоку HDA і являє собою центральну частину блоку 

дисків-носіїв. Така конструкція дозволяє, не змінюючи розміру накопичувача 

по вертикалі, збільшити кількість дисків в блоці (в "стопці"). 

 

9.5.3. Характеристики накопичувачів на жорстких дисках 

До основних характеристик накопичувачів на жорстких дисках 

належать: ємність; швидкодія; надійність; вартість. 

Швидкодію накопичувача можна оцінити за двома параметрами: 

швидкість передачі даних; середньостатистичний час пошуку. 

Середній час доступу. Середнім часом доступу до даних називається 

сума середнього часу позиціонування і часу очікування. Середній час 

доступу зазвичай виражається в мілісекундах. 

Цей показник характеризує час, необхідний накопичувачу для звернення 

до довільно розташованого сектору. 

Середній час позиціонування. Це час зазвичай вимірюється в 

мілісекундах (мс); воно необхідне для переміщення головки від одного 

циліндра до іншого на будь яку довільну відстань. Один із способів, що 

дозволяє визначити цю величину, складається в багаторазовому виконанні 

операцій пошуку випадкової доріжки і наступному розподілі витраченого 

часу на кількість виконаних операцій. Цей метод дозволяє обчислити 

середній час, необхідний для виконання однієї операції пошуку доріжки. 

Час очікування. Часом очікування називається середній час (в 

мілісекундах), необхідний для переміщення головки до зазначеного сектору 
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після досягнення певної доріжки. В середньому ця величина дорівнює 

половині часу, який потрібен для одного обороту жорсткого диска. 

При збільшенні частоти обертання диска вдвічі час очікування 

зменшиться наполовину. 

 

Питання для самоперевірки 
1. Назвіть основні типи зовнішніх носіїв інформації. 

2. Розкрийте сутність принципу магнітного запису інфрмації. 

3. Поясніть вчому переваги стримерів над жорстики дисками. 

4. З яких компонентів складається жорсткий диск комп’ютера? 

5. Назвіть основні характеристики накопичувачів на жорстких дисках. 
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Лабораторна робота №6 

НАКОПИЧУВАЧІ НА ЖОРСТКИХ МАГНІТНИХ ДИСКАХ  

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та 

характеристиками накопичувача на жорстких магнітних дисках  

персонального комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Накопичувач на жорстких магнітних дисках або НЖМД (англ. hard 

(magnetic) disk drive, HDD, HMDD), жорсткий диск, в комп'ютерному сленгу 

вінчестер, «гвинт», хард, харддиск – пристрій зберігання інформації, 

оснований на принципі магнітного запису. Є основним накопичувачем даних 

в більшості комп'ютерів. На відміну від "гнучкого" диска (дискети), 

інформація в НЖМД записується на жорсткі (алюмінієві або скляні) 

пластини, покриті шаром феромагнітного матеріалу, найчастіше двоокису 

хрому. У НЖМД використовується одна чи кілька пластин на одній осі. 

Зчитувальні головки у робочому режимі не торкаються поверхні пластин 

завдяки прошарку набігаючого потоку повітря, що утворюється у поверхні 

при швидкому обертанні. Відстань між головкою і диском складає декілька 

нанометрів (у сучасних дисках близько 10 нм ), а відсутність механічного 

контакту забезпечує довгий термін служби пристрою. За відсутності 

обертання дисків головки знаходяться за межами диска в безпечній зоні, де 

виключений їх нештатний контакт з поверхнею дисків.  

 
Рис. 9.12. Зовнішній вигляд жорсткого диску. 

 

Жорсткі диски дуже надійні для зберігання великого обсягу інформації і 
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даних. Усередині запечатаного жорсткого диска знаходяться один або більше 

дисків, покритих феромагнітним матеріалом. Кожен диск має головку 

(маленький електромагніт), вбудовану в шарнірний важіль, який рухається 

над диском при його обертанні. Головка намагнічує металеві частинки, 

змушуючи їх вибудовуватися для формування нулів і одиниць двійкових 

чисел. Мотори, що рухають диск і важіль, зазвичай піддаються зносу. 

Уникнути зносу вдається тільки голівці, оскільки вона ніколи не стикається з 

поверхнею диска. Ще одна функція жорсткого диска – симуляція оперативної 

пам'яті. Використовуючи секції жорсткого диска в якості віртуального 

пам'яті, Windows може запускати більше програм. Недолік віртуальної 

пам'яті в її повільності в порівнянні зі звичайною пам'яттю. Якщо поставити 

більше, робота комп'ютера сповільнюється. 

Вінчестер, або жорсткий диск, – найважливіша складова комп'ютера. На 

ньому зберігається операційна система, програми і дані. Без операційної 

системи Windows не можна запустити комп'ютер, а без програм – нічого 

зробити, коли він вже завантажився. Без банку даних доведеться інформацію 

кожного разу вводити вручну. Жорсткий диск – механічний пристрій 

комп'ютера, і від нього може бути більше проблем, ніж від електронних 

пристроїв. Насправді він дуже надійний. Диски збирають в чистих кімнатах, 

в яких повітря постійно фільтрується, і видаляються частинки пилу. 

Збирають вінчестери з магніточутливого матеріалу. Перед тим як винести 

диски з кімнати, їх упаковують і запечатують. Якщо ви відкриєте свій 

жорсткий диск з цікавості, то можете з ним попрощатися. Щоб цього не 

сталося, ніколи не робіть цього – їх розкривати не можна. Перед 

використанням нові жорсткі диски потрібно відформатувати. Цей процес 

полягає в прокладанні магнітних концентричних доріжок і в її розбивці на 

маленькі сектори. Будьте обережні: якщо на жорсткому диску були записані 

дані, то його форматування веде до повного їх знищення. За рахунок 

набагато більшої кількості доріжок на кожній стороні дисків та великої 

кількості дисків інформаційна місткість жорсткого диска може досягати 

декількох Тбайт. Швидкість запису та зчитування інформації з жорстких 

дисків досить велика (може досягати 133 Мбайт / с) за рахунок швидкого 

обертання дисків (до 7200 об. / хв). У жорстких дисках використовуються 

досить крихкі і мініатюрні елементи (пластини носіїв, магнітні головки 

тощо), тому з метою збереження інформації і працездатності жорсткі диски 

необхідно оберігати від ударів і різких змін просторової орієнтації в процесі 

роботи. 

Ємність (англ. capacity) – кількість даних, які можуть зберігатися 

накопичувачем. З моменту створення перших жорстких дисків в результаті 

безперервного вдосконалення технології запису даних їх максимально 

можлива ємність безперервно збільшується. Ємність сучасних жорстких 

дисків (з форм-фактором 3,5 дюйма сягає 3000 Гб (3 терабайт). На відміну від 

прийнятої в інформатиці системи приставок, що позначають кратну 1024, 

виробниками при позначенні ємності жорстких дисків використовуються 

величини, кратні 1000. Так, місткість жорсткого диска, маркованого як «200 
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Гб», складає 186,2 ГБ. Фізичний розмір (форм-фактор) (англ. dimension). 

Майже всі сучасні  накопичувачі для персональних комп'ютерів і серверів 

мають ширину або 3,5, або 2,5 дюйма – під розмір стандартних кріплень для 

них відповідно у настільних комп'ютерах і ноутбуках. Також набули 

поширення формати 1,8 дюйма, 1,3 дюйма, 1 дюйм і 0,85 дюйма. Припинено 

виробництво накопичувачів у форм-факторах 8 і 5,25 дюймів. 

 

 
Рис. 9. 13. Форм-фактори жорстких дисків 

  

Інтерфейс (англ. interface) – сукупність ліній зв'язку, сигналів, що 

посилають по цих лініях, технічних засобів, що підтримують ці лінії, і правил 

(протоколу) обміну. Внутрішні жорсткі диски можуть найчастіше 

використовують інтерфейси ATA (він же IDE і PATA), SATA, eSATA. 

 Час довільного доступу (англ. random access time) – час, за який 

вінчестер гарантовано виконає операцію читання або запису на будь-якій 

ділянці магнітного диска. Діапазон цього параметра невеликий – від 2,5 до 16 

мс. Як правило, мінімальним часом володіють серверні диски, найбільшим – 

диски для портативних пристроїв.  

Швидкість обертання шпінделя (англ. spindle speed) – кількість 

оборотів шпінделя в хвилину. Від цього параметра в значній мірі залежать 

час доступу і середня швидкість передачі даних. В даний час випускаються 

вінчестери з наступними стандартними швидкостями обертання: 4200, 5400 і 

7200 (ноутбуки), 5400, 7200 і 10 000 (персональні комп'ютери), 10 000 і 15 

000 об / хв (сервери і високопродуктивні робочі станції). Збільшенню 

швидкості обертання шпинделя в вінчестерах для ноутбуків перешкоджає 

гіроскопічний ефект, вплив якого дуже малий в нерухомих комп'ютерах.  

Надійність (англ. reliability) – визначається як середній час 

напрацювання на відмову (MTBF).  

Кількість операцій вводу-виводу в секунду – у сучасних дисків це 

близько 50 оп / сек при довільному доступі до накопичувача й біля 100 

оп./сек при послідовному доступі.  

Споживання енергії – важливий чинник для мобільних пристроїв.  

Рівень шуму – шум, який виробляє механіка накопичувача при його 

роботі. Вказується в децибелах. Тихими накопичувачами вважаються 

пристрої з рівнем шуму близько 26 дб і нижче. Шум складається з шуму 

обертання шпинделя (у тому числі аеродинамічного) і шуму позиціонування. 
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Рис. 9.14. Роз’єми на материнській платі для підключення жорсткого 

диску 

  
Опірність ударам (англ. G-shock rating) – опірність накопичувача 

різким перепадам тиску або ударам, вимірюється в одиницях допустимого 

перевантаження у включеному і вимкненому стані. 

 Швидкість передачі даних (англ. Transfer Rate) при послідовному 

доступі: 

 внутрішня зона диска: від 44,2 до 74,5 Мб /с; 

 зовнішня зона диска: від 60,0 до 111,4 Мб /с. 

Обсяг буфера – буфером називається проміжна пам'ять, призначена для 

згладжування відмінностей швидкості читання/запису і передачі по 

інтерфейсу. У сучасних дисках він зазвичай варіюється від 8 до 64 Мб. 

Жорсткий диск складається з гермозони і блоку електроніки. 

Гермозона. Гермозона включає в себе корпус з міцного сплаву, власне 

диски (пластини) з магнітним покриттям, блок головок з пристроєм 

позиціонування, електропривід шпинделя.  

Блок головок – пакет важелів з пружною сталі (по парі на кожен диск). 

Одним кінцем вони закріплені на осі поруч з краєм диска (Рис. 9.15). На 

інших кінцях (над дисками) закріплені голівки.  

 
Рис. 9.15. Блок головок 

 

Диски (пластини), як правило, виготовлені з металевого сплаву. Хоча 

були спроби робити їх з пластику і навіть скла, але такі пластини виявилися 

крихкими і недовговічними. Обидві площини пластин, подібно 

магнітофонній стрічці, покриті найтоншим слоєм феромагнетика. Точний 

склад і технологія нанесення тримаються в секреті. Більшість бюджетних 
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пристроїв містить 1 або 2 пластини, але існують моделі з великим числом 

пластин. Диски жорстко закріплені на шпинделі. Під час роботи шпиндель 

обертається зі швидкістю кілька тисяч обертів на хвилину (3600, 4200, 5000, 

5400, 5900, 7200, 9600, 10 000, 12 000, 15 000). При такій швидкості поблизу 

поверхні пластини створюється потужний повітряний потік, який піднімає 

голівки і змушує їх парити над поверхнею пластини. Форма головок 

розраховується так, щоб при роботі забезпечити оптимальну відстань від 

пластини. Поки диски не розігналися до швидкості, необхідної для «зльоту» 

головок, паркувальний пристрій утримує головки в зоні паркування. Це 

запобігає пошкодженню головок і робочої поверхні пластин.  

Пристрій позиціонування головок складається з нерухомої пари 

сильних неодімових постійних магнітів, а також котушки на рухомому блоці 

головок. Всупереч поширеній думці, у переважній більшості пристроїв 

усередині гермозони немає вакууму. Одні виробники роблять її герметичною 

(звідси й назва) і заповнюють очищеним і висушеним повітрям або 

нейтральними газами, зокрема, азотом, а для вирівнювання тиску 

встановлюють тонку металеву чи пластикову мембрану. (У такому випадку 

усередині корпусу жорсткого диска передбачається маленька кишеня для 

пакетиків силікагелю, який абсорбує водяні пари, що залишилися усередині 

корпусу після його герметизації). Інші виробники вирівнюють тиск через 

невеликий отвір з фільтром, здатним затримувати дуже дрібні (декілька 

мікрометрів) частинки. Однак у цьому випадку вирівнюється і вологість, а 

також можуть проникнути шкідливі гази. Вирівнювання тиску необхідно, 

щоб запобігти деформації корпусу гермозони при перепадах атмосферного 

тиску (наприклад, в літаку) і температури, а також при прогріванні пристрою 

під час роботи. Пилинки, які опинилися при складанні в гермозоні і 

потрапили на поверхню диска, при обертанні зносяться на ще один фільтр – 

пиловловлювач. 

Блок електроніки. В сучасних жорстких дисках блок електроніки 

зазвичай містить: блок керування, постійний запам'ятовуючий пристрій 

(ПЗП), буферну пам'ять, інтерфейсний блок і блок цифрової обробки сигналу. 

Інтерфейсний блок забезпечує сполучення електроніки жорсткого диска з 

рештою системи.  

Блок управління являє собою систему управління, що приймає 

електричні сигнали позиціонування головок, виконує комутацію 

інформаційних потоків з різних головок, управляє роботою всієї решти вузлів 

(наприклад, управління швидкістю обертання шпинделя), прийому та 

обробки сигналів з датчиків пристрою.  

Блок ПЗП зберігає керуючі програми для блоків управління і цифрової 

обробки сигналу, а також службову інформацію вінчестера.  

Буферна пам'ять згладжує різницю швидкостей інтерфейсної частини і 

накопичувача (використовується швидкодіюча статична пам'ять). Збільшення 

розміру буферної пам'яті в деяких випадках дозволяє збільшити швидкість 

роботи накопичувача.  

Блок цифрової обробки сигналу здійснює очищення зчитаного 
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аналогового сигналу і його декодування (витягання цифрової інформації).  

Основними показниками якості накопичувачів є їх ємність та час 

доступу. Ємність магнітних накопичувачів напряму залежить від продольної 

та поперечної щільності. 

Поперечна щільність магнітного запису тісно пов'язана з конструкцією 

механізму позиціонування голівок на доріжках носія інформації. Крім того, 

цим механізмом, практично, визначається і час доступу до даних, оскільки 

найбільші витрати часу при операціях запису/читання припадають на 

механічне переміщення голівок на задану доріжку. 

На практиці використовується багато механізмів переміщення голівок, 

але усі їх можна поділити на два основних типи: 

 привід з кроковим двигуном; 

 привід з котушкою, що рухається (звукова котушка);  

Привід з кроковим двигуном Кроковий двигун – це електродвигун, 

ротор якого може обертатися тільки ступінчато, на суворо визначений кут. 

Якщо пообертати його (вал) власноруч, то можна почути тихе потріскування 

(або тріск при швидкому обертанні), які виникають кожен раз, коли ротор 

рухається через чергове фіксоване положення. 

Головна проблема механізмів з кроковим двигуном – нестабільність 

температур. При нагріві або охолодженні диски розширюються або 

стискаються, в результаті чого інформаційні доріжки (циліндри) зміщуються 

відносно своїх попередніх положень. Оскільки привід голівок не дозволяє 

перемістити їх на відстань меншу ніж на один крок (перехід на одну доріжку), 

компенсувати ці похибки не мае можливості. 

Голівки можуть переміщуватися тільки у відповідності з поданою на 

кроковий двигун кількістю крокових імпульсів. 

На рис 9.16 наведений зовнішній вигляд приводу з кроковим двигуном. 

 
Рис. 9.16. Привід з кроковим двигуном 

 

Для перетворення обертового руху ротора крокового двигуна у лінійний 

pyx блока голівок використовуються: металева стрічка, гвинтова, черв'ячна 

або зубчата передачі, як і у накопичувачів на гнучких магнітних дисках.  

Привід з рухомою котушкою. Привід з рухомою котушкою 

використовується практично у всіх сучасних накопичувачах. На відміну від 
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систем з кроковим двигуном, в яких переміщення голівок здійснюється 

«всліпу», в приводах з рухомою котушкою використовується сигнал 

зворотнього зв'язку, щоб можна було точно визначити положення голівок 

відносно доріжок й скоригувати їх при необхідності. Така система дозволяє 

забезпечити більш високу швидкодію, точність й надійність, ніж традиційний 

привід з кроковим двигуном. 

Привід з рухомою котушкою працює за принципом електромагнетизму. 

Його конструкція нагадує конструкцію звичайного гучномовця. Як відомо, у 

гучномовці рухома котушка, з'єднана з дифузором, може переміщуватися у 

зазорі постійного магніту. При проходженні крізь котушку електричного 

струму вона зміщується разом з дифузором відносно постійного магніту. 

Якщо струм в котушці періодично змінюється (в відповідності зі звуковим 

електричним сигналом), то виникаючі при цьому коливання дифузора 

відтворюють сприймаємий людиною звук. У типовій конструкції привода 

рухома котушка жорстко з'єднується з блоком голівок і розміщується у полі 

постійного магніту. 

Котушка і магніт ніяк не зв'язані між собою. Переміщення котушки 

здійснюється тільки під впливом електромагнітних сил. При появі у котушці 

електричного струму, вона як і у гучномовці зміщується відносно жорстко 

закріпленого постійного магніту, рухаючи при цьому блок голівок. 

На відміну від приводу з кроковим двигуном, в пристроях з рухомою 

котушкою немає заздалегідь фіксованих положень. Замість цього 

використовується спеціальна система наведення, яка точно встановлює 

голівки на потрібний циліндр. Ця система називається сервоприводом, і 

головне, що відрізняє її від раніше розглянутої є те, що для точного наведення 

голівок використовується сигнал зворотнього зв'язку, який несе інформацію 

про взаємне розташування доріжок і голівок. Цю систему часто називаю 

системою із зворотнім зв'язком. 

Коливання температур не впливають на точність роботи привода з 

рухомою котушкою й зворотнім зв'язком. При стисканні й розширенні дисків 

усі зміни їх розмірів відслідковуються сервоприводом, і положення голівок 

корегується належним чином. Для пошуку конкретно! доріжки 

використовується раніше записана на диску допоміжна інформація 

(сервокод) і в процесі роботи завжди визначається реальне положення 

циліндра на диску з урахуванням всіх відхилень температур. Оскільки 

сервокод зчитується безперервно, в процесі нагріву накопичувача й 

розширення дисків голівки постійно відсліджують доріжку й проблем з 

зчитуванням даних не виникає. Тому привід з рухомою котушкою й 

зворотнім зв'язком часто називають системою стеження за доріжками. 

Механізми привода голівок з рухомою котушкою бувають двох типів: 

 лінійний; 

 поворотний. 

Ці типи відрізняються тільки фізичним розташуванням магнітів і 

котушок. 
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Рис. 9.17. Лінійний привід з рухомою котушкою 

 

Лінійний привід (рис. 9.17) переміщає голівки по прямій лінії, суворо 

вздовж смуги радіуса диска. Котушки розташовуються у зазорах постійних 

магнітів. Основною перевагою лінійного привода є те, що при його 

використанні не виникають азимутальні похибки, характерні для поворотного 

привода (під азимутом розуміється кут між площиною робочого зазору 

голівки й напрямком доріжки запису). При переміщенні з одного циліндра на 

інший голівки не повертаються і їх азимут не змінюється. 

Однак у лінійного приводу є суттєвий недолік, його конструкція дуже 

велика. Щоб підвищити якість накопичувача необхідно зменшити масу 

приводу. Чим легше привід, тим з більшим прискоренням він зможе 

переміщуватися з одного циліндра на другий. Лінійні приводи набагато важчі 

за поворотні, тому в сучасних накопичувачах вони використовуються дуже 

рідко. 

Поворотній привід (рис. 9.18) працює за тим самим принципом, що й 

лінійний, але в ньому до рухомої котушки кріплять кінці ричагів голівок. Під 

час руху котушки відносно постійного магніту, ричаги переміщення голівок 

повертаються, рухаючи голівки ближче до краю або до центру дисків. 
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Рис. 9.18. Поворотний привід з рухомою котушкою 

 

До недоліків цього привода слід віднести те, що голівки при переміщенні 

від зовнішніх циліндрів до внутрішніх повертаються, і кут між площиною 

магнітного зазору голівки й напрямку доріжки змінюється. Саме тому 

ширина робочої зони диску частіше всього являється обмеженою. В 

сьогоденні поворотний привід використовується у всіх накопичувачах з 

рухомою голівкою. 

Зворотній зв'язок 

Для керуванням приводами з рухомою котушкою в різні часи 

використовувалися три способи створення петлі зворотнього зв'язку: 

 з допоміжним «клином»; 

 з вбудованими кодами; 

 зі спеціалізованим диском. 

Вони відрізняються технічною реалізацією, але призначенні для 

досягнення однієї цілі – забезпечення постійного корегування положения 

голівок та їх наведения на відповідний циліндр. Основні відмінності між 

ними зводяться до того, на яких ділянках поверхні дисків записуються 

сервокоди. 

При всіх засобах побудови петлі зворотнього зв'язку для його роботи 

необхідна спеціальна інформація (сервокоди), яка записуєnься на диск при 

його виготовленні. Зазвичай вона записується в так званому коді Грея. В цій 

системі кодування при переході від одного числа до наступного або 

попереднього, змінюється всього один двійковий розряд. При такому 

переході інформація зчитується і обробляється набагато швидше ніж при 

звичайному двійковому кодуванні, й визначення місцезнаходження голівки 

проходить практично без затримки. Сервокоди записуються на диск при його 

зборці и не змінюються протягом всього терміну експлуатації. Запис 

сервокодів виконується на спеціальному приладі, в якому голівки послідовно 

переміщуються на суворо визначені позиції, і в цих положеннях на диски 

записуються вищезгадані коди. Для точного встановлення голівок в таких 

пристроях використовується лазерний приціл, а відстань визначається 

інтерференційним методом, тобто з точністю до долей хвилі лазерного 

випромінювання. Оскільки переміщення голівок в такому пристрої 

виконується механічно, усі роботи проводяться в чистому приміщенні з 

відкритою кришкою блоку HD, або через спеціальні отвори, які по закінченні 

запису сервокодів заклеюють герметизуючою стрічкою. 

Оскільки механізм з рухомою котушкою відслідковує реальне положення 

доріжок, похибки позиціонування , які виникають в накопичувачах з 

кроковим двигуном , в даних пристроях відсутні. На їх роботу не впливає 

розширення чи зтискання дисків внаслідок коливання температур. 

Установка жорсткого диска  

Жорсткий диск встановлюється в спеціальний відсік системного блоку 

нижче CD (DVD)-приводу. Його можна вставити у відсік як зсередини, так і 

зовні, видаливши одну з пластикових заглушок на фронтальній частині 
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корпусу.  

Установка перемички на жорсткому диску  

На задній панелі жорсткого диска є перемички, за допомогою яких 

вибирають роль для пристрою. Залежно від порядку звернення кожний з двох 

підключених до контролеру IDE -пристроїв може бути або головним (Master) 

, або підлеглим (Slave). Двох головних або двох підлеглих пристроїв на 

одному каналі IDE бути не може.  

 
Рис. 9.19. Перемички на HDD 

 

Головним пристроєм на першому IDE -каналі завжди повинен бути 

жорсткий диск (з нього виробляється завантаження системи). Вторим 

підлеглим пристроєм на тому ж шлейфі краще зробити другий жорсткий 

диск. CD (DVD) – привід – рекомендується зробити головним другого IDE-

каналу, визначивши йому окремий кабель. Жорсткий диск і CD (DVD) – 

привід можна встановити на одному каналі, проте швидкість передачі даних 

при цьому буде низькою. Схема визначення положення перемичок вказана на 

жорсткому диску.  

Підключення жорсткого диска до системної плати  

Жорсткий диск підключається до системної плати за допомогою IDE-

кабелю (у нових моделях ПК використовується кабель SATA – Serial 

Advanced Technology Attachment). Кабель підключається до одного з двох 

прямокутних роз'ємів IDE, встановлених в передній частині материнської 

плати біля лицьової сторони системного блоку. IDE-інтерфейс дозволяє 

підключити до чотирьох жорстких дисків – по два на кожен IDE- канал. На 

кожному IDE- кабелі є три роз'єми : два розташовані близько один до одного 

(до них підключаються жорсткі диски), останній роз'єм підключається в 

гніздо одного з двох IDE -контролерів на материнській платі.  
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Рис. 9.20. Підключення IDE пристрою 

 

Підключати кабель потрібно таким чином, щоб позначена червоною 

жилкою сторона кабелю («нульовий» провід) була направлена в бік роз'єму 

живлення. На материнській платі ця сторона – праворуч, де розташовані 

гніздо процесора і блок живлення. Для іншого кінця кабелю червона сторона 

повинна бути направлена у бік роз'єму для підключення живлення.  

 

 
Рис. 9.21. Підключення SATA пристрою 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Заповніть таблицю 9.2, в якій необхідно вказати 

конструктивний склад та призначення елементів вінчестера. 

Табл. 9.2 

Конструктивний склад та призначення жорсткого диску 
 Конструктивний склад Призначення 

1   

2   

…   

n   

 

Завдання 2. Визначити складові жорсткого диску, зображені на рис. 

9.22. 
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Рис. 9.22. Складові жорсткого диску 

 

Завдання 3. Проведіть ретроспективний аналіз розвитку магнітних 

засобів довготривалого зберігання інформації. Для цього: 

1. Визначте основні ознаки призначення магнітних засобів 

довготривалого зберігання інформації. 

2. Опишіть ознаки структури магнітних засобів довготривалого 

зберігання інформації кожного покоління. 

3. Визначте принцип дії магнітних засобів довготривалого зберігання 

інформації. 

4. Визначте залежності між принципом дії магнітних засобів 

довготривалого зберігання інформації та їх структурою, призначенням і 

параметрами.  

5. Визначте основні технологічні, функціональні, економічні та 

ергономічні характеристики магнітних засобів довготривалого зберігання 

інформації. Отримані дані запишіть у вигляді таблиці. 
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Завдання 4. Визначте найперспективніші технології виробництва 

засобів магнітних засобів довготривалого зберігання інформації. Для цього: 

4. За кількісними показниками функціональних критеріїв засобів 

магнітних засобів довготривалого зберігання інформації побудуйте S-криву 

їх розвитку у часі.  

5. Визначте за отриманою S-кривою сучасний етап еволюції магнітних 

засобів довготривалого зберігання інформації.  

6. На основі ретроспективного аналізу та визначених у завданні 3 

закономірностей визначте принцип дії, який може бути покладений в основу 

розробки нових поколінь засобів довготривалого зберігання інформації для 

покращення їх характеристик. 

 

Завдання 5. Визначте, якими параметрами має володіти жорсткий диск, 

за умови його встановлення до геймерського комп’ютера, комп’ютера для 

майнінгу, використання комп’ютера в якості серверу. Запишіть у таблицю 9.3 

усі необхідні технічні характеристики жорсткого диску.  

Табл. 9.3 

Характеристики жорсткого диску 
Параметр Значення параметру 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель  

Серійний номер  

Дата виробництва  

Формфактор  

Інтерфейс  

Ємність жорсткого диску  

Швидкість обертання диска  

Об’єм кеш-пам’яті  

Наявність панелі джамперів  

Положення джамперів для режиму «Master»  

Положення джамперів для режиму «Slave»  

Положення джамперів для режиму «Cable select»  

 

Контрольні питання 

1. Що таке жорсткий диск? 

2. З яких частин складається жорсткий диск? 

3. Як відбувається зберігання інформації на жорсткому диску? 

4. Які інтерфейси жорстких дисків Ви знаєте? 

5. Вкажіть основні характеристики накопичувача на жорстких магнітних 

дисках та дайте їм пояснення. 

6. Що таке поперечна й продольна щільність?  

7. Для чого призначені механізми позиціонування?  

8. Які типи механізмів позиціонування ви знаєте? 

9. Що таке кроковий двигун? 

10. Принцип роботи привода «звукова котушка». 
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11. Які типи приводів з рухомою котушкою ви знаете? 

12. Як працює лінійний привід? 

13. Як працює поворотний привід? 
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Тема 10. НАКОПИЧУВАЧІ ІЗ ЗМІННИМИ НОСІЯМИ. FLESH-НОСІЇ 

ПРИСТРОЇ ОПТИЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

10.1. Історія розвитку накопичувачів із змінними носіями інформації. 

10.2. Принцип оптичного запису інфрмації. 

10.3. Флеш-пам’ять. 

10.4. Голографічні пристрої. 

10.5. Перспективні напрямки розвитку накопичувачів зі змінними 

носіями. 

 

10.1. Історія розвитку накопичувачів із змінними носіями 

інформації 

Перший оптичний диск розроблений в 1969 році. Цей носій інформації 

підтримував аналоговий запис зображення і звуку, а згодом і цифровий. В 

1982 році виник компакт-диск, що являв собою полікарбонатну підкладку, 

покриту тонким шаром металу. Інформація на диск записувалася у вигляді 

спіральної доріжки з поглиблень (пітів), видавлених в полікарбонатній 

основі. Відстань між пітами називається лендом. Піти розсіюють або 

поглинають падаюче на них світло, а підкладка відображає його. Зчитування 

інформації з компакт-диска відбувається за допомогою лазерного променя. 

Якщо лазер потрапляє на ленд, то прийомний фотодіод фіксує 

максимальний сигнал. Це логічна одиниця. Якщо ж світло потрапляє на піт, 

то фотодіод фіксує світло меншої інтенсивності. І це вже буде логічним 

нулем. 

Протягом довгого часу максимальний обсяг компакт-диска складав 650 

Мбайт. Це було еквівалентно 74 хвилинам якісного аудіоконтенту. Лише 

починаючи з 2000 року набули поширення диски ємністю 700 Мбайт.  

В 1996 році з’явився DVD (Digital Versatile Disc – цифровий 

багатоцільовий диск). Конструктивно DVD багато в чому повторює свого 

попередника. Головною відмінністю є те, що для зчитування DVD 

використовує червоний лазер з довжиною хвилі 650 нм, що на 130 нм 

менше, ніж у CD. Це дозволило зменшити розмір світлової плями, а отже, і 

мінімальний розмір осередку інформації. Іншими словами, збільшилася 

щільність запису. У підсумку DVD міг вмістити в 6,5 раз більше інформації, 

ніж CD. 

Крім цього, з’явилися ще й двошарові DVD. У таких дисках інформація 

записується в два різних шари – в звичайний нижній і напівпрозорий 

верхній. Для зчитування інформації з різних рівнів лазер повинен змінювати 

фокусування. Двошарові диски можуть вмістити до 8,5 Гбайт даних. Після 

двошарових з’явилися двосторонні диски. У таких дисків обидві сторони 

робочі. Кожна сторона є двошаровою. Обсяг такого диска складає 17 Гбайт. 

Випуск двосторонніх двошарових DVD і подальше нарощування кількості 
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шарів у DVD-дисків дали зрозуміти, що навіть 18-гігабайтна ємність в 

самому найближчому майбутньому перестане задовольняти запитам 

користувачів. Потенціал формату DVD був повністю реалізований, тому 

почалася розробка абсолютно нових стандартів.  

У 2009 році був розроблений стандарт Blu-ray 3D, призначений 

спеціально для зберігання і відтворення тривимірного контенту. В 2015 році 

розроблено формат 4K Blu-ray для підтримки 4K-відео з роздільною 

здатністю 3840x2160 з фреймрейтом 60 кадрів в секунду. За прогнозами в 

майюутньому обсяг 4K Blu-ray дисків складе 50, 66 і 100 Гбайт відповідно. 

Паралельно з оптичними носіями інформації почали розвиватися 

напівпровідникові. Перший твердотільний (SSD) накопичувач з’явився в 

1976 році. Він складався із спеціального шасі розміром 19x15,75 дюймів, на 

якому розташовувалися 8 великих планок RAM-пам’яті об’ємом 256 Кбайт 

кожна.  

В 1995 році вийшов на ринок під назвою Fast Flash Disk (FFD-350). Це 

був перший твердотільний накопичувач, виконаний в звичному нам 3,5-

дюймовому форматі. Обсяг девайса становив від 16 до 896 Мбайт. 

Перший міні твердотільний накопичувач на основі флеш-пам’яті (тип 

довготривалої комп’ютерної пам’яті, вміст якої можна видалити чи 

перепрограмувати електричним методом) був представлений в 2000 році. 

Обсяг пристрою становив 8 Мбайт, що вже на той момент було у 5  разів 

більше, ніж ємність дискети.  

Принцип роботи флеш-пам'яті грунтується на зміні і реєстрації 

електричного заряду в ізольованій області напівпровідникової структури. 

Існує кілька видів флеш-пам'яті. Перший з них – це NOR. Конструкція NOR 

використовує класичну двовимірну матрицю провідників, у якій на перетині 

рядків і стовпців розташовується одна комірка. Інший вид флеш-пам'яті –

NAND. Він відрізнявся від NOR тим, що в його основі лежала не двомірна 

матриця, а тривимірний масив. Іншими словами, на перетині рядка і стовпця 

знаходиться не одна, а цілий блок комірок. У порівнянні з NOR алгоритм 

читання в NAND-пам'яті значно ускладнюється, що призводить до 

уповільнення в роботі. Проте така конструкція дозволяє досягти значно 

більших ємностей чіпа. Спочатку елементарна комірка могла зберігати лише 

один біт інформації. Такі комірки називаються однорівневими (SLC, single-

level cell). Потім з’явилася необхідність збільшити щільність запису без 

зменшення розмірів комірок – так були створені MLC-комірка (multi-level 

cell) з двухбітною розрядністю. А після MLC налагодилося виробництво 

трирівневих TLC-осередків (triple-level cell). Однак нескінченно нарощувати 

розрядність комірок не можна. Справа в тому, що через складність 

конструкції провадження у зменшеному техпроцесу супроводжується 

погіршенням розпізнавання сигналів в комірці і скороченням виходу 

придатних кристалів.  

Індустрії було потрібно нове технологічне рішення для подальшого 

розвитку. І цим рішенням стала тривимірна V-NAND (Vertical NAND) 

пам'ять. Суть технології полягає в тому, що відтепер комірки будуть 
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розташовуватися не тільки планарно, але й культурними шарами. Всього 

один над одним можна розташувати до 32 шарів. Це дозволяє значно 

збільшити ємність, не змінюючи індивідуальних розмірів комірок пам'яті. 

Вже у 2017 року був випущений кристал, що складається зі 100 шарів 

об’ємом 1 Тбіт. 

 

10.2. Принцип оптичного запису інфрмації 

CD-диски. Найпоширенішим представником цього сімейства є CD-

ROM. Його характеризують такі показники. У порівнянні з вінчестером він 

надійніше в транспортуванні. CD-ROM має більшу ємність, порядку 700Мб. 

CD-ROM практично не зношується. 

CD-ROM є, в основному, адаптацією компакт-дисків цифрових 

аудіозаписуючих систем. Цифрові дані записуються на диск, 

використовуючи спеціальний записуючий пристрій, який наносить 

мікроскопічні ямки на поверхні диска. Інформація, закодована за допомогою 

цих ямок, може бути прочитана просто шляхом реєстрації зміни 

відображення (ямки будуть темніше, чим поверхня блискучого сріблястого 

диска). Як тільки CD-ROM буде відштампований за допомогою пресів, дані 

вже не можуть бути змінені, поглиблення будуть вічні. 

Активний шар виготовляють із органічних сполук: цианіну (Cyanine) і 

його похідній – фталоцианіну (Phtalocyanine). 

Вимоги до світловідбиваючого шару CD-R, у порівнянні зі 

штампованими дисками, досить високі через наявність шару, що реєструє. 

Тому для виготовлення шару, що відбиває, використовуються більш дорогі 

матеріали – промислове золото й срібло, – а також складні сплави. 

У цей час для виготовлення світловідбиваючого шару використовують 

срібло, тому що цей матеріал дешевше й має більш високий коефіцієнт 

відбиття. Найчастіше робоча поверхня буває прозорої, темно-синього або 

ясно-зеленого кольору. Термін служби таких дисків, залежно від матеріалу 

виготовлення, становить від 10 до 100 років. 

На противагу незмінним дискам (CD-R), перезаписувані оптичні 

пристрої (CD-RW) виконують саме те, що випливає з їхньої назви. Дані 

можуть бути записані на такі диски у формі, яка дозволяє їхнє оптичне 

зчитування. Ідея оптичних перезаписуваних носіїв змусила різних 

виробників почати розвиток, принаймні, трьох технологій – барвних 

полімерів, фазових змін і магнітооптики, дві з яких дозволили забезпечити 

високу щільність зберігання, можливу тільки на оптичних носіях, а третя 

дала потенційну можливість розбудовувати ці носії в напрямку забезпечення 

перезаписи збережених даних. У системах з барвним полімером 

підфарбований внутрішній шар знебарвлюється від нагрівання лазером. У 

системах зі зміною фази, матеріал, який використовується для запису, може 

бути у вигляді правильних кристалічних ґрат або у вигляді хаотично 

розташованих молекул, при цьому його відбивна система змінюється. 

Недолік перезаписуваних дисків, заснованих на перших двох принципах – 

старіння робочого матеріалу, третього – невисока швидкість запису. 
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Під час «пропалювання» (запису диска) промінь лазера нагріває 

ділянки проміжного шару. При наступному охолодженні ці ділянки 

переходять із кристалічної форми в аморфну. Якщо інформацію з CD-RW 

необхідно стерти, промінь лазера нагріває проміжний шар менш інтенсивно, і 

аморфні ділянки кристалізуються. 

DVD-диски. Компакт-диск стандарту DVD має такі ж розміри (4,75”), 

як і CD, але має більшу ємність. Для того щоб досягнути шести-семиразового 

збільшення щільності зберігання даних у порівнянні з CD-R(RW), потрібно 

було змінити дві ключові характеристики записуючих пристроїв: довжину 

хвилі записуючого лазера й відносний отвір об’єктива, який його фокусує. У 

технології CD-R застосовується інфрачервоний лазер з довжиною хвилі 780 

нанометрів (нм), у той час як DVD-R(RW) використовує червоний лазер з 

довжиною хвилі або 635, або 650 нм. У той же час, відносний отвір об’єктива 

типового пристрою CD-R(RW) рівно 0,5, а пристрою DVD-R(RW) – 0,6. Такі 

характеристики апаратури дозволяють наносити на диски DVD-R(RW) мітки 

розміром усього лише 0,40 мкм, що набагато менше мінімального розміру 

мітки CD-R(RW) – 0,834 мкм. 

DVD є носієм, який може містити будь-який тип інформації, який 

звичайно розміщається на дисках, що масово випускаються, DVD: відео, 

аудио, зображення, файли даних, мультимедійні додатки і так далі. Залежно 

від типу записаної інформації диски DVD-R і DVD-RW можна 

використовувати на стандартних пристроях відтворення DVD, включаючи 

більшість дисководів DVD- ROM і програвачів Dvd-video. 

Blu-Ray. Blu-Ray – це формат оптичного носія, що використовується 

для зберігання відео і комп’ютерних ігор у форматі високої чіткості. Диски 

Blu-ray, що прийшли на зміну DVD, забезпечують якість зображення рівня 

Full HD. За основу технологічної розробки був прийнятий новий стандарт , 

що передбачає зчитування інформації за допомогою синього лазера (рис. 

11.3).  

 

 
Рис. 10.1. Ілюстрація відмінностей в технологіях виробництва оптичних 

носіїв 
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Для технології DVD стали застосовувати лазер з коротшою довжиною 

хвилі 650 або 635 нм, і це дозволило збільшити ємність. У стандартному 

вигляді було досягнуто рекордне на той час значення в 4,38 Мб. 

Двошаровість досягається за рахунок впровадження напівпрозорого 

шару, який прозорий для світла з одного довжиною хвилі і відбиває світло 

іншої довжини хвилі. При цьому геометричні розміри DVD- дисків 

залишилися такими ж як і у CD , що дозволило випускати гібридні пристрої, 

здатні відтворювати як звичайні компакт -диски , так і DVD. Рекордна 

ємність DVD- дисків стала дорівнювати 15,9 Гб (по 7,95 Гб на кожну сторону 

двошарового диска). 

Ємність таких носіїв інформації складає 1 Гб. Ця розробка 

призначається для користувачів портативних пристроїв і мобільних 

телефонів. Але якщо ми зараз говоримо про Blu- Ray- диску (BD), то маємо 

на увазі прийнятий стандарт – розміри як у CD ( 120 мм у діаметрі), ємність – 

27 Гб. 

 

10.3. Флеш-пам’ять. 

З появою флеш-пам’яті виробники електроніки одержали 

можливість без особливих проблем і витрат оснастити свої пристрої новим 

типом накопичувачів. Були наявними вигоди – низьке енергоспоживання, 

висока надійність (через відсутність деталей, що рухаються ), довготривале 

збереження інформації (від 20 до 100 років), і стійкість до зовнішніх впливів і 

навантаженням. 

Флеш-пам’ять (рис. 10.2) зберігає інформацію в масиві польових 

транзисторів, що звуться комірками (англ. cell). Розрізняють два типи 

комірок: однорівневі (англ. single-level cell, SLC) — кожна з них може 

зберігати лише один біт, і багаторівневі (англ. multi-level cell, MLC) — 

можуть зберігати більше одного біта, використовуючи різний рівень 

електричного заряду на плаваючому затворі транзистора. 

 

 
Рис10.2. Flash-накопичувач. 

 

Відмінності між SLC і MLC є не лише в об’ємі інформації, що 

зберігається, але й в циклах перезапису. Сьогодні типова кількість циклів 

запису в SLC складає близько 100 тисяч. Але якщо ви вважаєте, що SLC = 

2MLC, і життєвий цикл MLC в районі 50 тисяч, то помиляєтесь. Це було б 

вірно для пам’яті з довільним доступом, але флеш-пам’ять не є такою. У 
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результаті MLC витримують всього 10 тисяч циклів запису, після чого 

будуть доступні лише для читання. Є, прав-да, відхилення в обидві сторони, а 

найбільш зносостійкі чіпи сьогодні (20 тисяч гарантованих циклів запису) 

виробляє Toshiba. 

Окрім відмінностях в типах комірок існує і два види архітектури 

пам’яті, побудованих по різних принципах. 

NOR архітектура — в основі цього типа флеш-пам’яті лежить елемент 

АБО—НІ (англ. NOR), В NOR-архітектурі до кожного транзистора необхідно 

підвести індивідуальний контакт, що збільшує розміри схеми. Ця проблема 

вирішується за допо 

NAND архітектура — в основі NAND-типа лежить елемент І-Ш (англ. 

NAND). Принцип роботи такий же, від NOR типа відрізняється лише 

розміщенням комірок і їх контактами. мовою новішої NAND-архітектури. В 

результаті вже не потрібно підводити індивідуальний контакт до кожної 

комірки, так що розмір і вартість NAND-чіпа може бути істотно менша. 

Також запис і стирання відбуваються скоріше. Проте ця архітектура не 

дозволяє звертатися до довільної комірки. 

Флеш-пам ять може бути вмонтована в мобільний пристрій, а може 

бути переносною (це і є карта пам’яті, flash-накопичувач) і 

використовуватися в декількох пристроях (наприклад, флеш-карта 

мобільного телефону може бути прочитана на звичайному комп’ютері). В 

даний час мікросхеми флеш-пам’яті випускають більше 50 компаній по 

всьому світу. 

Карти пам’яті. Відрізняються від флеш-карт ще більш компактним 

розміром, та типом роз’єму підключення (рис.10.3): 

 
Рис. 10.3. Основні типи карт пам’яті. 

 

На рис. 10.3 цифрами позначено: 

1 = ММС Plus (Multimedia Card). 

2 = SD Mini (Secure Digital). 

3 = SD Micro (Secure Digital). 

4 = MMC Mobil (Multimedia Card). 

5 = MS Pro (Memory Stick Pro). 

6 = MS Pro Duo (Memory Stick Pro Duo). 
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7 = RS MMC (Multimedia Card). 

8 = SM (Smart Media). 

9 = CF (Compact Flash). 

10= SD (Secure Digital). 

У технічному описі будь-якого мобільного пристрою зараз вказується 

тип використовуваної флеш-пам’яті. При придбанні мобільного пристрою 

(або переносної флеш-карти до мобільного пристрою) має сенс купувати 

найпоширеніші на ринку флеш-карти (інакше можуть виникнути проблеми 

сумісності флеш-карт з яким-небудь пристроєм). Для найпоширеніших типів 

флеш-карт існують адаптери, які дозволять застосовувати флеш-карту в 

ширшому спектрі пристроїв. 

При всьому різноманітті карт флеш-пам’яті, можна виділити 7 основних 

типів: 

CompactFlash, скорочено CF, випускаються двох типів – CF type І і CF 

type II. Завдяки тому, що швидкісна межа інтерфейсу карт CompactFlash 

досить висока, і, що найпривабливіше, легко і просто піддається збільшенню, 

а також тому, що у них фактично немає конкурентів по ємкості і за ціною, 

цей стандарт залишається найпопулярнішим і перспективнішим, не 

дивлячись на більший в порівнянні з іншими картами розмір (42*36*4 мм.). 

На думку фахівців, CompactFlash є зараз найбільш універсальним типом 

флеш-карт і може використовуватися в багатьох пристроях. 

IBM Microdrive – ще один пристрій, що є не зовсім "картою” пам’яті, 

формату Compact Flash type II власне, це повноцінний жорсткий диск 

об’ємом до гігабайта. Така "карта" стоїть дешевше звичайних за рахунок 

дешевшого носія, проте через це ж її надійність нижча, та і енергії Microdrive 

потрібна більше звичайного, що є причиною його обмеженої сумісності – він 

працює далеко не у всіх пристроях, нехай навіть і з роз’ємом CF type II. 

SmartMedia – дуже дешева і ультратонка (завтовшки всього три чверті 

міліметра) флеш-карта. Низька ціна досягається за рахунок граничний 

простій конструкції, проте і мінуси в наявності – не настільки висока 

захищеність інформації від випадкового стирання. 

Multimedia Card (ММС) – основна перевага цього типу – мініатюрність 

і максимально низьке енергоспоживання, але при цьому досить низька 

швидкість читання і запису. Розмір стандартної карти 24x32x1,4 мм, 

укороченою 24x18x1,4 мм. Використовується в мобільних телефонах і інших 

мініатюрних пристроях. 

Secure Digital (SD) – її розмір дещо більше ММС, але швидкість 

читання і ємкість значно вищі. Ціна, відповідно, дорожче. 

MICRO SD – основна відмінність від SD – це крихітний розмір. Останнє 

як в SD.SD і ММС зворотньо сумісні, тобто картки ММС можна вставити і 

використовувати в роз’ємі для карт SD, а ось навпаки зробити знову не 

вийде. Втім, зараз майже всі пристрої обладнані саме роз’ємом SD 

(найчастіше він навіть називається SD/MMC). 

MemoryStick – розробка фірми Sony. Розмір 24*32/1,4 (2,1) мм, досить 

високий захист інформації, швидкість читання і запису порівнянні з 
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SecureDigital (SD), але ємкість невисока. 

 

10.4. Голографічні пристрої 

Голографічний запис, анонсований ще в 2001 році компанією Inphase 

Technologies, дозволяє записати на диск стандартного розміру до 1,6 

терабайта даних. Для запису промінь лазера розділяється на опорний і 

сигнальний потоки, останній обробляється за допомогою просторового 

світлового модулятора (Spatial Light Modulator — SLM). Цей пристрій 

перетворить призначені для зберігання дані, що полягають із послідовностей 

0 і 1, в "шахове поле" світлих і темних крапок – кожне таке поле містить 

близько мільйона біт інформації. 

Після перетинання опорного променю й проекції " шахової дошки" 

утворюється голограма, і на носій проводиться запис інтерференційної 

картини. Змінюючи кут нахилу опорного променю, а також довжину його 

хвилі або положення носія, на ту саму площу можна записати кілька різних 

голограм одночасно – цей процес називається мультиплексуванням. Для 

читання даних досить освітити диск відповідним опорним променем і 

"прочитати" зріз голограми за допомогою сенсора. Так і відновлюються 

вихідні біти інформації. Крім обсягів зберігання, у технології вражають і інші 

характеристики. Так, наприклад, заявлена швидкість передачі даних 

становить 960 мегабіт у секунду. 

Звичайно ж, Махеі і Inphase Technologies – далеко не єдині компанії, що 

працюють на ниві голографічного запису даних. У Японії подібні пристрої 

збирається випускати фірма Optware. До речі, мешканці Країни Всхідного 

Сонця навіть сформували для просування цього стандарту альянс (HVD 

Аііапсе), до складу якого входять такі гіганти, як Fujifilm. 

 

10.5. Перспективні напрямки розвитку накопичувачів зі змінними 

носіями 

Флеш-пам’ять на квантових точках покликана вирішити дві основні 

проблеми флешок – низьку стабільність даних і тривалий час запису. 

Осередок пам'яті звичайної флешки являє слбою «клітку» з діоксиду 

кремнію, всередині якої замкнений електронний заряд. Через квантові ефекти 

заряд здатний проникати через тонку стінку клітки, причому як всередину, 

так і назовні. Стимулом для електронів служить невелика допоміжнанапруга. 

Згодом тонка стінка клітки руйнується, через що заряд починає 

безконтрольно витікати і флешка стає непридатною для використання. Вчені 

запропонували розв’язати  дану проблему, замінивши «клітку» «ямою». А 

всередину ями помістити не провідник, а квантові точки. В ями немає стінок, 

які могли б зруйнуватися, тому її довговічність істотно вище. Друга 

відмінність ями від клітки в тому, що в яму легко потрапити (але вибратися з 

них однаково складно). Таким чином можна отримати осередки пам'яті, в які 

легко записати 1 і складно записати 0. Ця властивість може призводити до 

того, що флешка на квантових точках буде дуже швидко записувати дані і 

відносно довго видаляти. Або, навпаки, довго записувати і швидко видаляти. 
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Ця технологія дозволяє істотно обійти традиційну flash-пам'ять в швидкості 

запису і довговічності.  

Ця технологія на сьогодні перебуває тільки на початку свого 

становлення та може бути впроваджена у виробництво не раніше, ніж за 

кілька десятиліть. Більш реальною на сьогодні є  технологія голографічного 

запису.   

Запис голограми проводиться за рахунок комбінації двох лазерних 

променів, один з яких несе інформацію, а інший є допоміжним (опорним). 

Накладаючись один на одне, світлові хвилі лазерів створюють складну 

просторову картину всередині запам'ятовуючого шару, який володіє 

фотографічною пам’яттю, як картка Polaroid, тільки об’ємною. Для 

відновлення даних достатньо направити промінь опорного лазера на 

фотографічний шар. 

Об’ємність зображення дозволяє записувати на голографічні носії в 

десятки і сотні разів більше інформації, ніж на лазерні і Blu-ray диски, у яких 

площина запису одна або дві. Проте, існує проблема із підбором надійного 

полімеру для фотографічного шару, оскільки майже всі вони або 

розпадаються з плином часу, або вступають в хімічні реакції. 

Проте вже відомі технології створення носіїв інформації, засновані 

тільки на законах фізики та техніки вже починають себе вичерпувати, вже 

кілька років ведуться дослідження зі створення  комп’ютерної пам’яті на 

основі природніх властивостей живих організмів та органічних клітин 

зберігати інформацію.  

Зовсім недавно вчені запропонували використовувати в якості 

елементів пам’яті одну або кілька молекул штучного графену. Нуль або 

одиницю в таку пам’ять можна написати, зорієнтувавши молекули в 

певному напрямку за допомогою магнітного поля. Вперше в серії подібних 

експериментів технологія працює при температурі близько 0 ° C. Зниження 

розміру комірки пам’яті до молекулярних масштабів несе істотні складності, 

зокрема, окремі молекули занадто нестійкі через тепловий рух і всю схему 

доводиться сильно охолоджувати. 

Є, однак, і інша можливість – використовувати не магнітні властивості 

молекули, а фотохімічні. Деякі протеїни можуть змінювати свої властивості 

при впливі світла, зокрема – лазерних променів. Вже розроблений механізм 

зберігання і зчитування даних, заснований на цьому принципі. Час 

фотохімічної трансформації одного білка – близько 500 фемтосекунд, так 

що потенційно швидкість роботи подібної молекулярно-оптичної пам’яті в 

кілька разів вище, ніж у DRAM. Можливо, вчені задумаються про 

застосування цієї технології в оптичних комп’ютерах. 

Ще однією технологією майбутнього є рідкі носії інформації [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Після проведення ряду експериментів був 

створений особливий штучний розчин, який за своїми характеристиками 

нагадує речовину, що зустрічається в живій клітині. Цей розчин здатний 

зберігати в собі кластери з наночастинок, які можуть приймати два 

положення по типу одного біта інформації. В ході досліджень з’ясувалося, 
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що кількість розчину, що міститься в столові ложзі містить в собі 12 

частинок, здатних стати сховищем для терабайта даних.  

Однак розробники зіткнулися з низкою проблем: по-перше, з 

потенційною дорожнечею даної технології, а по-друге, зі складністю 

регулювання процесу запису даних в кластери. Відкриття отримало назву 

wet computing. 

Молекулярна пам’ять 

Диски CD-ROM (CD-RW) на сьогодні дають змогу зберігати до 700 MB 

інформації. Технології магнітного запису також розвиваються дуже швидко – 

за останній час місткість жорстких дисків у настільних комп’ютерах зросла 

до 400 ГБайт. Однак комп’ютерам у майбутньому доведеться обробляти 

сотні гігабайт і навіть терабайти інформації – набагато більше, ніж може 

вмістити будь-який з існуючих сьогодні дисків.  

Обслуговування таких обсягів даних та переміщення їх для 

опрацювання надшвидкісними процесорами потребують радикально нових 

підходів при створенні пристроїв зберігання інформації. 

Одним з радикально нових підходів у створенні пристроїв зберігання 

даних є так званий молекулярний. 

Група дослідників центру W. M. Keck Center for Molecular Electronics 

(під керівництвом професора Роберта Р. Бірга (Robert R. Birge) отримала 

прототип підсистеми пам’яті, яка використовує для запам’ятовування 

цифрових бітів молекули. Це молекули протеїну, що називається 

бактеріородопсин. Цей мікроорганізм “проживає” у соляних болотах, де 

температура може досягати +150оС. 

Р. Бірг вибрав бактеріородипсин, тому що фотоцикл (послідовність 

структурних змін, що відбуваються з молекулою при реакції зі світлом) 

робить цю молекулу ідеальним логічним елементом типу “AND” або типу 

перемикача з одного стану в інший (тригер). Як показали дослідження Бірга, 

bR-стан (значення біта «0») і Q-стан (значення біта «1») є проміжними 

станами молекули й можуть залишатися стабільними протягом багатьох 

років. 

За оцінками Бірга, дані, записані на бактеріородопсоновому 

запам’ятовувальному пристрої, мають зберігатися приблизно п’ять років. 

Іншою важливою особливістю є те, що ці два стани мають спектри 

поглинання, які суттєво відрізняються. Це допомагає легко визначити 

поточний стан молекули за допомогою лазера, налагодженого на відповідну 

частоту. 

Р. Бірг побудував прототип системи пам’яті, в якому бактеріородопсин 

запам’ятовує дані у тривимірній (3-D) матриці. Така матриця являє собою 

кювету (прозору посудину), заповнену поліакрідним гелем, в який поміщено 

протеїн. Протеїн, що перебуває у bR-стані, фіксується у просторі при 

полімеризації гелю. Кювету оточують батарея лазерів і детекторна матриця, 

побудована на базі приладу, що використовує принцип зарядової інжекції, 

які застосовуються для запису і зчитування даних. При запису даних 

спочатку необхідно запалити жовтий «сторінковий» лазер для переведення 
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молекул в Q-стан. Просторовий світловий модулятор (SLM), який являє 

собою LCD-матрицю, що створює маску на шляху променя, викликає 

виникнення активної площини в матеріалі всередині кювети. Ця 

енергоактивна площина є сторінкою даних, що може вміщувати масив 4096 * 

4096 біт. 

Перед поверненням протеїну в стан спокою (у ньому він може 

перебувати тривалий час, зберігаючи інформацію) запалюється червоний, 

записуючий лазер, який, як правило, розміщений під прямим кутом відносно 

жовтого. Другий SLM відображає двійкові дані й таким чином створює на 

шляху променя відповідну маску, тому опроміненню піддаються тільки певні 

місця сторінки. Молекули в цих місцях перейдуть у Q-стан і будуть являти 

собою двійкову одиницю. Інша частина сторінки повернеться у початковий 

Q-стан та буде представляти двійкові нулі. Для того, щоб прочитати дані, 

потрібно знову запалити сторінковий лазер, який переводить сторінку 

читання у О-стан. Це робиться для того, щоб надалі за допомогою 

відмінності у спектрах поглинання ідентифікувати двійкові нулі й одиниці. 

Через 2 мс після цього сторінка «занурюється» в низькоінтенсивний 

світловий потік червоного лазера. Низька інтенсивність необхідна для того, 

щоб попередити «перестрибування» молекул у Q-стан.  

Молекули, які представляють двійковий нуль, поглинають червоне 

світло, а які представляють двійкову одиницю – пропускають промінь повз 

себе. Це створює «шаховий» малюнок зі світлих і темних місць на CID-

матриці, яка охоплює сторінку цифрової інформації. 

Для стирання даних достатньо короткого імпульсу синього лазера, щоб 

повернути молекули з Q-стану у вихідний Q-стан. Синій колір не обов’язково 

має створюватися лазером: можна стерти всю кювету за допомогою 

ультрафіолетової лампи. При операціях читання/запису використовуються 

два додаткових біти парності для захисту від помилок. 

Сторінка даних може бути прочитана без зруйнування до 5000 разів. 

Кожна сторінка відстежується лічильником, і після 1024-го зчитування 

сторінка перезаписується (поновлюється) за допомогою нової операції 

запису. 

Голографічна пам’ять 

Широкі перспективи щодо побудови систем пам’яті відкриває 

технологія оптичного запису. Ця технологія відома як голографія: вона дає 

змогу забезпечити дуже високу густину запису при збереженні максимальної 

швидкості доступу до інформації. Це досягається за рахунок того, що 

голографічний образ (голограма) кодується в один великий блок даних, який 

записується всього за одне звернення. При зчитуванні інформація повністю 

зчитується з пам’яті. 

Для зчитування чи запису блоків даних («сторінок»), які голографічно 

зберігаються на світлочутливому матеріалі, використовуються лазери. 

Теоретично тисячі таких цифрових сторінок, кожна з яких вміщує до 

мільйона біт, можна помістити у пристрій розміром у шматок цукру 

(кісточка). При цьому досягається густина даних в 1 ТВ/см
3
. Практично 
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розробники прогнозують і очікують густини близько 10 GB/см
3
, а це вражає, 

якщо порівняти на сьогодні з магнітним способом – 100 КВ/см
2
. При такій 

щільності запису оптичний шар, що приблизно збігається за товщиною з 

колодою гральних карт, дасть змогу зберігати близько 1 ТВ інформації. 

Функціонування подібної пам’яті можна розглянути на прикладі 

установки, розробленої науковою групою з Almaden Research Center. 

На початковому етапі у пристрої відбувається поділ променя синьо-

зеленого аргонового лазера на дві складові – опорний і предметний промені 

(останній є носієм самих даних). Предметний промінь піддається 

розфокусуванню для того, щоб він міг повністю освітлювати просторовий 

світловий модулятор (Spatial Light Modulator – SLM). SLM представляє 

собою рідкокристалічну панель (LCD), на якій сторінка даних 

відображається у вигляді матриці, що складається зі світлих та темних 

пікселів (двійкові дані). 

Обидва промені спрямовуються в середину світлочутливого кристала, де 

й відбувається їхня взаємодія. В результаті цієї взаємодії утворюється 

інтерференційна картина, яка є основою голограми і запам’ятовується у 

вигляді набору варіацій показника заломлення чи коефіцієнта відбивання в 

середині цього кристала. При читанні даних кристал освітлюється опорним 

променем, який, взаємодіючи з кристалічною інтерференційною картиною, 

відтворює записану сторінку у вигляді образу «шахівниці» зі світлих і 

темних пікселів. Потім цей образ спрямовується в матричний детектор, що 

захоплює всю сторінку даних. При читанні даних опорний промінь має 

падати на кристал під аналогічним кутом. Змінюючи кут опорного променя 

чи його частоту, можна записати додаткові сторінки даних на тому самому 

кристалі. 

Оскільки інтерференційні шаблони однорідно заповнюють весь 

матеріал, то це дає підстави зробити висновок про високу достовірність 

записаної інформації. 

 

Питання для самоперевірки 
1. Розкрийте принцип оптичного запису інфрмації. 

2. На якому фізичному явищі заснований принцип роботи флеш-пам’яті? 

3. Розкрийте принцип роботи голографічних пристроїв зберігання 

інформації. 
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Лабораторна робота №7 

НАКОПИЧУВАЧІ НА ОПТИЧНИХ ДИСКАХ 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та 

характеристиками накопичувачів на оптичних дисках  персонального 

комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

Починаючи з 1995 року в базову конфігурацію персонального 

комп'ютера замість дисководів на 5,25 дюймів почали включати дисковод 

CD-ROM. Абревіатура CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) 

перекладається як постійний запам'ятовуючий пристрій на основі компакт-

дисків. Принцип дії цього пристрою полягає у зчитуванні цифрових даних за 

допомогою лазерного променя, що відбивається від поверхні диска. В якості 

носія інформації використовується звичайний компакт-диск CD. Цифровий 

запис на компакт-диск відрізняється від запису на магнітні диски високою 

щільністю, тому стандартний CD має ємність порядку 650-700 Мбайт. Такі 

великі об'єми характерні для мультимедійної інформації (графіка, музика, 

відео), тому дисководи CD-ROM відносяться до апаратних засобів 

мультимедіа. Крім мультимедійних видань (електронні книги, енциклопедії, 

музикальні альбоми, відеофільми, комп'ютерні ігри) на компакт-дисках 

розповсюджується також різноманітне системне та прикладне програмне 

забезпечення великих обсягів (операційні системи, офісні пакети, системи 

програмування і т.д.) 

Компакт-диски виготовляють із прозорого пластику діаметром 120 мм і 

товщиною 1,2 мм. На пластикову поверхню напилюється шар алюмінію або 

золота. В умовах масового виробництва запис інформації на диск 

відбувається шляхом витиснення на поверхні доріжки, у вигляді ряду 

заглиблень. Такий підхід забезпечує двійковий запис інформації. 

Заглиблення (pit – піт), поверхня (land – ленд). Логічний нуль може бути 

представлений як пітом, так і лендом. Логічна одиниця кодується переходом 

між пітом та лендом. Від центру до краю компакт-диску нанесена єдина 

доріжка у вигляді спіралі шириною 4 мкм із кроком 1,4 мкм. Поверхня диска 

розбита на три ділянки. Початкова (Lead-In) розташована в центрі диска і 

зчитується першою. В ній записано вміст диска, таблиця адрес всіх записів, 

мітка диска й інша службова інформація. Середня ділянка містить основну 

інформацію і займає більшу частину диска. Кінцева ділянка (Lead-Out) 

містить мітку кінця диску. Для штампування існує спеціальна матриця-

прототип (мастер-диск) майбутнього диска, яка витискує доріжки на 
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поверхні. Після штампування, на поверхню диска наносять захисну плівку з 

прозорого лаку. 

Накопичувач CD-ROM містить: 

 електродвигун, що обертає диск; 

 оптичну систему, яка складається з лазерного випромінювача, 

оптичних лінз та датчиків і призначена для зчитування інформації з поверхні 

диска; 

 мікропроцесор, що керує механікою привода, оптичною системою і 

декодує прочитану інформацію у двійковий код. 

Компакт-диск розкручується електродвигуном. На поверхні диска за 

допомогою приводу оптичної системи фокусується промінь із лазерного 

випромінювача. Промінь відбивається від поверхні диска і скрізь призму 

подається на датчик. Світловий потік перетворюється в електричний сигнал, 

який поступає у мікропроцесор, де він аналізується й перетворюється у 

двійковий код. 

Основними характеристиками CD-ROM є: 

 швидкість передачі даних – вимірюється в кратних долях 

швидкості програвача аудіо компакт-дисків (150 Кбайт/сек) і характеризує 

максимальну швидкість з якою накопичувач пересилає дані в оперативну 

пам'ять комп'ютера, наприклад, 2-швидкісний CD-ROM (2x CD-ROM) буде 

зчитувати дані зі швидкістю 300 Кбайт/сек., 50-швидкісний (50x) – 7500 

Кбайт/сек.; 

 час доступу – час, потрібний для пошуку інформації на диску, 

вимірюється у мілісекундах. 

Основний недолік стандартних CD-ROM – неможливість записування 

даних, але існують пристрої однократного записування CD-R та 

багаторазового записування CD-RW. 

 

Накопичувач CD-R (CD-Recordable). Зовні схожі на накопичувачі CD-

ROM і сумісні з ними за розмірами диска та форматами запису. Дають змогу 

виконати одноразовий запис і необмежену кількість зчитувань. Запис даних 

здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення.  

 

Накопичувач CD-RW (CD-ReWritable). Використовуються для 

багаторазового запису даних, причому можна як просто дописати нову 

інформацію на вільний простір, так і повністю перезаписати диск новою 

інформацією (попередні дані знищуються). Як і у випадку з накопичувачами 

CD-R, для запису даних необхідно встановити в системі спеціальні програми, 

причому формат запису сумісний зі звичайним CD-ROM.  

 

Накопичувач DVD (Digital Video Disk)  

Пристрій для читання цифрових відеозаписів. Зовні DVD-диск схожий 

на звичайний CD-ROM (діаметр – 120 мм, товщина 1,2 мм), однак 

відрізняється від нього тим, що на одній стороні DVD-диску може бути 

записано до 4,7 Гбайт, а на обох – до 9,4 Гбайт. У разі використання 
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двошарової схеми запису на одному його боці можна розмістити вже до 8,5 

Гбайт інформації, відповідно на обох боках – близько 17 Гбайт. DVD-диски 

допускають також перезапис інформації. 

 Оптичні носії нового покоління об'єднує тільки стандартний розмір 

диска і синьо-фіолетовий (а зовсім не голубий, як вважає абсолютна 

більшість користувачів) лазер з довжиною хвилі 405 нм. Перехід на більш 

короткохвильовий лазер дозволяє значно щільніше розміщувати інформацію 

на диску, умістивши на один шар до 27 Гбайт даних.  

HD-DVD. Мабуть, вирішальним аргументом у прийнятті цього 

стандарту стала його спадкоємність з існуючими DVD-дисками. Для 

переходу на випуск нової продукції потрібна мінімальна модернізація вже 

існуючих ліній. Навіть мікросхеми в приводах можна залишити колишні: 

використовуються ті ж самі алгоритми читання і корекції даних, потрібно 

лише змінити оптичну голівку. 

 

  

Рис. 10.4.Привід HD-DVD Рис. 10.5. Диск HD-DVD 

Оптичні болванки мають колишній розмір і «слоеность». Записуючий 

шар знаходиться посередині під захистом 0,6 мм пластику.  

У порівнянні з DVD, відстань між доріжками і розмір пітів зменшилися 

майже у два рази, що дозволило збільшити обсяг диска з 4,7 Гбайт до 15 

Гбайт. На даний момент вже прийнята специфікація двошарового диска 

ємністю 30 Гбайт. Крім того, компанії Memory Tech і Toshiba планують 

створити тришарові диски місткістю 45 Гбайт.  

Blu-ray  

Цей формат корінним чином відрізняється від DVD. У ньому 

використовуються абсолютно нові алгоритми зчитування й обробки 

інформації, що дозволяє домогтися більшої гнучкості фізичної структури 

накопичувачів. Наприклад, довжина піта може бути 0,138, 0,149 або 0,160 

мкм.  

Записуючий шар на диску розташовується всього лише на відстані 0,1 мм від 

поверхні. У результаті зменшуються спотворення лазерного променя і час 

відгуку. Все це дозволяє значно знизити розміри пітів і відстані між 

доріжками в порівнянні із звичайним DVD. Підсумок: на BD-диску міститься 

23,3, 25 або 27 Гбайт даних. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Рис. 10.6. Привід Blu-ray Рис. 10.7. Диск Blu-ray 

 

Затверджена специфікація двошарових BD-дисків ємністю 46,6 та 50 

Гбайт. Компанія Toshiba випустила чотиришаровий диск ємністю 100 Гбайт.  

Одне зі слабких місць Blu-ray – дуже маленька відстань між записуючим 

шаром і поверхнею – 0,1 мм в порівнянні з 0,6 в DVD і HD-DVD. Спочатку 

єдиним способом захисту від пошкоджень в BD-дисках був картридж. Але 

потім рядом компаній (наприклад, TDK) були розроблені спеціальні захисні 

покриття, що протистоять подряпинам і накопиченню бруду, що дозволило 

позбутися картриджів.  

Найкращою демонстрацією різниці між трьома поколіннями оптичних 

носіїв є даний малюнок.  

 
Рис. 10.8. Розміри пітів на CD, DVD і BD 

 

Вчені з Саутгемптонського університету і Технологічного університету 

Ейндховена продемонстрували технологію зберігання цифрових даних, яка 

дозволить створити носії інформації з фантастичними характеристиками: 

ємність 360 Терабайт на диск, термостійкість до 1000°C і практично 

необмежений термін служби. Для порівняння, найємнісніші на сьогоднішній 

день диски Blu-ray мають максимальний обсяг в 320 Гігабайт і забезпечують 

збереження даних протягом максимум семи років. 

Нова технологія передбачає зберігання інформації в п’яти вимірах: три 

просторові координати наноструктури плюс її розмір і орієнтація. Кожна 

наноструктура певним чином змінює напрямок і поляризацію світла, яке 

проходить через неї, що робить можливим зчитування даних. Запис даних 

проводиться короткими інтенсивними імпульсами фемтосекундного лазера, 

що формують в кварцовому склі масив наноструктур. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
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Диски для такого запису виготовляються з легованого кварцового скла, 

завдяки чому і отримується така висока термостійкість та довговічність. 

Дослідники провели експеримент, в якому на такий диск був успішно 

проведений запис текстового файлу розміром 300 Кбіт в три віддалених один 

від одного на 5 мкм шари наноструктурованних областей і читання цього 

файлу. 

«Ми розробляємо дуже стабільний і надійний тип пам’яті, який може 

знайти широке застосування в організаціях з великими архівами. В даний час 

компанії змушені виконувати резервне копіювання архівів кожні 5-10 років 

через відносно короткий термін служби жорстких дисків», – заявив керівник 

групи дослідників Цзін’юй Чжан (Jingyu Zhang). 

Цікавим є те, що дослідники назвали нову технологію запису 

даних “Кристал пам’яті Супермена”, на згадку про вічні кристали пам’яті, які 

фігурували в серії фантастичних фільмів про Супермена. А професор Пітер 

Казанський (Peter Kazansky), один з керівників дослідницької групи додав: 

“Нас хвилює той факт, що ми створили технологію зберігання інформації та 

документів, яка може пережити людський рід. Може бути так, що саме такі 

диски послужать в дуже далекому майбутньому єдиними доказами існування 

в минулому Землі розвиненою людської цивілізації “. 

 

Оптичний привід або оптичний накопичувач – електричний пристрій 

для зчитування і (залежно від конструкції) запису інформації з оптичних 

носіїв (наприклад, CD-ROM або DVD-ROM). 

Оптичні приводи розрізняються за підтримуваними форматами лазерних 

дисків, а також можливістю запису на оптичний диск. 

 

 
Рис. 10.9. Оптичний привід 

 

Для нормальної роботи привід повинен перебувати в горизонтальному 

положенні. Існує накопичувач, який може працювати у вертикальному 

положенні. При цьому диск вставляється в щілину руками, після чого 

спеціальний механізм утримує його і вводить всередину накопичувача. 
 

Основні складові накопичувача CD ROM: 

- Електродвигун, що обертає диск. 

- Оптична система, що призначена для зчитування інформації і 

http://info-svit.org.ua/go/http:/info-svit.com/2013/06/nova-metodyka-zapysu-dozvolyt-zbilshyty-jemnist-dvd-dyskiv-do-petabajta/
http://info-svit.org.ua/go/http:/info-svit.com/2013/06/nova-metodyka-zapysu-dozvolyt-zbilshyty-jemnist-dvd-dyskiv-do-petabajta/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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складається з: 

· Лазерного випромінювача. 

· Оптичних лінз. 

· Датчиків. 

- Мікропроцесор, який керує механікою та оптикою, а також перетворює 

світловий потік у двійковий код. 

 
Рис. 10.10. Складові накопичувача CD ROM. 

 

Компакт-диск розкручується електродвигуном, на поверхні диску 

фокусується промінь з лазерного випромінювача. Промінь відбивається від 

поверхні, проходить скрізь лінзи і попадає на датчик. Там світловий потік 

перетворюється на електричний сигнал, що надходить до мікропроцесора. 

Мікропроцесор аналізує сигнал і перетворює його у двійковий код. 

В оптичному накопичувачі є отвір для аварійного висунення лотка, якщо 

він не висувається. Для цього потрібно вставити тонкий стрижень, 

наприклад, випрямлення скріпку, і натиснути на нього.  

Крім цього, може бути присутнім 

кнопка для переходу на наступну пісню 

для аудіодисків. Ззаду може бути 

встановлений перемикач конфігурації, 

бажано встановити Slave, а також 

розташований роз'єм для тестування 

накопичувача виробником. Деякі 

накопичувачі можуть поставлятися з 

мікрофонами, навушниками, звуковими 

платами. 

Для завантаження диска потрібно: 

- Включити комп'ютер; 

- Натиснути кнопку відкриття лотка, при цьому він висувається; 

- Покласти диск написом вгору на лоток; 

- Повторно натиснути кнопку відкриття лотка. Лоток засувається, після 

чого можна починати роботу. 

Не слід висувати і засувати лоток вручну. Небажано тримати лоток 
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довго відкритим при відсутності роботи, не потрібно класти на лоток 

сторонні предмети, наприклад, ставити чашку з кавою, не слід тиснути на 

лоток, коли укладається диск. 

При відсутності роботи накопичувач переходить в режим збереження 

енергії, при цьому шум накопичувача припиняється. При надходженні 

команди на зчитування накопичувач починає роботу автоматично. 

Основні характеристики приводу: 

- Тип: внутрішній або зовнішній. Внутрішній привід вставляється в 

системний блок. Зовнішній має корпус прямокутної форми, підключається до 

паралельного порту (у старих комп'ютерах), USB (у сучасних) і має провід, 

що сполучається з електромережею. .Існує також зовнішній варіант для 

переносних комп'ютерів, що підключається за допомогою роз'єму PCMCIA; 

- швидкість передачі даних (Data Transfer Rate, DTR), відповідно 

вказується як двошвидкісний, чотирьох-, тридцяти двох-і т.д.; 

- обсяг буферної пам'яті (Buffer Memory). Кеш-пам'ять – мікросхема 

оперативної пам'яті, яка розташовується на платі накопичувача.  

- середній час між поломками (Mean Time Between Failure, MTBF). Дана 

характеристика є у багатьох пристроїв, проте не скрізь описується; 

- тип інтерфейсу або шини, до якого підключається; 

- середній час доступу (Access Time, AT). Він в CD-ROM накопичувачів 

більше, ніж у жорстких дисків, що визначено принциповими відмінностями в 

конструкції накопичувача, і розрізняється в десятки разів, причому чим 

більше кратність, тим менше час доступу. Так, у 4-кратного накопичувача 

воно приблизно дорівнює 150, а у 32 – 80 мс. Це значення можна довідатися з 

паспорта пристрої; 

- коефіцієнт помилок (Error Time); 

- перелік підтримуваних форматів. 

Можуть бути також інші параметри, такі, як рівень шумів, вібрації. Крім 

того, при покупці потрібно подивитися, м'яко Чи рухається лоток і чи міцно 

він утримується у відкритому вигляді. 

Підключається пристрій за допомогою двох кабелів: живлення та 

інформаційного. Існує три види накопичувачів: підключаються до шини 

SCSI, до шини IDE або роз'єму SATA.  

Краще мати накопичувач, що 

підключається до роз'єму IDE , 

якщо це підтримує материнська 

плата. Оскільки зазвичай 

роз'ємів SATA мало і, якщо 

потрібно встановити кілька 

оптичних або накопичувачів для 

жорстких дисків, то може 

виникнути проблема з наявністю 

вільного роз'єму. 

Нижче описано підключення 

саме до такої шини. Оптичні 
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накопичувачі можуть підключатися разом з жорстким диском. 

.Інформаційний кабель складається з 40 жил (показаний на малюнку вище) і 

має три штекера. Один підключається до контролера жорстких дисків (на 

старих платах) або безпосередньо до материнської плати. Другий до 

оптичного накопичувача і третій – до дисковода жорстких дисків.  За 

наявності звукової плати для прослуховування звуку з музичних дисків 

необхідно підключити третій шнур, що складається з чотирьох 

проводів. Один кінець підключається до звукової плати, іншого – до 

накопичувача. На рис нижче зображено задня сторона накопичувача, на якій 

є роз'єми для підключення проводів. 

 
 

При роботі з дисками необхідно виконувати наступні правила: 

- Не чіпайте робочу поверхню, інакше на ній можуть залишитися жирові 

сліди пальців; 

- Беріть диск за зовнішні краї, можна брати за краї центрального отвору; 

- Очищення диска проводиться від центру диска до зовнішнього краю 

м'якою сухою ганчіркою. Не можна використовувати сильні розчинники такі 

як, ацетон, мийні засоби, антистатичні аерозолі; 

- Зберігайте диски у спеціальній коробочці або конверті для дисків; 

- Не згинайте диск; 

- Не пишіть на робочій поверхні диска; 

- При зберіганні диска уникайте попадання на нього сонячних променів, 

а також сильного нагріву, що може призвести до викривлення диска. 

Диски можуть мати дефекти, які не дозволяють зчитувати дані. Якщо є 

зміщення концентричних доріжок щодо центру диска, то такий диск буде 

погано зчитувати, а на око такий дефект не визначається. Може допомогти 

зменшення швидкості обертання диска, наприклад, спробувати виконати це 

на менш швидкісному дисководі. Якщо диск деформований, то це іноді 

помітно для очей, то для читання таких дисків також може допомогти 

зниження швидкості обертання. 

Якщо на диску є цяточки, то, залежно від їх місця розташування та 

розміру, використовувати такий диск іноді можливо. Подряпини, які йдуть 

від краю до центру, часто не небезпечні, в той же час подряпини, що 

проходять уздовж краю, можуть не дати зчитувати дані. Тому протирати 

диск потрібно від центру до краю. Компакт-диски досить надійні, проте, 

якщо на компакт-диску є тріщини, то рекомендується зробити копію диска, 
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так як надалі можуть з'явитися нові тріщини та інформація на диску не буде 

зчитана. 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Заповнити таблицю 10.1, в якій вказати основні параметри 

різновидів оптичних дисків. 

Табл. 10.1 

Основні параметри оптичних дисків 

Параметри дисків CD-ROM DVD HD-DVD Blu-ray 

Діаметр, мм     

Товщина, мм     

Структура     

Довжина хвилі лазера, нм     

Відстань між доріжками, мкм     

Розмір поглиблення (pit), мкм     

Швидкість обертання диска, об/хв     

Ємність, Мбайт     

Швидкість передачі інформації, байт/с     

 

Завдання 2. Проведіть ретроспективний аналіз розвитку змінних засобів 

довготривалого зберігання інформації. Для цього: 

1. Визначте основні ознаки призначення змінних засобів 

довготривалого зберігання інформації. 

2. Опишіть ознаки структури змінних засобів довготривалого 

зберігання інформації кожного покоління. 

3. Визначте принцип дії змінних засобів довготривалого зберігання 

інформації. 

4. Визначте залежності між принципом дії змінних засобів 

довготривалого зберігання інформації та їх структурою, призначенням і 

параметрами.  

5. Визначте основні технологічні, функціональні, економічні та 

ергономічні характеристики змінних засобів довготривалого зберігання 

інформації. Отримані дані запишіть у вигляді таблиці. 

Завдання 3. Визначте найперспективніші технології виробництва 

засобів змінних засобів довготривалого зберігання інформації. Для цього: 

1. За кількісними показниками функціональних критеріїв засобів 

змінних засобів довготривалого зберігання інформації побудуйте S-криву їх 

розвитку у часі.  

2. Визначте за отриманою S-кривою сучасний етап еволюції змінних 

засобів довготривалого зберігання інформації.  

3. На основі ретроспективного аналізу та визначених у завданні 2 
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закономірностей визначте принцип дії, який може бути покладений в основу 

розробки нових поколінь змінних засобів довготривалого зберігання 

інформації для покращення їх характеристик. 

Контрольні питання 

1. Які існують різновиди накопичувачів на оптичних дисках?  

2. Який матеріал використовують для основи CD дисків? 

3. Що позначають поняття «піт» і «ленд»? 

4. Яким чином здійснюється запис/затирання на дисках CD-RW? 

5. Яким чином відбувається зчитування інформації з компакт-дисків? 

6. Яка характеристика накопичувача на оптичному диску є важливою 

для користувача? 

7. Основні відмінності між DVD та CD дисками? 

8. Які існують типи DVD дисків? 

9. В чому вимірюється швидкість передачі даних в накопичувачах на 

оптичних носіях? 
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Тема 11. ВІДЕОАДАПТЕРИ І МОНІТОРИ. АУДІОПРИСТРОЇ. МЕРЕЖЕВЕ 

УСТАТКУВАННЯ 

 

Лекція 

 

План викладу: 

11.1. Відеоадаптер. 

11.2. Звукова карта. 

11.3. Монітори. 

 

11.1. Відеоадаптер 

Відеоадаптер (відеокарта, відеоплата) – це пристрій, що здійснює 

інтерфейс з комп’ютером при підключенні монітора. Кожен комп’ютер має 

відеокарту, виключаючи ті, в яких вся необхідна електроніка вбудована 

прямо в материнську плату (в цьому випадку можна встановити нову 

відеокарту, але стару доведеться попередньо відключити). 

Фізично відеокарта являє собою багатошарову друкарську плату, на 

якій змонтовані мікросхеми, конденсатори і деякі інші деталі, а також 

роз’єми для підключення монітора (зазвичай кількох), і, у багатьох випадках, 

телевізора. Окремі моделі мають відеовхід, виконаний у вигляді роз’єму 

RCA, а іноді він поєднується з відеовиходом. 

Функціонально відеоадаптер складається з декількох обов’язкових 

блоків: 

• графічний процесор, який називають також графічним чіпсетом 

(chipset – набір мікросхем, комплект чіпів); 

• відеоконтролер – це пристрій, що відповідає за виведення 

зображення з відеопам’яті, регенерацію її вмісту, формування сигналів 

розгортай для монітора і обробку запитів центрального процесора; 

• мікросхеми відеопам’яті, в які записані BIOS відео, екранні 

шрифти, службові таблиці і т.п. ПЗП не використовується відеоконтролером 

прямо – до нього звертається тільки центральний процесор, і в результаті 

виконання ним програм з ПЗП відбуваються звернення до видеоконтроллеру 

і відеопам’яті. ПЗП необхідно лише для початкового запуску адаптера і 

роботи в режимі MS DOS; операційні системи з графічним інтерфейсом 

(Windows або OS / 2) не використовують ПЗП для управління адаптером; 

• цифро-аналогові перетворювачі (RAMDAC); 

• роз’єми. 

Процесор відеокарти. Перші комп’ютерні відеокарти були побудовані 

за принципом кадрового буфера, згідно з яким власне зображення 

формувалося центральним процесором комп’ютера і програмним 

забезпеченням, а карта відповідала лише за зберігання (в буфері пам’яті) і 

виведення з певною частотою окремих кадрів на монітор. Однак підвищення 

вимог до якості зображення, пов’язане з появою складних тривимірних 

комп’ютерних ігор і професійних конструкторських систем, привело до 

необхідності створення спеціалізованого процесора, який би займався 
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виключно формуванням (точніше, розрахунком) зображення. При цьому 

центральний процесор комп’ютера звільнився практично від всіх функцій, 

пов’язаних з побудовою зображення. Сучасні графічні процесори по 

складності не поступаються центральним процесорам, і більш того, у 

багатьох популярних моделях використовуються технології, ще не знайшли 

застосування в центральних процесорах. 

Спочатку дані в цифровому вигляді з шини потрапляють в 

відеопроцесор, де вони починають оброблятися. Після цього оброблені 

цифрові дані направляються в відеопам’ять, де створюється образ 

зображення, яке повинно бути виведено на дисплеї. 

Для виключення конфліктів при зверненні до пам’яті з боку 

відеоконтролера і центрального процесора перший має окремий буфер, який 

у вільний від звернень ЦП час заповнюється даними з відеопам’яті. 

Якщо конфлікту уникнути не вдається – відеоконтролеру доводиться 

затримувати звернення ЦП до відеопам’яті, що знижує продуктивність 

системи; для виключення подібних конфліктів у ряді карт застосовується так 

звана двох портова пам’ять, яка припускає одночасні звернення з боку двох 

пристроїв. 

Перш ніж стати зображенням на моніторі, двійкові цифрові дані 

обробляються центральним процесором, потім через шину даних 

направляються в відеоадаптер, де вони обробляються і перетворюються в 

аналогові дані і вже після цього направляються в монітор і формують 

зображення. Потім, все ще в цифровому форматі, дані, що утворюють образ, 

передаються в RAMDAC, де вони конвертуються в аналоговий вигляд, після 

чого передаються в монітор, на якому виводиться потрібне зображення. 

Таким чином, майже на всьому шляху проходження цифрових даних 

над ними виконуються різні операції перетворення, стискання та зберігання. 

Оптимізуючи ці операції, можна домогтися підвищення продуктивності всієї 

відеопідсистеми. Лише останній відрізок шляху, від RAMDAC до монітора, 

коли дані мають аналоговий вигляд, не можна оптимізувати. 

Крім внутрішньої архітектури, яка у різних відеопроцесорів може 

істотно відрізнятися, вони характеризуються параметрами: 

• тактова частота роботи графічного ядра. У сучасних чіпів вона 

становить до 1329 МГц, в залежності від класу. 

• технологічний процес, по якому виготовлений чіп. Значна 

кількість графічних процесорів в даний час випускається по 40нм – 28нм 

технологічному процесу. Чим досконаліше (мініатюрні) технологія, тим 

більше мікроскопічних транзисторів можна вмістити на кристалі одних і тих 

же розмірів, що означає більш високу продуктивність і одночасно меншу 

собівартість виробництва. 

На продуктивність графічної підсистеми впливають кілька факторів: 

• Кількість універсальних шейдерних процесорів (CUDA-ядер); 

• Підтримуваних АРІ і технологій; 

• Номінальної/динамічної частоти графічного ядра, МГц; 

• Частоти пам’яті (ефективної), МГц; 
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• Обсягу пам’яті, ГБ; 

• Типу пам’яті; 

• Ширини шини пам’яті, біт; 

• Пропускної здатності пам’яті, ГБ/с; 

• Типу шини; 

• Максимальної роздільної здатності; 

Для збільшення продуктивності графічної підсистеми настільки, 

наскільки це можливо, доводиться знижувати до мінімуму всі перешкоди на 

цьому шляху. Графічний контролер виконує обробку графічних функцій, що 

вимагають інтенсивних обчислень, в результаті розвантажується 

центральний процесор системи. Звідси випливає, що графічний контролер 

повинен оперувати своєї власної, можна навіть сказати приватної, місцевої 

пам’яттю. Тип пам’яті, в якій зберігаються графічні дані, називається буфер 

кадру (frame buffer). У системах, орієнтованих на обробку 3D-додатків, 

потрібно ще й наявність спеціальної пам’яті, званої z-буфер (z-buffer), в 

якому зберігається інформація про глибину зображуваної сцени. Також, в 

деяких системах може матися власна пам’ять текстур (texture memory), тобто 

пам’ять для зберігання елементів, з яких формуються поверхні об’єкта. 

Наявність текстурних карт ключовим чином впливає на реалістичність 

зображення тривимірних сцен. 

 

Відеопам’ять. Відеопам’ять служить для зберігання зображення – грає 

роль кадрового буфера. Центральний процесор комп’ютера направляє 

відеодані в цю спеціалізовану пам’ять, а потім графічний процесор 

відеокарти зчитує звідти отриману інформацію. 

Природно, для забезпечення ефективної передачі даних є важливою 

пропускна здатність відеопам’яті, характеризуєма розрядністю, ефективна 

частотою роботи шини, по якій передаються дані з відеопам’яті до 

графічного процесору і латентністю (latency – час затримки при передачі 

даних) мікросхем пам’яті. 

Обсяг відеопам’яті, встановленої на карті, важливий не стільки для 

прискорення швидкості роботи самої карти, яка визначається, в значній мірі, 

пропускною здатністю всієї відеосистеми, скільки для роботи з 

тривимірними зображеннями з високими дозволами і великою глибиною 

кольору. Максимально можливий повний дозвіл відеокарти – АхВхС, де А – 

кількість точок по горизонталі, В – по вертикалі, і С – кількість розрядів, 

необхідна для зберігання можливих кольорів кожної точки. Наприклад, для 

дозволу 640x480x16 досить 256 Кб, для 800x600x256 – 512 Кб, для 

1024x768x65536 (інше позначення – 1024x768x64k) – 2 Мб, і т.д. Оскільки 

для зберігання кольорів відводиться ціла кількість розрядів, кількість 

кольорів завжди є ступенем двійки (16 кольорів – 4 розряду, 256 – 8 розрядів, 

64к – 16, і т.д.). 

Прискорений Графічний Порт (AGP). Прискорений графічний порт 

(AGP) – це розширення шини PCI, чиє призначення – обробка великих 

масивів даних 3D графіки. Intel розробляла AGP для вирішення двох проблем 
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перед впровадженням 3D графіки на PCI. По-перше, 3D графіці потрібно 

якнайбільше пам’яті інформації текстурних карт (texture maps) і z-буфера (z-

buffer). Чим більше текстурних карт доступно для 3D додатків, тим краще 

виглядає кінцевий результат. При нормальних обставинах z-буфер, який 

містить інформацію, що відноситься до подання глибини зображення, 

використовує ту ж пам’ять, що й текстури. Цей конфлікт надає розробникам 

3D безліч варіантів для вибору оптимального рішення, що вони прив’язують 

до великої значимості пам’яті для текстур і z-буфера, і результати 

безпосередньо впливають на якість виведеного зображення. 

Якщо визначити коротко, що таке AGP, це – пряме з’єднання між 

графічної підсистемою і системної пам’яттю. Це рішення дозволяє 

забезпечити значно кращі показники передачі даних, ніж при передачі через 

шину PCI, і вочевидь розробляли, щоб задовольнити вимогам виведення 3D 

графіки в режимі реального часу. AGP дозволить ефективніше 

використовувати пам’ять сторінкового буфера (frame buffer), тим самим 

збільшуючи продуктивність 2D графіки, як збільшуючи швидкість 

проходження потоку даних 3D графіки через систему. 

Через AGP можна підключити тільки один тип пристроїв – це графічна 

плата. Графічні системи, вбудовані в материнську плату і використовують 

AGP, не можуть бути поліпшені. 

Інтерфейс PCI-Express. Інтерфейс PCI-Express (РСІ-Е) – це засіб 

взаємодії, що складається з контролера шини та відповідного слоту (рис. 

11.1) на материнській платі. 

 

 
Рис. 11.1. Роз’єми PCI-Express 3.0 на материнській платі. 

 

Даний високопродуктивний протокол використовується для 

підключення відеокарти в систему. Відповідно, на материнській платі 

присутній відповідний слот PCI-Express, куди і встановлюється відеоадаптер. 

Цей протоколи прийшов на зміну інтерфейсу AGP, коли даного інтерфейсу, 

просто кажучи «перестало вистачати. 
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Основні характеристики PCI-Express (1.0,2.0 і 3.0) 

Незважаючи на те, що назви і PCI PCI-Express дуже схожі, принципи 

взаємодії у них кардинально відрізняються. У PCI-Express використовується 

лінія – двонаправленого послідовного з’єднання, типу "точка-точка", даних 

ліній може бути декілька. У випадку з відеокартами і материнськими 

платами (не враховуємо Cross Fire і SLI), які підтримують PCI-Express х16 

(тобто більшість), можна запросто здогадатися, що таких ліній 16 (рис. 11.2), 

досить часто на материнських платах з PCI Е 1.0, можна було спостерігати 

другий слот х8, для роботи в режимі SLI або Cross Fire. 

В PCI пристрій підключається до загальної 32-х розрядної паралельної 

шини. 

 
Рис. 11.2. Приклад слотів з різною кількістю ліній. 

 

Для Інтерфейсу PCI-Express 1.0 пропускна здатність становить 2,5 

Гбіт / с. Ці дані потрібні нам, щоб відстежувати зміни цього параметра в 

різних версіях РСІ-Е. 

Далі, версія 1.0 еволюціонувала в РСІ-Е 2.0. В результаті даного 

перетворення, ми отримали в два рази більшу пропускну здатність, тобто 5 

Гбіт / с, але хотілося б відзначити, що в продуктивності графічні адаптери, 

особливо не виграли, так як це просто версія інтерфейсу. Велика частина 

продуктивності залежить від самої відеокарти, версія інтерфейсу може тільки 

незначно поліпшувати або гальмувати передачу даних (в даному випадку 

«гальмування» немає, і присутній непоганий запас). 

Точно так само в 2010 році, «з запасом», був розроблений інтерфейс 

РСІ-Е 3.0, на даний момент він використовується у всіх нових системах. 

У версії РСІ-Е 3.0, пропускна здатність була збільшена в два рази в 

порівнянні з версією 2.0. Також там було вироблено чимало технічних змін. 

До 2015 році очікується поява на світ РСІ-Е 4.0, що для динамічної ІТ- 

індустрії абсолютно не дивно. 

Усі версії PCI-Express мають зворотню сумісність. 
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Програмний інтерфейс АРІ. Для реалізації різних можливостей, 

закладених в графічні процесори, використовуються прикладні програмні 

бібліотеки або програмні інтерфейси (Application Programming Interface – 

АРІ, інтерфейс для програмування додатків). Програмний інтерфейс – це як 

би проміжна сходинка між прикладними програмами та низькорівневими 

командами драйвера відеокарти. АРІ дозволяє не тільки підвищити 

ефективність використання апаратного потенціалу графічного прискорювача, 

але і дає можливість програмно емулювати деякі функції, які не підтримує 

відкритий апаратно. 

Крім усього іншого, саме завдяки АРІ забезпечується максимальна 

сумісність програмних продуктів і систем команд графічних процесорів. 

Різні чіпи підтримують різні АРІ, причому по підтримуваної версії 

програмного інтерфейсу можна в переважній більшості випадків визначити 

клас і покоління відеокарти, якщо, звичайно, вона не являє собою 

вузькоспеціалізований продукт. 

Цифро-аналоговий перетворювач. Графічний процесор отримує 

інформацію про зображення з пам’яті відеокарти, після чого дані 

передаються в цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП, DAC або RAMDAC) – 

пристрій, який служить для перетворення результуючого потоку даних, 

формованого відеоконтролером, у рівні інтенсивності кольору, що подаються 

на монітор. Більш точно можна сказати, що RAMDAC безпосередньо 

відповідає за конвертацію цифрових даних про зображення в аналоговий 

сигнал, "зрозумілий" будь-якого монітора. Дві частини ЦАП RAM і DAC 

звичайно не розглядаються роздільно, вони завжди вживаються разом, одним 

словом. Але саме Dac-частина призначена для перетворення цифрового 

сигналу в аналоговий 

Головні характеристики RAMDAC – це тактова частота і розрядність. 

Багато сучасні відеокарти підтримують одночасну роботу з двома 

моніторами, тому в такі карти встановлюються по два RAMDAC і, відповідно 

по два роз’єми для підключення монітора. У переважній більшості відеокарт 

є також вихід на телевізор, що дозволяє переглядати, скажімо, мультимедійні 

програми або фільми, на великому екрані. Працювати з комп’ютерними 

програмами на екрані телевізора неможливо не тільки з за скромного дозволу 

телеприймача, але й через низьку частоти розгортки, тому високої якості 

зображення на ТВ-вихід очікувати не варто. Втім, для перегляду фільмів у 

форматі MPEG-4 якості відеовиходу цілком достатньо навіть для 29-

дюймового телевізора. 

Відеорежими. При роботі на ПК користувач може встановити тільки 

один з відеорежимів: 

Графічний режим – кожен піксель має доступ за певною адресою, що 

дозволяє забезпечувати відображення пікселя або його відсутність. 

Відеоплата може змінювати атрибути точки – кольору або мерехтіння. 

Роздільна здатність, наприклад для плати VGA – 480 рядків по 640 пікселів в 

кожному (640x480) 

Текстовий режим – екран містить тільки текстові символи і не 
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використовується для графічних додатків. Екран монітора розділений на 

великі області (пікселі не мають власної адреси), кожна з яких містить один 

символ. Відеоплата може змінювати сам символ і його колір. В текстовому 

режимі роздільна здатність вказується не числом пікселів, а числом символів. 

Наприклад, у звичайному текстовому режимі може відображатися по 800 

символів в 25 рядках 

Кожен відеорежим має свої відмінні властивості, і прикладна програма 

вибирає найбільш відповідний режим. 

 

11.2. Звукова карта 

Класифікація. Всі звукові плати, які використовуються в ПК можна 

розділити на три групи за їх призначенням: 

• звукові, містять тільки тракт цифрового запису/відтворення. 

Дозволяють тільки записувати або відтворювати безупинний звуковий потік, 

на зразок магнітофона. Вся робота по запам’ятовуванню записуваного і 

підготовці відтвореного потоку покладається на програмне забезпечення; 

оцифрований звук при цьому в самій платі не зберігається. Деякі звукові 

плати мають вбудовані сигнальні процесори для обробки звуку в процесі 

його запису або відтворення. 

• музичні, містять тільки музичний синтезатор. Такі плати 

орієнтовані, насамперед, на генерацію відносно коротких музичних звуків по 

командах від центрального процесора; самі звуки при цьому або 

створюються параметрично, або відтворюються оцифровки, заздалегідь 

поміщені в пам’ять синтезатора (ПЗП чи ОЗП). Музичні плати не мають 

можливості запису звуку і, навіть при наявності ОЗП в синтезаторі, не 

розраховані на відтворення безупинної звукового потоку, хоча іноді цього 

можна домогтися за допомогою особливих методів. Деякі музичні плати 

містять ефект-процесор для обробки створюваного звуку. 

• комбіновані, або звуко-музичні, з об’єднаним на одній платі 

цифровим трактом і музичним синтезатором. 

У комбінованих картах можна виділити чотири блоки: 

• блок цифрового запису / відтворення, який називають також 

цифровим каналом, або трактом, карти. Здійснює перетворення аналог-цифра 

і цифра-аналог в режимі програмой передачі або по DMA. Цифровий канал 

більшості поширених карт (крім GUS) сумісний з Sound Blaster Pro (8 

розрядів, 44 кГц – моно, 22 кГц – стерео). 

• блок синтезатора. Побудований або на базі мікросхем FM-

синтезу, або на базі мікросхем WT-синтезу, або того й іншого разом. Працює 

або під управлінням драйвера (FM, більшість WT) – програмна реалізація 

MIDI – або під управлінням власного процесора – апаратна реалізація. 

Більшість WT- синтезаторів містить вбудований ПЗП зі стандартним 

набором інструментів General MIDI, а також ОЗП для завантаження 

додаткових оцифрованих звуків, які будуть використовуватися при виконанні 

музики. 

• блок MPU (MIDI Processing Unit – пристрій MIDI-обработки). 
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Здійснює прийом/передачу даних по зовнішньому MIDI-інтерфейсу, 

виведеним на роз’єм MIDI/Joystick і роз’єм для дочірніх МШІ-плат. Зазвичай 

більш-менш сумісний з інтерфейсом MPU-401, але найчастіше потрібно 

програмна підтримка. 

• блок мікшера. Здійснює регулювання рівнів, комутацію і 

зведення використовуваних на карті аналогових сигналів. До складу мікшера 

входять попередні, проміжні і вихідні підсилювачі звукових сигналів. 

У дочірніх платах основними блоками є власне музичний синтезатор та 

блок MIDI-інтерфейса, через який плата отримує MIDI-повідомлення з 

основної картки. Синтезатор обов’язково має ПЗП різного обсягу; наявність 

ОЗП можливе, але незручно, оскільки MIDI є досить повільним для 

завантаження оцифровок інтерфейсом. Синтезований звук повертається в 

основну карту по аналоговому стереоканалу. 

Основні характеристики. Основні параметри звукової карти – 

разрядність, максимальна частота дискретизації, кількість каналів 

(моно/стерео), параметри синтезатора, розширенність, сумісність. 

Розрядність карти – розрядність цифрового подання звуку. Існують 8-

бітові, 16-бітові, 32-бітові та 64-бітові мережеві карти. 8-разрядність карти 

дають якість звуку, близьку до телефонного; 16-разрядность вже підходять 

під визначення "Hi- Fi” і теоретично можуть забезпечити студійну якість 

звучання, хоча практично це реалізується дуже рідко. Розрядність подання 

звуку не має ніякого зв’язку з розрядністю системної шини для карти, однак 

карта для 32-розрядної шини MCA, EISA, VLB або PCI буде працювати із 

трохи меншими накладними витратами на запис/відтворення оцифрованого 

звуку, ніж карта для ISA. 

Максимальна частота дискретизації (оцифровки) визначає максимальну 

частоту записуваного/відтвореного сигналу, яка приблизно дорівнює 

половині частоти дискретизації. Для запису / відтворення мови може бути 

досить 6-8 кГц, для музики середньої якості – 20-25 кГц, для високоякісного 

звучання необхідно 44 кГц і більше. У деяких картах можна підвищити 

частоту дискретизації ціною відмови від стереозвуку: два канали по 22 кГц, 

або один канал на 44 кГц. 

Швидкість передачі: 10Mbit / s (20Mbit / s – у режимі Full Duplex), 

100Mbit / s (200Mbit / s – у режимі Full Duplex), 1000Mbit / s. 

Параметри синтезатора визначають можливості карти в синтезі звуку і 

музики. Тип синтезу – FM чи WT – визначає вид звучання музики: на FM- 

синтезатор інструменти звучать дуже бідно, зі "дзвінким" відтінком, імітація 

класичних інструментів дуже умовна; на WT-синтезатор звучання більш 

"живе”, "соковите", класичні інструменти звучать природно, а синтетичні – 

більш приємно, на хороших WT-синтезаторах може навіть створитися 

враження "живої гри" чи "слухання CD". Число голосів (polyphony) визначає 

граничну кількість елементарних звуків, що можуть звучати одночасно. 

Обсяг ПЗП чи ОЗП WT- синтезатора говорить про кількість різних 

інструментів або якість їх звучання (ПЗУ на 4 Мб може містити 500 

інструментів середньої якості або звичайний, але хороший GM), але великий 
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обсяг ПЗП не означає автоматично гарної якості семплів, і навпаки. Для 

власного музичної творчості велике значення мають можливості синтезатора 

по обробці звуку (огинають, модуляція, фільтрування, наявність ефект-

процесора), а також можливість завантаження нових інструментів. 

Розширюваність визначає можливості по підключенню додаткових 

пристроїв, установці мікросхем, розширення об’єму ПЗП чи ОЗП і т.п. На 

багатьох картах є 26-розрядний внутрішній роз’єм для підключення 

дочірньої плати, що представляє собою додатковий WT-синтезатор. 

Практично на кожній карті є роз’єм для підключення CD-ROM для 

підключення до студійного устаткування, роз’єми для підключення модему 

та інші. Деякі карти допускають установку DSP і додаткової пам’яті для 

семплів WT-синтезатора. 

Сумісність – зараз найчастіше розуміється сумісність з моделями Sound 

Blaster – зазвичай SB Pro і SB 16 (для карт виробництва Creative і карт на 

мікросхемі Creative Vibra 16). Сумісність з SB Pro має на увазі сумісність і з 

AdLib – однієї з перших звукових карт для IBM PC. Основні відмінності SB 

16 від SB Pro: SB Pro – 8-разрядная карта, допускає запис / відтворення 

одного каналу з частотою дискретизації 44.1 кГц або двох каналів із 

частотою 22.05 кГц; SB 16 – 16-разрядная карта, допускає запис / відтворення 

з частотою до 44.1 кГц, має автоматичну настройку рівня з мікрофона та 

програмну настройку тембру. Обидві карти мають стереофонічний FM-

синтезатор (OPL3). Багато SB Pro- сумісні картки насправді 16-разрядность, 

але більшість програм використовує їх тільки в 8-разрядность режимі SB Pro. 

Тип шини данних, по якій йде обмін інформацією між материнською 

платою і мережевою картою: ISA, EISA, VL-Bus, PCI, PCMCIA, USB. 

Роз’єми. На типовій звуковій карті можуть знаходитися такі роз’єми 

(рис. 11.3): 

 
Рис. 11.3. Типи роз’ємів звукової карти 

 

Зовнішні: 

1. Ігровий, або MIDI-порт. Самий великий і помітний 15-

контактний роз’єм-гніздо, призначений для підключення джойстика, MIDI-

клавіатури або чогось іншого, працюючого через MIDI-інтерфейс, 

наприклад, синтезатор. Останнім часом Microsoft с Intel і деякими іншими 
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компаніями активно нападають на цей порт і кажуть, що в сучасному 

комп’ютері йому не місце, але він, очевидно, вмирати поки не збирається. 

2. Лінійний вхід 

3. Мікрофонний вхід 

4. Лінійний вихід для підключення активних колонок або 

підсилювача. Він може бути не один, якщо плата розрахована на 

підключення більше двох колонок. 

5. Аудіо вихід, на який подається пройшовший через вбудований в 

карту малопотужний (2-4 вата на канал) підсилювач сигнал. Так як якість 

цього підсилювача навіть на дорогих платах залишає бажати кращого, то 

годиться тільки для підключення невеликих навушників. Часто цей вихід не 

присутній окремо, а вибирається шляхом зміни режиму роботи лінійного 

виходу шляхом відповідного джампера на платі. У цьому випадку, якщо ви 

нічого не змінювали, вихідного роз’єму за замовчуванням звичайно вже 

відповідає режим лінійного виходу. Більш докладно про це повинно бути 

розказано в документації на плату. 

6. Цифровий вихід – він призначений для підключення зовнішніх 

цифрових пристроїв, наприклад цифрового ресівера. Зустрічається тільки на 

досить дорогих картах. 

7. Цифровий вхід – зустрічається ще рідше, ніж цифровий вихід. 

Внутрішні: 

1. Внутрішній вхід – зазвичай використовується для підключення 

CD-ROM. 

2. Внутрішній вихід 

3. Цифровий вхід SPDIF. Зазвичай використовується для цифрового 

підключення CD-ROM. Якщо такий роз’єм є, то для підключення CD (DVD) 

потрібно використовувати тільки його, так як ЦАП приводу зазвичай має 

саме невисоку якість і звукова карта впорається з відтворенням звуку 

набагато краще. Правда, такий роз’єм є тільки на хороших платах. 

4. Додаткові роз’єми для внутрішнього підключення таких 

пристроїв, як модем, плата відеомонтажу або TV-тюнер та іншого. 

Принцип роботи звукової карти. Комп’ютери є цифровими; вони 

воліють працювати з дискретними величинами (двійковими кодами). Щоб 

працювати з дискретними величинами, тобто вводити в комп’ютер 

аналоговий звуковий сигнал і виводити з комп’ютера аналоговий звуковий 

сигнал на звукові колонки, звукова карта виконує перетворення аналогового 

сигналу в сигнал двійкового коду (цифровий сигнал) і навпаки. Це основна 

виконувана функція звукової карти. 

Звуковий сигнал з мікрофону або плеєра подається на один із входів 

звукової карти (рис. 11.4). Це аналоговий сигнал. Він надходить на вхідний 

мікшер, який служить для змішування сигналів, якщо їх надходить на вхід 

кілька. Потім сигнал з вхідного мікшера надходить на аналого-цифровий 

перетворювач (АЦП), за допомогою якого відбувається оцифрування 

аналогового сигналу, тобто перетворення його в дискретний двійковий 

сигнал. 
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Рис.11.4. Ілюстрація до функціонування звукової карти 

 

Потім цифрові дані надходять в процесор (DSP – Digital Signal 

Processor), який управляє обміном даними з комп’ютером через шину PCI 

материнської плати. 

Коли центральний процесор комп’ютера виконує програму запису 

звуку, то цифрові дані надходять через шину PCI або прямо на жорсткий 

диск, або в оперативну пам’ять комп’ютера. Присвоївши цими даними ім’я, 

ми отримаємо звуковий файл. 

При відтворенні цього звукового файлу дані з жорсткого диска через 

шину PCI надходять в сигнальний процесор звукової плати, який направляє 

їх на цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП). ЦАП перетворює двійковий 

сигнал в аналоговий. Електричний сигнал, отриманий в результаті 

перетворення, надходить на вихідний мікшер. Цей мікшер ідентичний 

вхідному і управляється за допомогою тієї ж самої програми. Сигнал з 

вихідного мікшера надходить на лінійний вихід звукової карти і вихід на 

звукові колонки, підключивши до якого колонки або навушники ми чуємо 

звук. 

На будь універсальній мультимедійній звуковий карті є вбудований 

синтезатор – пристрій, який синтезує звуки заданих частот і тембрів. Він 

використовується також для управління роботою електромузичних 

інструментів на основі стандарту MIDI (наприклад синтезатор). 

MIDI стандарт (stands) для цифровий інтерфейс музичних інструментів 

(Musical Instrument Digital Interface), – це стандартний протокол обладнання 

та програмного забезпечення для можливості з’єднання (обміну 

інформацією) музичних інструментів один з одним. Щоб використовувати 

його в якості музичного інструменту до MIDI-порту підключають MIDI-

клавіатуру, або автономний синтезатор, який може служити як клавіатура. 

Таким чином, основні функції звукової карти полягають у наступному: 

• перетворювати звукові сигнали (аналогові сигнали), що 

надходять з мікрофона, магнітофона та інших зовнішніх аудіопристроїв в 

цифрову форму, що необхідно для подальшої обробки в комп’ютері; 

• перетворювати цифрові сигнали, сформовані в комп’ютері, в 

аналогові сигнали, придатні для відтворення в акустичних системах; 

• піддавати сигнали обробці: виділяти або пригнічувати в сигналі 



 

241 Тема 11. ВІДЕОАДАПТЕРИ І МОНІТОРИ. АУДІОПРИСТРОЇ. МЕРЕЖЕВЕ УСТАТКУВАННЯ 

ті чи інші частоти, створювати ефекти лункого приміщення, багаторазової 

луни (реверберація), розмноження джерел звуку (хорус) та інші; 

• синтезувати музичні звуки, характерні для традиційних музичних 

інструментів, і звуки інструментів, яким в природі аналогів немає; 

• синтезувати людський голос і, взагалі, довільно задані звуки: 

поїзди, пострілу, дощу і т.д.; 

• забезпечувати двоканальний (стерео) режим, регулювання рівня 

гучності по кожному з каналів окремо; 

• забезпечувати мікшування (змішування) сигналів від декількох 

джерел; 

• забезпечувати можливість підключення інших звукових карт, 

музичних синтезаторів, мікшерів і т.п. за допомогою спеціального 

стандартного з’єднання (інтерфейсу MIDI). 

 

11.3. Монітори 

Монітори (monitors) – найбільш популярні пристрої відображення 

інформації. Інформація на монітор надходить з комп’ютера за допомогою 

відеокарти, або з іншого пристрою, що формує відеосигнал. 

Класифікація моніторів за типом екрану (за принципом дії) (рис. 11.5): 
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Рис. 11.5 Класифікація моніторів за принципом дії 

 

• Електронно-проміневі – на основі електронно-променевої трубки 

(CRT) представлені на рис.10.13 а); 

• РК – рідкокристалічні монітори (LCD) (рис.10.13 в); 

• Плазмовий (рис.10.13 б) – на основі плазмової панелі (PDP); 

• Проектор – відеопроектор та екран, розміщені окремо або 

об’єднані в одному корпусі (рис.10.13 г); 

• OLED-монітор – на технології OLED на основі використання 

органічних діодів, що виробляють світло (рис.10.13 д) 

• Віртуальний ретинальний монітор (рис.10.13 е) – технологія 

пристроїв виводу, що формує зображення безпосередньо на сітківці ока. 

• Лазерний монітор – на основі використання лазерної панелі 

(рис.10.13 ж). 

Класифікація моніторів за розмірністю відображення: 

• двомірний (2D) – одне зображення для обох очей 

• тривимірний (3D) – для кожного ока формується окремий 

зображення для отримання ефекту обсягу. 

До основних параметрів моніторів відносяться такі, як: 

Співвідношення сторін екрану – стандартний (4:3), широкоформатний 

(16:9) або інше співвідношення (наприклад 5:4) 

Розмір екрану – визначається довжиною діагоналі, найчастіше в 

дюймах. Роздільна здатність – число пікселів по вертикалі і горизонталі. 

Глибина кольору – кількість біт на кодування одного пікселя (від 
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монохромного до 32-бітного). 

Розмір зерна або пікселя – фізичний розмір однієї точки екрану 

монітора. Чим менше розмір зерна, тим вища якість зображення. Більшість 

моніторів бізнес-класу мають розмір зерна, рівний 0.28 дюйма. 

Частота оновлення екрану (Гц) – Чим вище частота розгортки, тим 

менше втомлюються очі користувача. Щодо безпечною є частота розгортки 

від 85 Гц і вище. 

Кут огляду – максимальний кут під яким не виникає суттєвого 

погіршення якості зображення. 

 

 

Питання для самоперевірки 
1. Для сого призначений відеодаптер? 

2. Розкрийте призначення звукової карти. 

3. Назвіть основні типи моніторів. 
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Лабораторна робота №8 

ВІДЕОАДАПТЕР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та елементами 

графічної карти персонального комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Відеокарта (відома також як відеоадаптер, графічна плата, 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 максимально ефективного вирішення одного завдання – 

обробки і формування графічних даних, а також їх виведення на монітор.  

Мало хто задумується над тим, наскільки складним насправді є процес 

обробки різних графічних даних з метою отримання кінцевого зображення, 

що відображається на моніторі. 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.).  

Зазвичай, коли користувач говорить, що його відеокарта "гальмує", 

мається на увазі саме її нездатність вивести достатню кількість кадрів в 

секунду. Це 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.  

Сучасна графічна карта складається з наступних частин: 

Графічний процесор (графічне ядро GPU (Graphics processing unit – 

графічний процесорний пристрій) – процесор, 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 RAMDAC.  
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RAMDAC (Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) або 

цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) – 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 RAMDAC 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.  

Відеокарти бувають двох типів: дискретні і вбудовані(інтегровані). 

Багато користувачів цікавить, що таке дискретна відеокарта і чим вона 

відрізняється від інтегрованої. У цій статті ми розповімо про дискретні і 

інтегровані відеокарти, а також деякі особливості їх використання. 

Інтегрована відеокарта – це відеокарта, яка інтегрована(вбудована) в 

чіпсет материнської плати або в процесор. Тобто, інтегрована відеокарта, є 

невід'ємною частиною іншого чіпа(процесора або чіпсета). Замінити таку 

відеокарту без заміни материнської плати або процесора неможливо. 

Дискретна відеокарта – це відеокарта, виконана на окремій платі. 

Дискретні відеокарти оснащені власними графічними процесорами, які 

виконують обробку зображення. Окрім цього дискретні відеокарти оснащені 

власною відеопам'яттю. Завдяки цим особливостям дискретні відеокарти 

можуть демонструвати більш високу продуктивність. 

Більшість сучасних процесорів як від Intel, так і від AMD, оснащуються 

інтегрованою графікою(відеокартою). Але, доступність інтегрованої графіки 

залежить від чіпсета.  

 
Рис. 11.6. Дискретна відеокарта для ноутбука 

 

У ноутбуках можлива ситуація коли і дискретна і інтегрована відеокарта 

доступні користувачеві у будь-який момент часу. При цьому користувач 
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може перемикатися між дискретною і інтегрованою відеокартою програмним 

способом, навіть без перезавантаження комп'ютера. Це дозволяє включати 

дискретну графіку тільки тоді, коли це дійсно треба, а в решту часу 

використати вбудовану графіку, яка споживає значно менше енергії. 

Щоб остаточно розібратися з тим, що таке дискретна відеокарта і чим 

вона відрізняється від інтегрованої, розглянемо основні переваги кожного з 

варіантів. 

 

 
Рис. 11.7. Дискретна відеокарта для настільного ПК 

 

Переваги інтегрованих відеокарт: 

Низьке споживання енергії. Ноутбуки з інтегрованою графікою можуть 

працювати довше від одного заряду акумулятора. 

Низький рівень шуму. Інтегрована відеокарта, на відміну від дискретної, 

не вимагає установки додаткових вентиляторів. 

Комп'ютери з інтегрованою відеокартою коштують значно дешевше. 

Вбудувати графічний прискорювач в процесор значно простіше і дешевше за 

створення повноцінної дискретної відеокарти. 

Переваги дискретних відеокарт: 

Дискретну відеокарту можна замінити без заміни інших комплектуючих 

комп'ютера. Більше того, в настільному комп'ютері заміна відеокарти це 

настільки проста процедура, що з нею з може впорається будь-який той, що 

бажає. 

Дискретна відеокарта надає користувачеві велику продуктивність. 

Інтегровані відеокарти розвиваються дуже швидко, і останні моделі 

демонструють цілком серйозні результати. Але, не дивлячись на це, 

перевершити повноцінні дискретні відеокарти їм не вдасться ніколи. 

У одному комп'ютері можна використати декілька дискретних відеокарт. 

Завдяки режимам SLI і Crosfire у один комп'ютер можна встановити більше 
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однієї дискретної відеокарти. Що у свою чергу дозволяє ще більше підняти 

продуктивність графічної частини комп'ютера. 

Дискретні відеокарти дозволяють працювати з високими розділеннями і 

декількома моніторами. Якщо ви хочете використати монітор з високим 

розділенням або відразу декілька моніторів, то вам доведеться використати 

дискретну відеокарту. Інтегровані рішення доки не справляються з такими 

навантаженнями. 

Відеокарти з активним і пасивним охолодженням 

Дискретні відеокарти можуть оснащуватися активним або пасивним 

охолодженням. Активним охолодженням називають систему охолодження, в 

якій використовуються кулеры(вентилятори). Як правило, на відеокарті може 

бути встановлено від одного до трьох кулеров. Така система охолодження 

дозволяє охолодити навіть найпотужніший графічний процесор, проте вона 

видає багато шуму. Тому любителям тихих комп'ютерів варто звернути увагу 

на пасивне охолодження. 

Відеокарти з пасивним охолодженням не оснащуються кулерами і не 

видають ніякого шуму. Проте, без кулерів неможливо охолодити потужні 

графічні процесори, тому такі рішення не відрізняються високою 

продуктивністю. 

Сучасні відеокарти це дуже потужні і продуктивні пристрої. Вони 

споживають багато енергії і сильно нагріваються. Тому дуже важливо щоб 

температура відеокарти не перевищувала критичні значення. Інакше це 

неминуче приведе до зниження продуктивності і навіть може стати 

причиною поломки.  

Температура відеокарти залежить від графічного процесора, на основі 

якого вона побудована, а також системи охолодження. Тому залежно від 

конкретної моделі значення нормальної температури може коливатися. 

Наприклад, відеокарти з пасивним охолодженням, а також мобільні версії 

відеокарт для ноутбуків, гріються значно сильніше за свої аналоги для 

звичайних настільних ПК. 

Проте, можна назвати середні значення температури для типової 

відеокарти. Нормальна температура відеокарти це: 

 у режимі простою до 55 градусів Цельсія; 

 під навантаженням до 80 градусів Цельсія; 

Якщо ваша температура вашої відеокарти регулярно перевищує ці 

значення, то у вас серйозні проблеми з перегріванням. 

Відеокарти з додатковим живленням і без 

Більшість дискретних відеокарт вимагають додаткового живлення. На 

таких відеокартах розміщується спеціальний роз'єм з шістьма або вісьмома 

контактами. На деяких найпотужніших рішеннях може бути встановлено 

відразу два роз'єми для додаткового живлення. 

Якісні блоки живлення оснащені спеціальними кабелями для 

підключення додаткового живлення до відеокарти. Якщо блок живлення не 

оснащений спеціальними виведеннями для подання додатково живлення, то 

можна використати спеціальні перехідники. Для малопотужних відеокарт а 
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також відеокарт з пасивним охолодженням додаткове живлення не 

використовується. 

Усі сучасні відеокарти використовують для підключення до комп'ютера 

шину PCI Express. На материнській платі може бути один або декілька 

роз'ємів PCI Express. Усі вони розміщуються внизу материнської плати і 

забарвлені в яскравий колір. Якщо у вас на материнській платі декілька 

роз'ємів PCI Express те встановлювати відеокарту необхідно у верхній. Крім 

випадків, коли ви встановлюєте декілька відеокарт 

 
Рис. 11.8. Роз'єми PCI Express на материнській платі. 

 

Основні показники відеокарти, що впливають на її продуктивність: 

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 пропускної 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.  

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.  

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.  
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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, кількості і 

якості уніфікованих шейдерних блоків, що входять до його складу (чим 

більше, тим краще), і інших елементів, якими визначається піксельна і 

текстурна швидкості заповнення (филрейт, fill rate) відеокарти (чим вище, 

тим краще).  

Ці показники рідко вказуються на цінниках і в каталогах. Тому перед 

вибором відеокарти з декількох можливих варіантів, бажано на офіційному 

сайті їх виробників (або на інших спеціалізованих сайтах) поцікавитися 

реальним станом речей і вибрати варіант з найвищими показниками.  

На практиці, чим новіша лінійка відеокарт, до якої належить графічний 

прискорювач, тим, як правило, він потужніший.    Один з непрямих ознак 

невисокої продуктивності відеокарти – відсутність роз'єму для підключення 

додаткового живлення безпосередньо від блоку живлення. Шина PCIE 

материнської плати, до якої приєднується графічна плата, не може 

забезпечити достатнє живлення.  

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, домігшись при 

необхідності більш високих показників її продуктивності.  

 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Заповнити таблицю, в якій вказати переваги та недоліки 

дискретних та інтегрованих відеокарт ПК. 

 

Завдання 2. Визначте, якими параметрами має володіти відеоадаптер, за 

умови його встановлення до геймерського комп’ютера, комп’ютера для 

майнінгу, офісного комп’ютера. Запишіть у таблицю 11.3 усі необхідні 

технічні характеристики жорсткого диску.  

Табл. 11.1 

Таблиця характеристики дискретного відеоадаптера 
Характеристика Значення характеристики 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель графічного процесора  

Інтерфейс(тип роз’єму для 

підключення до материнської 

плати) 

 

Тип відеопам’яті  
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Об’єм відеопам’яті  

Розрядність шини відеопам’яті  

Зовнішні роз’єми  

Наявність додаткового роз’єму для 

живлення 

 

Тип системи охолодження  

 

Контрольні питання 

1. Які функції виконує відеоадаптер ПК? 

2. З яких частин складається відеокарта? Коротко охарактеризуйте їх. 

3. Що впливає на продуктивність відекарти? 

4. Для чого призначений дискретний відеоадаптер? 

5. З яких частин складається дискретна графічна карта? 

6. Які технічні показники впливають на продуктивність дискретного 

відеоадаптера? 

 

Література: 

1. Архітектура комп’ютерних систем: конспект лекцій для студентів усіх 

форм навчання з курсу «Архітектура комп’ютерних систем» / Укладачі : 

Голотенко О.С. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 120 с. 

2. Валецька Т.М. Апаратні засоби персональних комп’ютерів: 

навчальний посібник / Т. М. Валецька. – К.: Центр навчальної літератури, 

2002. – 208 с.  

3. Мюллер С. Модернизация и ремонт ноутбуков: Пер. с англ. / С. 

Мюллер. – М. : Вильямс, 2006. – 688 с. 

4. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. : Пер. с англ. / 

С. Мюллер. – М. : Вильямс, 2011. – 1276 с. 

5. Платонов Ю.М., Уткин Ю. Г. Диагностика, ремонт и профилактика 
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6. Сандлер К. Ремонт персонального компьютера, 7-е узд.: Пер. с англ. / 
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8. Степаненко О.С. Техническое обслуживание и ремонт IBM PC. – К: 
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Лабораторна робота №9 

МОНІТОРИ 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та 

характеристиками моніторів. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Без можливості бачити результати своєї роботи, персональний 

комп'ютер став би марним інструментом. Необхідно яким-небудь чином 

спостерігати за сигналами комп'ютерної системи, щоб знати, чим вона 

займається в цей час. Сьогодні реалізацією подібного роду функцій 

займається відеосистема. Стандартним пристроєм виводу інформації, якому 

вже десятки років, є монітор. 

Моніто́р (monitor – слідкувати) або дисплей (display – відображувати) – 

електронний пристрій для відображення інформації. Сучасні комп'ютерні 

монітори бувають кількох типів: 
 

 на основі електронно-променевої трубки (CRT). 

 рідкокристалічні (LCD, TFT як підвид LCD) 

 плазмові 

 проекційні 

 OLED-монітори 

Плазмові і проекційні монітори використовують там, де потрібен 

великий розмір екрану (діагональ метр і більше). 

Терміни монітор та дисплей — дещо відмінні. Дисплей, як пристрій для 

відображення інформації, має ширше застосування, наприклад, дисплей 

мобільного телефону, а термін монітор пов'язується з комп'ютером або 

телеекраном дистанційного спостереження. 

Монітори, побудовані на електронно-променевих трубках (ЕПТ), 

активно витісняються новим поколінням рідкокристалічних моніторів, 

зручнішим і економнішим. 

Види моніторів 

ЕПТ. У свій час це був найбільш розповсюджений тип моніторів – це 

стандартний тип монітора, на основі електронно-променевої трубки (ЕПТ). 

Такий вид монітора за принципом роботи нічим не відрізняється від 

звичайного телевізора: пучок променів, який викидається єлектронною 

гарматою, потрапляє на поверхню кінескопа, покриту особливою речовиною 

– люмінофором. Під дією цих променів, кожна крапка (піксель) екрану 
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світиться одним з трьох кольорів – червоним, зеленим, синім.  

 
Рис. 11.9. Принцип дії електро-проміневого монітору 

 

Саме монітори типу ЕПТ спроможні видавати яскраві та контрастні 

зображення, тим більше у них низька ціна, а значить – доступність. 

Технологія ця стара, "відшліфована з усіх боків", тому монітори типу ЕПТ –  

хороший та недорогий вибір.  

Але є і мінуси – вага та габарити ЕПТ монітора ну ніяк не влізають у 

сьогоднішнє поняття про комп'ютер – "як мініатюрний пристрій". Додайте 

сюди ще колосальне енергоспоживання, а також шкідливу дію 

випромінювання на користувача (навіть якщо воно у малих кількостях), то 

вам одразу стане зрозуміло, що весь світ потребує альтернативи. 
  
TFT-LCD – Рідкокристалічні. У рідкокристалічному моніторі світиться 

не люмінофор, а мініатюрний рідкокристалічний елемент, який міняє свої 

кольорові характеристики під дією електроенергії, яка на нього подається. 

Шар цих кристалів, що мають властивості і твердих тіл, і рідини одночасно, 

може бути зовсім тонким – а значить, і товщина монітора зменшиться всього 

до декількох сантиметрів! В залежності від способу керування мінімальними 

елементами екранного зображення матриці рідкокристалічних моніторів 

поділяють на активну та пасивну. 

Активна матриця (TFT). Монітори з активною матрицею (TFT) – 

найякісніші і, розуміється, найдорожчі. В TFT моніторах використана 

спеціальна система контролю кольорів, при якій кожний рідкокристалічний 

елемент екрана (піксель) має при собі "контролера" – спеціальний 
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транзистор, який віддає команди тільки йому. Це призводить до того, що 

зображення на TFT моніторах змінюється миттєво, на залишаючи на екрані 

притаманні для моніторів з пасивною матрицею сліди попереднього 

зображення. 

 
Рис. 11.10. Принцип дії TFT монітору 

 

Пасивна матриця (DSTN). Монітори з пасивною матрицею (DSTN) не 

мають такого "контролера". Саме тому зображення на цих моніторах дещо 

бліде, порівняно з TFT, та й міняється воно з явним запізненням. Через цю 

причину DSTN монітори дешевше за TFT приблизно на 35 – 40%, що й 

робить їх більш привабливими для масового ринку. Та не дивлячись на це, 

будь – який тип рідкокристалічного монітора, чи то – TFT, чи то – DSTN має 

більше переваг, аніж традиційний ЕПТ. 

Переваги TFT-LCD моніторів над ЕТП моніторами: 

 По-перше: вони компактніші та легкі 

 По-друге: їх товщина приблизно 5-7 см 

 По-третє: безпечні у медичному та екологічному плані 

 По-четверте: вони потребують у декілька разів менше 

електроенергії 

 По-п'яте: у рідкокристалічних моніторів цифровий метод передачі 

відеосигналу. Адже в традиційних моніторах, на основі ЕПТ для передачі 

відеосигналу з комп'ютера використовувався аналоговий метод. Це 

призводило до неточної передачі відеосигналу. 

Низьке енергоспоживання, відсутність шкідливого випромінювання, 

зниження навантаження на очі, мала вага, малий об'єм!!! Що здавалося б ще 

потрібно, щоб монітори TFT стали альтернативою для всього світу? Але є 

декілька "але": 

Мінуси TFT-LCD моніторів: 

 По-перше: по контрасту і по точності відображення рідкокристалічні 

монітори ще трішки не "дотягують" до ЕПТ. І вже тим більше – по корекції 

відображення кольорів. 
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 По-друге: навіть якщо з такими параметрами TFT монітор підійде для 

офісної роботи і для домашнього користувача, то для ігроманів, для 

професійних дизайнерських робіт, web-дизайну, відеоопрацювання, найбільш 

оптимальним вибором є монітори типу ЕПТ. 

Так, на сьогоднішній день технологія TFT-LCD моніторів настільки 

здешевилася, шо за 1000 – 1300 грн. можна купини непоганий монітор. І 

навіть при всіх його мінусах, переважна більшість користувачів все ж 

вибирає їх. 

З поширенням стандарту Full HD 1080 на світі з'явилися не лише 

широкоформатні телевізори, а й широкоформатні монітори. Такі монітори 

набирають шаленої популярності. Вони зручні для перегляду 

широкоекранних фільмів та відемонтажу. 

Співвідношення сторін (ширини до висоти) у звичайних моніторах 

становить 4:3. Співвідношення сторін у широкоформатних моніторів 

становить 16:10 або 16:9. 

 
 

Рис. 11.11. Вигляд TFT моніторів. Співвідношення сторін 4:3 та 16:10. 

 

PDP (Plasma Display Panel) – Плазмові.  

Як і в ЕПТ-моніторі, в плазмовій панелі світиться люмінофор, але не під 

впливом потоку електронів, а під впливом плазмового розряду. 

Кожне вічко плазмового дисплея – флуоресцентна міні-лампа, яка здатна 

випромінювати лише один колір зі схеми RGB. 

До підложки кожного пікселя плазмового дисплея, між якими 

знаходиться інертний газ (ксенон або неон), прикладається висока напруга, 

внаслідок чого випускається потік ультрафіолету, завдяки якому люмінофор 

починає світитися. 97% ультрафіолетової складової випромінювання, 

шкідливого для очей, поглинається зовнішнім склом. 

 

Рис. 11.12. Принцип роботи плазмових моніторів 
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Недоліки. Досягти розміру пікселя менше 0,5 мм практично неможливо. 

Тому плазмові панелі з діагоналлю менше 32" (82 см) не існують.  Темні 

відтінки страждають від недостачі світла – їх важко відрізнити один від 

одного. Оскільки піксель плазми вимагає електричного розряду для 

випромінювання світла, то він може або горіти, або не горіти, але 

проміжного стану немає. Щоб піксель горів яскраво, його потрібно часто 

запалювати. Для здобуття темнішого відтінку піксель запалюють рідше. 

Люмінофорний шар вигоряє. Якщо на екрані відображається один і той 

же канал в режимі 24/7, на ньому можуть вигоряти пікселі логотипу (МТВ, 

НТВ і так далі). Це відноситься і до рекламних екранів, що демонструють 

одну і ту ж картинку. Синій канал завжди вигоряє раніше.   

Наслідок високої напруги – високе енергоспоживання: PDP 42" (107 см) 

– 250 Вт, а LCD з тією ж діагоналлю – 150 Вт. 

Сфери застосування. Високоякісні відеосистеми великого формату. 

Прекрасно підходять для перегляду DVD або телебачення високої роздільної 

здатності. Застосовуються в  high-end секторі ринку, де проблеми високої 

ціни, старіння люмінофора і високого енергоспоживання вторинні в 

порівнянні з якістю.  Цілком очевидно, що ЖК монітори "з'їдатимуть" ринок 

плазмових панелей, – їх діагональ продовжує збільшуватися. PDP-технологія 

мало підходить для комп'ютерних моніторів. 

Проекційні.  

Проекційний екран – конструкція із спеціальною структурою, 

призначена для показу проектованого зображення. Характеристики видимого 

зображення залежать не лише від екрану, але і від параметрів середовища: 

зовнішньої освітленості і потужності джерела відео. При використанні 

спеціальних проекторів, екрани можуть бути молірованними (гнутими), але в 

більшості випадків вони плоскі. 

Зазвичай проекційні екрани – однорідно білі, сірі або чорні (для 

запобігання спотворенню кольорів зображення). 

Принцип роботи. Екрани можуть бути призначені для прямої проекції 

або зворотної проекції (проекції на просвіт).  

Екрани прямої проекції (що працюють на принципі 

розсіюючого віддзеркалення), при яких проектор і глядачі 

розташовані по одну сторону екрану, поширеніші.  

Проекція на просвіт (світловий потік від проектора 

захоплюється при проходженні екрану і розсівається з 

протилежного від проектора боку), при якій проектор 

встановлений позаду екрану на який дивляться глядачі, 

дозволяє більш онко маніпулювати світловим потоком, 

оптимізуючи його параметри. 

OLED. Технологія OLED розшифровується як Organic Light Emitting 

Diode (в перекладі з англ. – Органічний світлодіод). Головна відмінність від 

LCD в тому, що при використанні нової технології застосовуються органічні 

сполуки, які при проходженні через них електричного імпульсу 

випромінюють світло, причому колір світлового потоку залежить від того, 
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яке саме органічна речовина було взято. LCD ж є повністю неорганічною 

речовиною.  

Другою, не менш важливою відмінністю, є сам процес показу картинки. 

У моніторів з застосуванням технології LCD є підсвічування, яке рівномірно 

розподіляється по всьому екрану. Кожен піксель зображення є кристалом, 

який при проходженні через нього електричного імпульсу змінює 

світлопровідність (при найбільшій напрузі світло від підсвічування взагалі не 

проходить через кристал). Відразу за кристалом знаходяться світлофільтри, 

які відповідають за колір даного пікселя.  

У моніторів з новою технологією підсвічування взагалі відсутнє, тому 

що саме органічна речовина відтворює світло, і тим самим досягається 

насиченість чорного кольору (чого не скажеш про LCD-монітори).  

 Наступною відмінністю є кут огляду. Адже, якщо дивитися на монітор 

або рідкокристалічний телевізор з боку під гострим кутом, то кольори 

змінюються кардинально. Так от, при використанні нової технології таких 

спотворень не спостерігається.  

Ще однією важливою перевагою технології OLED є її незначне 

енергоспоживання за рахунок відсутності підсвічування. Також за рахунок 

цього товщина нових дисплеїв скоротилася до 1,4 мм і істотно знизилась 

вага.  

Фантастичні перспективи нової технології: прозорі монітори, які 

пропускають через себе світло, за рахунок чого зображення можна побачити 

з двох протилежних сторін (як у фільмах майбутнього); гнучкі дисплеї, які 

можна згортати в трубочку, як газету. 

Основними характеристиками монітора є: 

Вид. Ви повинні визначитися, який вид монітора вам потрібен: на основі 

електронно – променевої трубки (ЕПТ) чи рідкокристалічний. Якщо 

рідкокристалічний, то визначити його тип: з активною матрицею (TFT) чи з 

пасивною матрицею (DSTN). 

Діагональ. Чим більша діагональ екрана, тим зручніше працювати на 

комп'ютері, адже на екрані "вміщується" велике зображення, не виникиють 

вертикальні та горизонтальні смуги прокручування (скролінги). На 

сьогоднішній день використовуються монітори з діагоналлю екрана 15, 17, 

19, 21, 24 дюйми (1 дюйм = 2,54 см). 

Величина пікселя. Інший важливий показник – величина мінімальної 

крапки (або, як кажуть самі комп'ютерщики – "піксель") екрана, яка 

вимірюється в сотих частинах міліметра. Ця величина напряму впливає на 

якість зображення: чим піксель більший, тим "грубіше" зображення. І 

навпаки, чим піксель менший, тим зображення "м'якше", чіткіше. 

Як правило, для моніторів з розміром діагоналі екрана 15 дюймів 

нормальною величиною пікселя являється 0,28 мм. Величина пікселя для 

моніторів, діагональ екрана яких становить 17 дюймів, нормальною 

величиною пікселя являється 0,24 мм. Для 19 – ти дюймових моніторів, 

нормальною величиною пікселя являється 0,22 – 0,20 мм. 

Роздільна здатність. Розподільча здатність – це величина яка показує, зі 
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скількох пікселів побудоване зображення на моніторі. Зрозуміло, що з чим 

більшою кількістю пікселів побудоване зображення, тим менш зернисте та 

більш якісне воно буде. Розподільча здатність описує дві величини – 

кількість пікселів по горизонталі та вертикалі (адже екран монітора, як 

правило, не квадратний, а прямокутний). Для нормальної роботи розподільча 

здатність повинна бути не меншою за 800 х 600. Сучасні монітори 

підтримують наступні варіанти розподільчої здатності: 640 х 480, 800 х 600, 

1024 х 768, 1152 х 864, 1280 х 720, 1280 х 768, 1280 х 960, 1280 х 1024, 1360 х 

768, 1600 х 900, 1600 х 1024, 1600 х 1200 пікселів. 

Частота оновлення. Частота оновлення – це величина, яка показує 

скільки разів за секунду поновлюється зображення на моніторі. Чим більша 

частота оновлення, тим менше екран вашого монітора буде "блимaти". Для 

комфортної роботи за ЕПТ монітором потрібно, щоб частота оновлення була 

не меншою за 85 Гц (герц), тобто зображення повинно поновлюватися не 

менше, ніж 85 разів за секунду. Більш низька частота шкідлива для ваших 

очей. "Блимання" монітора швидко стомлює очі і це може призвести до 

передчасного втрачення зору. 

Що стосується TFT-LCD моніторів, то ця величина не має смислу. 

Оскільки пікселі на такому моніторі ввесь час світяться, а частота лише 

визначає, з якою частотою буде мінятися відображення, яке віддають пікселі. 

Основні роз'єми моніторів для підключення до комп'ютера .  

VGA (Video Graphics Array) – аналоговий роз'єм для підключення 

моніторів. Стандарт був розроблений в 1987 році компанією IBM спеціально 

для своїх комп'ютерів серії PS/2.  Не зважаючи на давній рік випуску, цей 15-

ти контактний роз'єм використовується і в наші дні на багатьох відеокартах. 

Максимальна роздільна здатність роз'єму VGA 1280х1024 пікселів, а 

максимальна частота оновлення кадрів 75 Гц. 

 
Рис. 11.13. Роз'єм монітора VGA і штекер підключення 
 

Зображення більшого розміру, при виведенні його на екран монітора за 

допомогою аналогового  інтерфейсу, нестиме втрати в якості. Саме тому 

подальші інтерфейси стали використовувати метод цифрової передачі даних. 

DVI (Digital Visual Interface) – став першим цифровим відеоінтерфейсом. 

Випущений в 1999 році, роз'єм DVI помітно поліпшив якість картинки, 

відтвореної на екрані. Максимальна роздільна здатність даного інтерфейсу, 

дорівнює 1920х1080 пікселям, але при використанні дорожчих відеокарт, що 

мають можливість передавати дані в двоканальному режимі, роздільна 

здатність досягає 2560х1600 пікселів. 
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Рис. 11.14. Роз'єм монітора DVI і штекер підключення 

 

Розєїм DVI випускається в різних серіях, які мають між собою зворотню 

сумісність. DVI-I роз'єм здатний передавати не лише цифрові дані, але ще і 

аналоговий VGA -сигнал.  Також, варто відмітити, що DVI не 

найкомпактніший роз'єм, і тому компанією «Apple» був випущений 

спеціальний Mini DVI, призначений для ноутбуків. 

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – мультимедійний 

інтерфейс високої роздільної здатності з'явився в 2003 році. Найчастіше зараз 

зустрічається в нових пристроях, рідкокристалічних дисплеях, пристроях для 

домашніх розваг і так далі. У HDMI також, як і в DVI, використовувався 

метод цифрової передачі даних, тому, зображення, що виводяться на екран, 

зберігали свою якість картинки.  

 
 

Рис. 11.15. Роз'єм монітора HDMI і штекер підключення 

 

Як і в роз'ємі DVI, в HDMI існує зменшена версія роз'єму, звана Mini 

HDMI. Такий роз'єм теж досить популярний, і застосовується в ноутбуках і 

інших пристроях. 

DisplayPort (DP) – найновіший роз'єм на сьогоднішній день. Був 

розроблений в травні 2006 року. Як і попередні, такий інтерфейс дозволяє 

передавати дані цифровими пакетами без втрати якості. Даний роз'єм був 

покликаний замінити стандарт DVI, хоча це буде не так-то просто. 

Особливістю інтерфейсу є те, що він дозволяє підключати декілька 

моніторів, сполучених послідовно, до одного системного блоку. Але знайти 

монітори з таким роз'ємом буде значно важче, ніж з роз'ємом DVI і HDMI. 

 
Рис. 11.16. Роз'єм монітора DisplayPort і штекер підключення 

На пристроях з роз'ємом DisplayРort, інколи може зустрітися напис 



 

259 Тема 11. ВІДЕОАДАПТЕРИ І МОНІТОРИ. АУДІОПРИСТРОЇ. МЕРЕЖЕВЕ УСТАТКУВАННЯ 

«DР++», який означає, що за допомогою перехідників, до цих роз'ємів можна 

під'єднати монітори з інтерфейсом DVI або HDMI. 

З розвитком технологій, випускалися нові версії стандарту DisplayРort. 

Як і в HDMI, вони відрізняються параметрами максимальною роздільною 

здатністю і пропускною спроможністю, а спеціально для ноутбуків і деяких 

інших пристроїв також був випущений компактний Mini DisplayРort роз'єм, 

для економії місця на панелі пристрою. 

Інтерфейси HDMI і DisplayРort дозволяють передавати на монітор не 

лише відеодані, але і аудіо. 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Заповнити порівняльну таблицю моніторів. 

Параметр 

  
Розмір екрану   

Співвідношення сторін екрану   

Роздільна здатність   

Глибина кольору   

Розмір пікселя   

Частота оновлення зображення   

Швидкість відклику пікселів   

Інтерфейс монітора   

Вага монітора   

Максимальний кут огляду   

 

Контрольні питання 
1. Що таке монітор? Яке його функціональне призначення? 

2. Поясніть принципи дії ЕЛТ-монітора та ТFТ-монітора. 

3. Зобразіть схему взаємодії монітора з іншими пристроями 

комп’ютера. 

4. Що  таке піксел, роздільна здатність екрану?  У чому вимірюється 

роздільна здатність екрану? Які роздільні здатності екрану ви знаєте? 

5. Які ви знаєте типи моніторів? 

6. Які ви знаєте характеристики моніторів? Коротко поясніть їх 

значення. 

7. Що таке електронно-променева трубка?  

8. Що таке растр? 

9. Для чого потрібно відхиляюча система?  

10. Призначення люмінофорного покриття?  

11. Як створюється кольорове зображення?  

12. Що треба зробити для підключення монітора? 

Література: 
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Лабораторна робота №10 

АУДІОСИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією і 

характеристиками звукових карт та акустичного обладнання  

персонального комп’ютера. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

Теоретична частина 

 

До аудіо системи ПК входять: звукова плата, пристрої відтворення 

(колонки, навушники) та запису (мікрофони) звуку. 

 

Звукова́ пла́та (також звукова карта, 

аудіоплата, аудіоконтролер) — це 

електронна плата, що дозволяє працювати 

на комп'ютері зі звуком, тобто, записувати, 

відтворювати і створювати звук 

програмними засобами за допомогою 

мікрофону, навушників, динаміків, 

вбудованого синтезатора і іншого  

обладнання.  

У наш час звукові карти бувають убудованими в материнську плату 

(інтегровані звукові карти), як окремі плати розширення і як зовнішні 

пристрої. 

 Інтегровані плати вбудовуються в материнську плату комп’ютера, при 

цьому усі входи і виходи і кодеки припаяні до материнської плати, а обробку 

бере на себе центральний процесор. 

Плати розширення встановлюються у роз'єм шини PCI, як правило вони 

відтворюють звук якісніше ніж інтегровані, проте для професійної роботи їх 

можливості обмежені. 

Зовнішні звукові 

плати виникли з 

потребою надійного 

екранування сигналу від 

сторонніх перешкод, до 

того ж професійні плати 

мають велику кількість 

роз’ємів, розрахованих на підключення професійних студійних пристроїв. 

Зовнішні плати підключають через інтерфейси USB або WireFire, причому 

останній – більшої пропускної здатності. 
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 Типова звукова карта включає звукову мікросхему, що містить цифро-

аналоговий перетворювач, який конвертує записаний або згенерований 

цифровий звук в аналоговий формат. Вихідний сигнал поступає на 

підсилювач, навушники або зовнішній пристрій, використовуючи стандартні 

роз'єми, звичайно TRS або RCA. Якщо кількість чи розміри 

роз'ємів завеликі для задньої панелі комп'ютера, вони можуть 

бути винесені окремо. Більш просунуті звукові карти містять 

декілька мікросхем для досягнення вищої якості або 

поліпшення виконання різних операцій одночасно, 

наприклад для запису музики в реальному часі важливо, щоб синтез звуків 

відбувався з мінімальною затримкою процесора.  

Відтворення звуку звичайно здійснюється за допомогою багатоканальних 

ЦАП, що підтримують одночасне відтворення звуків різної висоти й 

гучності, а також звукові ефекти в реальному часі.  

Більшість звукових карт мають роз'єми для вхідних (input) та вихідних 

(output) сигналів. Нерідко звукові карти оснащуються двома вхідними 

роз'ємами. Один з них, line-in, призначений для підключення пристроїв 

високого рівню сигналу, таких як, наприклад магнітофон. Цифрова карта 

оцифровує цей сигнал і зберігає на жорсткому диску комп'ютера (пізніше 

збережений сигнал можна обробляти). Інший вхідний роз'єм, microphone, 

призначений для підключення мікрофону або подібного пристрою низького 

рівня сигналу. Професійні звукові плати оснащуються кількома вхідними 

роз'ємами, що дозволяє здійснювати багатоканальний запис звуку. 

Крім того, звукові карти містять так званий "ігровий порт", призначений 

для підключення джойстиків, проте пізніше він знайшов своє призначення 

для підключення MIDI-клавіатур, цифровий вихід S/PDIF та інші роз'єми. 

При цьому кожне з гнізд роз'ємів маркують певним кольором. 

 

 
  

  

Порт для 

підключення 

CD-ROM 

Кольорові 

роз’єми 

Ігровий порт 

Зовнішня 

звукова карта 
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Призначення ро’зємів аудіокарти. 

 
 

Акусти́чна систе́ма — пристрій для відтворення 

звуку, що складається з однієї або декількох динамічних 

головок, розташованих у корпусі (акустичному 

оформленні). Акустична система перетворює електричні 

коливання у звукові. 

Для персональних комп'ютерів акустичні системи 

звичайно виконуються разом з підсилювачем звукових 

частот (т.зв. «активні АС») і підключається до системному 

блоку комп'ютера. 

 

Навушники – пристрій для персонального прослуховування музики або 

інших звукових записів, в комплекті з мікрофоном можуть 

використовуватись як засіб для ведення переговорів по 

телефону або іншому засобу голосового зв'язку. 

Навушники бувають: 

 Дротові — слугують в основному для стаціонарної 

звукової системи та мають професійну направленість. 

 Бездротові — мобільні, але мають прив'язку до бази 

(радіо) або обмеженого радіусу дії інфрачервоного 

випромінювання. 
 

 Накладні — облягають вухо і масивніші, 

тримаються на голові за допомогою дужки. 

 «Вкладиші» — мають маленький розмір і 

вкладаються у вухо. 

 Відкритого типу — легкі завдяки відкритим 

(тобто акустично прозорим) чашкам ззаду. 

Акустична прозорість означає практично повну 

відсутність власних резонансів, падіння рівня 

низьких частот, а також досить сильне 

проникнення зовнішніх шумів та навпаки, випромінювання звуку в оточуюче 

середовище при прослуховуванні музики великої гучності. 

 Закритого типу — із закритими чашками ззаду. Ліпше забезпечують 

контакт випромінюючої мембрани з вухом, дозволяють ліпше 

прослуховувати низькі частоти, проте більш важкі і, тому, менш комфортні в 

роботі. 



 

264 Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) 

Мікрофон — прилад, що перетворює звукові коливання на електричні та 

застосовується для передачі звукових коливань. Відповідно до принципу 

роботи, розрізняють вугільні, електродинамічні, електростатичні і 

п'єзоелектричні мікрофони. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Вкажіть номери роз’ємів, які використовуються для 

підключення пристроїв обробки звуку та назву пристроїв, що підключаються 

до них.  

 
 

Контрольні питання 

1. Що таке аудіоконтролер? Яке його функціональне призначення? 

2. Зобразіть схему взаємодії звукової карти з іншими пристроями 

комп’ютера. 

3. Яке функціональне призначення динаміків, навушників, мікрофона? 

4. Назвіть типи звукових карт. Дайте їм коротку характеристику. 

 

Література: 

1. Архітектура комп’ютерних систем: конспект лекцій для студентів усіх 

форм навчання з курсу «Архітектура комп’ютерних систем» / Укладачі : 

Голотенко О.С. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 120 с. 

2. Валецька Т.М. Апаратні засоби персональних комп’ютерів: 

навчальний посібник / Т. М. Валецька. – К.: Центр навчальної літератури, 

2002. – 208 с.  

3. Мюллер С. Модернизация и ремонт ноутбуков: Пер. с англ. / С. 

Мюллер. – М. : Вильямс, 2006. – 688 с. 

4. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. : Пер. с англ. / 

С. Мюллер. – М. : Вильямс, 2011. – 1276 с. 

5. Платонов Ю.М., Уткин Ю. Г. Диагностика, ремонт и профилактика 

персональных компьютеров. – Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с. 

6. Сандлер К. Ремонт персонального компьютера, 7-е узд.: Пер. с англ. / 
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Лабораторна робота №11 

МЕРЕЖЕВА КАРТА. КОМУНІКАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 

КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та 

характеристиками мережевих карт та комунікаційного обладнання 

комп’ютерних мереж. 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Мережева карта (мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network 

interface card)) — це пристрій (комп'ютерна плата), який встановлюється 

всередину системного блоку і служить для підключення мережевого кабелю, 

що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями локальної мережі 

та працювати з інформацією в мережі Інтернет 

В наш час, за допомогою мережевих карт, можна підключати 

комп’ютери, використовуючи кабельне (фізичне) підключення або ж і зовсім 

обійтися без нього, скориставшись, так званим, бездротовим інтерфейсом. 

Використовуючи кабельне підключення, зазвичай вибирають стандартний 

мережевий порт, який має роз’єм формату «RJ-45». Для бездротового 

підключення до мережі використання різних фізичних портів і інтерфейсів не 

потрібно.  

 
 

Принцип роботи бездротової карти досить простий. За прийом і передачу 

даних з мережі Інтернет відповідає бездротовий модем. Дані від вашого 

провайдера надійдуть на зовнішній порт (кабельний вхід) бездротового 

роутера, після чого вони будуть перетворені в радіосигнал, який буде 

передано в ефір через антену. 
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 Якщо бездротові мережеві карти знаходяться в полі дії передавача 

роутера, то вони отримають сигнал, після чого перетворять його в 

електронний, зрозумілий комп’ютеру сигнал.  

 У кожному випадку, крім того, що бездротова мережева карта не вимагає 

фізичного контакту з нею, настройка її нічим не відрізняється від звичайної. 

Як бездротові, так і провідні карти в даний час дозволяють розвивати 

практично однакову швидкість передачі даних.. 
 

Види мережевих карт.  
 

Мережева карта ISA  

Мережева карта комбінована (BNC+rJ45), шина ISA Одночасне 

використання двох роз'ємів неприпустимо.  

 
   

 

 

 

 

 

 

1 – Гніздо під виту пару (rJ-45)  

2 – Гніздо для коаксіального дроту  (BNC)  

3 – Шина даних ISA  

 

 Мережева карта PCI  

32-х розрядні мережеві адаптери.  

  

  
 

1 – Гніздо під виту пару (rJ-45)  

3 – Шина даних PCI  

 

За конструктивною реалізацією мережеві плати поділяються на: 

 Внутрішні — окремі плати, вставляються в ISA, PCI або PCI-E слот; 
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 Зовнішні, що підключаються через USB або PCM CIA інтерфейс, 

переважно використовуються в ноутбуках; 

 
 Вбудовані в материнську плату. 

 

 
 

Установка мережевої карти.  

Мережева карта вставляється у відповідний роз'єм шини даних, 

розташований на материнській платі.  

Якщо мережева карта призначена для шини даних ISA, то вставляти треба 

в будь-який вільний роз'єм ISA.  

 

 
 

Якщо мережева карта призначена для шини даних PCI, то вставляти треба 

в будь-який вільний роз'єм PCI. 

 

 
 

На материнській платі ПК. 
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На 10-мегабітних мережевих платах для підключення до локальної 

мережі використовувались 4 типи роз'ємів: 

 8P8C (RJ-45) для витої пари; 

 

 

 

 

 

 BNC-коннектор для тонкого коаксіального кабелю;  

  

 

 

 

 

 

 15-контактний роз'єм AUI трансівера для товстого коаксіального 

кабелю. 

 

 

 

 

 

 

 

 Оптичний роз'єм  
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Ці роз'єми могли бути присутніми в різних комбінаціях, іноді навіть всі 

три відразу, але в будь-який даний момент працював тільки один з них. 

 

   
На 100-мегабітних платах встановлюють або роз'єм для витої пари (8P8C, 

помилково званий RJ-45), або оптичний роз'єм (SC, ST, MIC ). 

 

Поряд з роз'ємом для витої пари встановлюють один або кілька 

інформаційних світлодіодів, що повідомляють про наявність підключення і 

передачі інформації. 

 

Функції мережевого адаптера: 

 Підготовка даних, що надходять від комп'ютера, для передачі з 

допомогою мережевого кабелю. 

 Передача даних іншому комп'ютеру. 

 Управління потоком даних між комп'ютером і середовищем 

передачі. 

 Прийом даних з кабелю і переведення у форму, зрозумілу 

центральному процесору комп'ютера. 

Комунікаційне або мережеве обладнання — це периферійні пристрої, 

що здійснюють перетворення сигналів, використовуваних у комп'ютері, на 

сигнали, що передаються через лінії зв'язку, і навпаки. Прикладами таких 

пристроїв можуть бути: повторювачі, концентратори, мости, 

маршрутизатори, шлюзи, радіоприймачі/передавачі, приймачі/передавачі 

інфрачервоного випромінювання тощо. 

Повторювач – це пристрій, що приймає передані сигнали, підсилює їх і 

знову вводить у мережу. Повторювачі застосовують для об'єднання сегментів 

мережі як з однаковими, так і з різними характеристиками фізичного 

середовища передачі даних. Реальність фізичних процесів така, що корисний 

сигнал, який передається в тому або іншому середовищі, проходячи від 

передавача до приймача, поступово затухає. Це затухання сигналу 

відбувається внаслідок перешкод, які виникають у процесі передачі даних. 

Для того, щоб гарантувати успішне проходження сигналу на великі відстані, 

між передавачем і приймачем установлюють повторювачі, які підсилюють 

сигнал до попереднього рівня і відправляють його далі середовищем 

передачі. 
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Концентратор – це пристрій, що забезпечує радіальне підключення 

мережевих вузлів і аналіз потоків інформації, спрямовуючи їх до різних 

мережевих вузлів. 

 
Мости – апаратно-програмні блоки, які дають змогу сполучати локальні 

мережі з різними середовищами передавання та протоколами. Головна 

функція моста – фільтрування кадрів між приєднаними сегментами і, як 

наслідок, зменшення їхньої завантаженості. Розрізняють внутрішні і зовнішні 

мости. Внутрішній міст – це встановлені в одному сервері кілька адаптерних 

плат різних локальних мереж (до чотирьох). Така конструкція дає змогу 

сполучити кілька локальних мереж із різними або однаковими середовищами 

та протоколами. Для такого моста потрібне спеціальне програмне 

забезпечення. Зовнішній міст – це міст, реалізований у спеціальній машині. 

 
Маршрутизатори – апаратно-програмні пристрої, які дають змогу 

об'єднувати локальні мережі та виконувати функцію маршрутизації. 

Маршрутизатор опрацьовує мережеву адресу і на підставі опрацьованої 

адреси і внутрішніх таблиць маршрутизатора спрямовує пакет даних до 

пункту призначення за оптимальним маршрутом. 

 
Шлюзи – це спеціальні пристрої, за допомогою яких локальні мережі 

підключають до глобальних комп'ютерних мереж. Локальні і глобальні 

мережі використовують різні протоколи передачі даних, тому основною 

функцією шлюзів є узгодження відповідних протоколів. Шлюзи виконують 

також функції маршрутизаторів і мостів. Шлюзи можна використовувати і 

для підключення окремих робочих станцій до глобальних мереж. 
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Модеми використовують для перетворення цифрових сигналів в 

аналогові і навпаки – аналогових у цифрові. Термін модем виник від 

об'єднання двох термінів, які описують процес перетворення сигналу з 

цифрового виду в аналоговий, – Модуляція, і зворотний процес – 

ДЕМодуляція. Модеми часто використовують для організації передачі даних 

між комп'ютерами за допомогою телефонної лінії зв'язку. 

  
Мікрохвильові прийомопередавачі (Microwave Transmitters) частіше 

називають прийомопередавачами супутникового зв'язку. Такі засоби зв'язку 

призначені для передачі даних на великі відстані між комп'ютерами в різних 

географічних регіонах або країнах. Мікрохвильові прийомопередавачі 

використовують атмосферу як середовище передачі даних. Передавач 

передає направлений потік мікрохвиль в атмосферу, а приймач приймає його 

і передає наступному в ланцюгу прийомопередавачу або перетворює 

отриманий сигнал в інший вид для передачі іншим середовищем передачі 

даних. Такі перетворення здійснюються доти, доки сигнал не досягне точки 

призначення. 

Сьогодні супутниковий зв'язок досить дорогий, тому використовується 

найчастіше для передачі даних на великі відстані. Супутниковий зв'язок є 

прототипом менш дорогого стільникового зв'язку, що активно набирає 

обертів використання в нашій країні. 

Прийомопередавачі інфрачервоного і лазерного випромінювання за 

принципом роботи подібні до мікрохвильових систем – вони використовують 

атмосферу як середовище передачі даних. Але оскільки дані передаються у 

формі світлових сигналів, а не радіохвиль, то для успішної передачі даних 

необхідно забезпечити відсутність будь-яких перешкод на шляху руху 

сигналу (передавач і приймач мають бути в зоні прямої видимості один 

одного). Прийомопередавачі інфрачервоного і лазерного випромінювання, як 

правило, використовують для передавання сигналів на короткі відстані і там, 

де обмежена можливість використання кабелів. Одним із найпопулярніших 

сьогодні видів використання прийомопередавачів інфрачервоного і лазерного 

випромінювання є підключення робочих місць користувачів у офісах і 

забезпечення взаємодії між периферійними пристроями (клавіатура, миша, 

принтер) і комп'ютером. 
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Практична частина 

 

Завдання 1. Коротко опишіть призначення пристроїв комунікації в 

комп’ютерних мережах. 

 

Контрольні питання 
1. Вкажіть призначення мережевих карт. 

2. Опишіть принцип роботи бездротової мережевої карти. 

3. Перелічіть функції мережевого адаптера. 

4. Дайте коротку характеристику мережевих карт PCI та ISA 

 

Література: 

1. Архітектура комп’ютерних систем: конспект лекцій для студентів усіх 

форм навчання з курсу «Архітектура комп’ютерних систем» / Укладачі : 

Голотенко О.С. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 120 с. 

2. Валецька Т.М. Апаратні засоби персональних комп’ютерів: 

навчальний посібник / Т. М. Валецька. – К.: Центр навчальної літератури, 

2002. – 208 с.  

3. Мюллер С. Модернизация и ремонт ноутбуков: Пер. с англ. / С. 

Мюллер. – М. : Вильямс, 2006. – 688 с. 

4. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. : Пер. с англ. / 
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К. Сандлер. –  М.: Вильямс, 2004. – 656 с. 

7. Степаненко О.С. Сборка, модернизация и ремонт ПК / 
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Тема 12. ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ І ВИВОДУ ІНФОРМАЦІЇ. СКАНЕРИ 

ТА ПРИНТЕРИ 

 

Лекція 
 

План викладу: 

12.1. Призначення пристроїв вводу даних, їх класифікація. 

12.2. Клавіатура 

12.3. Комп’ютерна миша 

12.4. Сенсорні екрани. 

12.5. Пристрої автоматизованого вводу інформації 

12.6. Пристрої виводу інформації 

12.7. Принтери. 

12.8. Інші пристрої виводу інформації 

 

12.1. Призначення пристроїв вводу даних, їх класифікація 

Пристрої вводу-виводу (input-output devices) – основний інструмент 

взаємодії людини з інформаційними системами. Прогрес в області 

інформаційних технологій досягається не тільки завдяки зростаючій 

швидкості процесорів і ємності запам’ятовуючих пристроїв, але також за 

рахунок вдосконалення пристроїв вводу та виводу даних. Пристрої вводу-

виводу називаються також периферійними пристроями (peripheral devices). 

Пристрої вводу перетворюють інформацію у форму зрозумілу машині, 

після чого комп’ютер може її обробляти і запам’ятовувати. Пристрої виводу 

переводять інформацію з машинного подання в образи, зрозумілі людині 

Класифікація пристроїв вводу інформації наведена на рис. 12.1. 

 

 
Рис. 12.1. Схема класифікації пристроїв вводу інформації 

 

12.2. Клавіатура 

Клавіатура (keyboard) – традиційний пристрій вводу даних в 

комп’ютер. 
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Клавіатурами оснащені як персональні комп’ютери, так і термінали 

мейнфреймів. 

Клавіатура сучасного комп’ютера містить звичайно 101 або 102 

клавіші, розділені на 4 блоки: 

- алфавітно -цифровий блок – містить клавіші латинської та 

національного алфавітів, а також клавіші цифр і спеціальних символів; 

- блок керуючих клавіш; 

- блок розширеної цифрової клавіатури; 

- блок навігації. 

Зупинимось на декількох сучасних новітніх розробках. 

Клавіатура від Microsoft Arc має вигнуту форму для комфортного 

використання на колінах. Клавіші за розміром середні, мають м’який хід і 

здатність не створювати шум. 

 

 
Рис.12.2. Клавіатура від Microsoft Arc 

 

Компанія Brookstone анонсувала два своїх останніх винаходи – 

аксесуари для сучасних мобільних пристроїв. Лазерна клавіатура Virtual 

Keyboard своїм зовнішнім виглядом більше нагадує брелок для ключів. 

Власне , це він і є – навіть колечко в наявності . 

Новинка має зовсім крихітні габарити і вбудований лазер , за 

допомогою якого вона проектує на плоску поверхню 72 кнопки 

повнорозмірною QWERTY -клавіатури. Для зв’язку з планшетом , 

смартфоном і іншими девайсом використовується інтегрований модуль 

Bluetooth , а заряду акумулятора в Virtual Keyboard вистачить на дві години 

безперервного набору тексту. Для підзарядки використовується порт 

microUSB . MobileDevice рекомендує клавіатуру Virtual Keyboard всім , кому 

не до вподоби набирати текст дотиками до екрану мобільного пристрою. 



 

276 Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) 

 
Рис. 12.3. Лазерна клавіатура Virtual Keyboard 

 

Компания TransluSense спроектувала дуже сучасну, чисту світлову 

клавіатуру з вбудованим тачпадом від Luminae TransluSense Cleartoueh (рис. 

10.4). 

 
Рис. 12.4 Світлова клавіатура від Luminae TransluSense Cleartouch 

 

Технологія роботи клавіатури заснована на детекторах руху, які 

фіксують рух пальців на гладкій скляній поверхні і інтерпретують їх як 

натискання на клавіші або використання тачпада. Це досягнуто завдяки 

спільній роботі вбудованої камери і спеціального фіксуючого приладу, 

легкий удар пальців сприймається як натискання на клавіші. 

  

12.3. Комп’ютерна миша 

Миша – маніпулятор, призначений для вибору і переміщення 

графічних об’єктів екрану монітора комп’ютера. Для цього використовується 

покажчик, переміщенням якого по екрану управляє миша. Миша дозволяє 

істотно скоротити роботу людину з клавіатурою при управлінні курсором і 
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введенні команд. Особливо ефективно миша використовується при роботі 

графічними редакторами, видавничими системами, іграми. Сучасні 

операційні системи також активно використовують мишу для керування. 

Миша (mouse) була розроблена досить давно (в 60 -х роках), але стала 

широко використовуватися тільки з приходом у світ персональних 

комп’ютерів графічного інтерфейсу користувача. 

За принципом дії миші поділяються на: 

• Механічні; 

• Оптико-механічні; 

• Оптичні. 

За часткового фінансування NASA Дуглас Карл Знгельбарт і його 

колеги звели в таблицю характеристики всіх відомих маніпуляторів, 

включаючи ножні, наколінні та інші. Першу мишу (рис. 12.5) зібрав Білл 

Інгліш (Bill English), а програми для демонстрації можливостей написав 

Джефф Руліфсон (Jeff Rulifson). Всередині пристрою знаходилися два 

металевих диска: один повертався, коли пристроєм рухали вперед , другий 

відповідав за рух миші вправо і вліво. 

 

  
Рис. 12.5. Перший маніпулятор миша 

 

Touch Mouse М600 відсутні клавіші, і вся обтічна поверхня миші 

сенсорна, прекрасно реагує на рухи пальців (рис. 12.6 а). Симетрична форма 

миші дозволяє комфортно їй користуватися і правшам, і лівшам, а 

відсутність підтримки мультитач-жестів, компенсується виконанням 

скролінгу, перегортання змахування. 

Японським інженерам – конструкторам Art Factory вдалося інтегрувати 

в свій інноваційний гаджет повноцінний масажер (рис. 12.6 б). Бездротова 

модель Bizarre Massage Mouse з оптичним датчиком і з зарядної базою USB 

поєднує в собі витонченість ліній сенсорної панелі з окантовкою 

світлодіодного підсвічування заспокійливого синього кольору. У звичайному 

режимі контролер чутливий до найменших маніпуляціям , даючи можливість 

користувачеві з легкістю прокручувати і перегортати сторінки в будь-яких 

напрямках. 

У хвилини відпочинку периферійний пристрій використовується як 

ергономічний вібромасажер для опрацювання області зап’ясть і рук. 
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а)                                                        б) 

Рис. 12.6. Представники сучасного покоління маніпуляторів "Миша" 

 

12.4. Сенсорні екрани 

Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) – пристрій для 

введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього. 

Користувач може ввести символ або команду дотиком пальця до певної 

області екрану. 

Сенсорні екрани найбільш придатні для організації гнучкого 

інтерфейсу, інтуїтивно зрозумілого навіть далеким від техніки користувачам. 

З поширенням кишенькових, планшетних комп’ютерів, пристроїв для 

читання електронних книг і різних терміналів сенсорні екрани стали такими 

ж звичними, як кнопка і колесо. 

В цих пристроях використовуються всього чотири базові принципи – 

резистивний, ємнісний, акустичний і інфрачервоний. Коротко розглянемо 

кожний з них: 

Резистивні сенсорні екрани Accutouch чудово зарекомендували себе в 

сфері обслуговування, у складі Pos-Терміналів, промисловості, медицині й 

транспорті. Екран реагує на дотик пальцем, рукою в рукавичці, нігтем або 

кредитною картою. 

У цій конструкції екран являє собою скляну або акрилову пластину, 

покриту двома струмопровідними шарами (рис. 12.7). Шари розділені 

непомітними для ока прокладками, які охороняє мережа вертикальних і 

горизонтальних провідників від зіткнення. У момент натискання шари 

контактують і контролер реєструє електричний сигнал. Координати 

натискання визначаються, виходячи з того, на перетинанні яких провідників 

був зареєстрований вплив. 

Погрішність визначення координат може досягати 3 міліметрів. До 

недоліків технології можна віднести зниження на 75-80% потужності 

світлового потоку, випромінюваного монітором. Але це компенсується 

простотою пристрою, низькою ціною й малою сприйнятливістю до 

шкідливих зовнішніх впливів. 
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Рис. 12.7. Принцип дії резистивного сенсорного екрану 

 

Ємнісний сенсорний екран. До дотику екран має деякий електричний 

заряд (рис. 10.8). Дотик пальця змінює картину зарядженості, «відтягаючи» 

частину заряду до точки натискання. Датчики екрана, розташовані по всіх 

чотирьом кутам, стежать за потоком заряду в екрані, визначаючи, таким 

чином, координати «витоку» електронів. 

 

 
Рис. 12.8. Принцип дії ємнісного сенсорного екрану 

 

Акустичний сенсорний екран. Такі екрани побудовані з 

використанням мініатюрних п’єзоелектричних випромінювачів звуку, не 

чутного людиною. Скло такого екрана постійно непомітно вібрує під 

впливом випромінювачів, установлених у трьох кутах екрана. Спеціальні 

відбивачі особливим образом поширюють акустичну хвилю по всій поверхні 

екрана. Дотик до екрана міняє картину поширення акустичних коливань, що 

й реєструється датчиками (рис. 12.9). По зміні характеру коливань можна 

обчислити координати збурювань, внесених натисканням на екран. Крім 

цього, аналізуючи ступінь зміни коливань, можна обчислити силу натискання 

на екран. Це корисно при проектуванні систем керування промисловим 
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устаткуванням, наприклад, для плавної зміни швидкості обертання двигунів і 

інших параметрів. 

 

 
Рис. 12.9. Принцип дії акустичного сенсорного екрану 

 

Інфрочервоні сенсорні екрани. Для визначення точки торкання 

використовуються дві лінійки світлодіодів, розташовані по вертикалі й 

горизонталі, і дві лінійки фотодіодів, розташовані на протилежних сторонах 

екрана (рис. 12.10). 

 

 
Рис.12.10. Принцип дії інфрачервоного екрану 

 

Кожному світлодіоду відповідає свій фотодіод. Працює така оптична 

пара у такий спосіб. При подачі напруги на світлодіод він випромінює 

невидиме для людини інфрачервоне світло в межах дуже невеликого 

тілесного кута, щоб потрапити на "свій" фотодіод і "не зачепити" сусідні. 

Будь-яка перешкода (наприклад палець, що торкається екрана), частково або 

повністю перекриває світловий промінь, що і призводить до зменшення або 

припинення електричного струму через відповідний фотодіод. Ця зміна 
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фіксується мікроконтролером, дозволяючи обчислити координати торкання з 

високою точністю. 

Інфрачервоний сенсорний екран виконаний у вигляді рамки, яка не має 

ніяких стекол або прозорих плівок. Тому зміна яскравості, контрасту й 

передачі кольору зображення, а також поява додаткових відблисків 

виключене, що є безсумнівною перевагою екрана. 

До недоліків можна віднести невисоку надійність (невеликим термін 

служби), можливі перебої в роботі при потраплянні прямого сонячного 

світла, найбільша вартість. Застосовуються ІЧ-Екрани в освітніх установах в 

якості інтерактивних панелей великого розміру. 

 

12.5. Пристрої автоматизованого вводу інформації 

Пристрої автоматизованого вводу інформації – пристрої, які зчитують 

інформацію з носія, де вона вже є. 

Основні види пристроїв автоматизованого вводу інформації – системи 

розпізнавання магнітних знаків, системи оптичного розпізнавання символів, 

системи вводу інформації на базі світлового пера, сканери, системи 

розпізнавання мови, сенсорні датчики і пристрої відеозахоплення. 

Системи розпізнавання магнітних знаків (Magnetic Inc Character 

Recognition, MICR) використовуються в основному в банківській сфері. У 

нижній частині звичайного банківського чека знаходиться код, нанесений 

спеціальними магнітними чорнилом. У коді міститься номер банку, номер 

розрахункового рахунку та номер чека. Система зчитує інформацію, 

перетворює її в цифрову форму і передає в банк для обробки. 

Системи оптичного розпізнавання символів (Optical Character 

Recognition, OCR) перетворюють спеціальним чином нанесену на носій 

інформацію в цифрову форму. Найбільш широко поширені пристрої цього 

типу – сканери штрих-кодів (bar – code scanners), які застосовуються в 

касових терміналах магазинів (рис. 12.11 а). Ці системи використовуються 

також у лікарнях, бібліотеках, на військових об’єктах, складах продукції і в 

компаніях з перевезення вантажів. 

 
а)                                            б) 

Рис.12.11. Пристрої автоматизованого вводу інформації: а) сканер 

шрих-коду, б) портативний графічний планшет. 

 

Ручні пристрої розпізнавання інформації, такі як пір’яні планшети (рис. 

12.11 б), містять плоский екран і світлове перо, схоже на кулькову ручку. 
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Графічні планшети перетворюють букви і цифри, написані користувачем на 

екрані, в цифрову форму, і передають ці дані в комп’ютер для обробки. 

Сканери (scanners) перетворюють у цифрову форму графічну 

інформацію (малюнки, креслення тощо) і великі обсяги текстової інформації 

(рис. 12.12). Для зчитування даних в сканерах використовуються 

світлочутливі датчики різних типів: 

прилади із зарядним зв’язком є електронними пристроями, що 

складаються з безлічі мініатюрних датчиків, які перетворюють інтенсивність 

падаючого на них світла в електричний заряд; 

прилади із фотоелектронними помножувачами здійснюють електронне 

посилення інтенсивності відбитого від оригіналу світла; 

Потім цифрова інформація передається в ПК по використовуваному 

сканером інтерфейсу. 

 
Рис. 12.12. Сканер 

 

Системи розпізнавання мови (voice inputdevices) перетворюють у 

цифрову форму вимовлені користувачем слова. Існує два режими роботи 

подібних пристроїв. У режимі керування (command mode) ви вимовляєте 

команди (такі як "відкрити документ", "запустити програму" і т.д.), які 

виконуються комп’ютером. У режимі диктування (dictation mode) можна 

надиктовувати комп’ютеру будь- який текст. На жаль, точність розпізнавання 

мови таких систем залишає бажати кращого. Людський голос має безліч 

відтінків, на точність розпізнавання може вплинути інтонація, гучність мова, 

навколишній шум, навіть банальний нежить. 

Сенсорні датчики (sensors) – це пристрої для вводу в комп’ютер 

просторової інформації. Наприклад, корпорація General Motors використовує 

сенсори у своїх легкових автомобілях для передачі в бортовий комп’ютер 

машини даних про навколишній простір і маршруті. Сенсорні датчики також 

знайшли застосування в системах віртуальної реальності, ігрових приставках 

і симуляторах. 

Пристрої відеозахоплення (video capture devices) являють собою 

невеликі цифрові відеокамери, з’єднані з комп’ютером. Пристрої 

відеозахоплення застосовуються в основному в системах відеоконференцій, 

які отримують все більше поширення. Завдяки розвитку локальних мереж та 

Інтернет, з’явилася можливість організовувати відеоконференцзв’язок, 

перебуваючи в будь-якій точці планети. 
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12.6. Пристрої виводу інформації  

Основні пристрої виводу інформації – монітори і принтери. 

 

12.7. Принтери 

Принтери (printers) виконують друк інформації на папері або плівці 

(результат, що отримується при друку, називають твердою копією). 

Принтери бувають матричні (dot matrix), струменеві (inkjet), лазерні 

(laser) і термографічні (thermal transfer). До останніх відносяться сублімаційні 

і твердочорнильні. 

Основні характеристики принтерів: 

 розширення (print resolution) – кількість точок на один квадратний 

дюйм. Чим вище дозвіл, тим якісніше друк. Матричні принтери забезпечують 

порівняно низький дозвіл – від 80 до 200 точок на кв.дюйм, струменеві – до 

720, лазерні – до 1200, термографічні – від 1200 до 5000 точок на кв. дюйм; 

 швидкість друку (print speed) сторінок на хвилину (ppm). Швидкість 

друку варіюється від 2 ppm у матричних принтерів до 4-6 ppm у струменевих 

і 4-8 ppm у лазерних. Потужні лазерні та термографічні принтери здатні 

виводити на друк до 100 сторінок на хвилину; 

 підтримка кольорового друку (color print) – дуже важлива 

властивість для тих, хто займається комп’ютерною графікою та дизайном. 

Також дуже зручно користуватися кольоровими принтерами при друку 

графіків і діаграм. Як пристрої кольорового друку використовуються в 

основному струменеві принтери. Можливості кольорового друку є і у інших 

типів принтерів. Однак, матричні кольорові принтери незручні в управлінні і 

не забезпечують прийнятну якість друку. Лазерні і термографічні принтери 

здатні забезпечити найвищу якість зображення, але ці друкують устрою поки 

занадто дорогі для застосування в бізнесі. 

Лазерний принтер (рис. 12.14) працює за принципом ксерографічного 

друку, тільки зображення формується безпосереднім скануванням 

фоточутливих елементів принтера променем лазера. Даний тип принтера 

дозволяє отримати зображення високої якості, яка не боїться вологи й стійка 

до вицвітання. Лазерний принтер складається з картриджа й властиво 

принтера. 

 
Рис. 12.14. Лазерний принтер. 

 

Переваги лазерних принтерів: 

- Високий дозвіл друку. 
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- Висока швидкість друку. 

- Економічність. 

- Низька собі варті сть друку. 

- Стійкість відбитків. 

Недоліки лазерних принтерів: 

- Виділення озону. 

- Високе енергоспоживання. 

- Низька передача кольору півтонів. 

- Висока ціна принтера й видаткових матеріалів. 

Світлодіодний принтер (LED printer) – паралельна галузі розвитку 

лазерних принтерів. Швидкість роботи світлодіодних принтерів практично 

однакова з лазерними. Весь процес друку повністю аналогічний роботі 

лазерного принтера. Відмінність полягає в способі засвічення фотоциліндра: 

у світлодіодному принтері (рис. 12.15) для цього застосовують лінійку 

світлодіодів, яка розташована уздовж усього циліндра. Залежно від дозволу 

принтера світлодіодів може бути від 2.5 до 10 тисяч штук. 

 
Рис. 12.15. Світлодіодний принтер 

 

Переваги світлодіодних принтерів: 

• Малий розмір скануючої системи, що дозволяє зробити меншим 

розмір принтера. 

• Відсутність у механізмі, що формує зображення, рухливих 

частин. 

• Рівномірне світіння кожного світлодіода на всій довжині 

фотоциліндра. 

Недоліки світлодіодних принтерів: 

• Необхідність великої кількості світлодіодів при друку з високими 

дозволами ( порядку 5000 шт. для дозволу від 600dpi). 

• Необхідність коректування світіння великої кількості 

світлодіодів. У лазерних принтерах досить коректувати тільки один промінь. 

• Максимальна швидкість печатки становить не більш 50 сторінок 

у хвилину. Для лазерних принтерів цей показник може рівнятися 100 

сторінкам. 

Струменевий принтер (рис. 12.16) – такий тип принтера, у якому 

зображення на носії формується крапковим способом. У якості робочого 

елемента використовується рідкий барвник. Відрізняється високою 
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вірогідністю передачі півтонів. Найчастіше застосовується в домашніх 

умовах через простоту обслуговування й експлуатації, відносно невисокої 

швидкості і якості друку. 

Для формування зображення використовується спеціальна матриця, яка 

друкує рідкими барвниками. Чорнило наносяться на папір при проходженні 

через неї друкуючої матриці. Кольорове зображення формується відразу при 

одному проході паперу. 

 
Рис. 12.16. Струменевий принтер. 

 

Переваги струменевих принтерів: 

• Низька вартість принтера й видаткових матеріалів. 

• Достовірна передача півтонів. 

• Простота в обслуговуванні. 

• Висока швидкість друку. 

Недоліки струменевих принтерів: 

• Засихання друкуючої головки при тривалому простої. 

• Мала зносостійкість відбитків, схильність впливу вологи. 

Сублімаційний принтер (рис. 12.17) друкує на щільних поверхнях, 

вносячи спеціальний барвник під поверхню паперу. Його робота заснована на 

сублімації – переході речовини в газоподібний стан із твердого без рідкої 

фази. Оптимальне використання принтера даного типу – печатка зображень 

на CD і DVD дисках, пластикових картах. 

 
Рис. 12.17. Сублімаційний принтер. 

 

Між нагрівальним елементом і термічним фотопапером перебуває 

плівка зі спеціального складу. Плівка містить кристалічні барвники 

пурпурного, блакитного й жовтого кольору. Під час друку плівка 
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нагрівається, і фарба випаровується. На папері відкриваються пори й 

поглинають порцію фарби. По закінченню друку пори закриваються, 

фіксуючи отриману фарбу. Фарби наносяться по черзі, тому папір робить три 

проходи. У сучасних моделях принтерів робиться ще один прохід для 

покриття паперу захисною плівкою. 

Переваги сублімаційних принтерів: 

• Висока якість друку. 

• Підвищена стійкість зображення. 

• Величезна палітра кольорів, використовувана при друку. 

Недоліки сублімаційних принтерів: 

• Висока вартість принтера й видаткових матеріалів. 

• Низька швидкість друку. 

• Чутливість деяких видів чорнила до ультрафіолету. 

• Висока собівартість друку фотокарток. 

Матричний принтер (рис. 12.18) – апарат, що формує зображення 

ударним способом з окремих маленьких точок. Це найстарший з дотепер 

використовуваних типів принтерів. Випускалися й кольорові принтери, які не 

одержали широкого використання в зв’язку з появою більш практичних 

кольорових струменевих принтерів. 

 
Рис. 12.18. Матричний принтер 

 

12.8. Інші пристрої виводу інформації 

Плотер. Високоякісні графічні документи можуть бути створені при 

використанні графопобудовників (plotters). Плотери (рис. 12.19) 

оснащуються набором пір’я, в який входять рапідографи для малювання 

ліній різної товщини і різного кольору. Плотери дещо повільніше принтерів, 

зате дозволяють отримувати документи великих розмірів – креслення, карти, 

схеми. 
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Рис. 12.19. Широкоформатний плотер 

 

Класифікація плотерів, по типу конструкції: 

• Планшетний плотер. Цей клас друкованих пристроїв працює в 

основному з форматами паперу АЗ і А2 (рідше з більшими). У такому плотері 

застосовується електричне, рідше магнітне або механічне фіксування аркуша, 

а також пишучий вузол з тими ж принципами роботи. Щоб провести лінію на 

нерухливому аркуші вузол, що друкує, переміщається в її початкову крапку й 

за допомогою пера, що відповідає по товщині й кольору проведеної лінії, 

креслить лінію до кінцевої її крапки. 

• Барабанний плотер. У цьому класі пристроїв вже 

використовуються максимальні розміри паперу – А1 або А0. Рулонний 

плотер оздоблений роликовою подачею аркуша, пишучим вузлом і 

механічним або вакуумним притиском. 

• Ріжучий плотер. Такі пристрої в основному використовуються в 

рекламній індустрії, тому що дозволяють вирізати фігури будь-якої 

складності або буквені набори. 

3D-Принтер. ЗD-Принтер – це пристрій для пошарового створення 

тривимірних об’єктів на основі цифрової тривимірної моделі (рис. 12.20). У 

якості матеріалу звичайно використовуються кілька видів пластику, хоча 

останнім часом починають з’являтися й інші матеріали. Настільний 3D-

принтер виглядає як невеликий ящик з металевими напрямними, по яких 

рухається робочий елемент принтера: екструдер або лазер. Як правило, такі 

принтери використовуються для створення різних прототипів, ливарних 

форм і складних деталей, які звичайним способом виготовити неможливо або 

вкрай важко. 

Струменевий ЗD-принтер використовує спеціальну головку-екструдер, 

пластикову нитку, що нагрівається до температури плавлення. Розплавлений 

пластик поступово видавлюється через сопло, після чого застигає при 

кімнатній температурі. Ця технологія абсолютно безпечна й відносно 

недорога (кілограм пластику коштує в районі 50-60 доларів), чому й 

забезпечується її популярність у непрофесійному середовищі. 
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Рис. 12.20. 3D-npuнтер 

 

Системи синтезу людського голосу. Системи синтезу людського 

голосу (voice output devices) використовуються в сучасному програмному 

забезпеченні в основному для підтримки людей з ослабленим слухом або 

зором. Така система здатна вимовляти вміст екрану, перетворюючи текстову 

інформацію у людську мову. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують різновиди “мишей»? Коротко опишіть їх принцип дії. 

2. Які пити принтерів ви знаєте? 

3. Вкажіть переваги та недоліки трекболу в порівнянні з «мишою» 

4. Що являє собою ергономічна клавіатура? 
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Лабораторна робота №12 

КЛАВІАТУРА ПК, МАНІПУЛЯТОР «МИША», ТРЕКБОЛ 

 

Мета: Ознайомитись з призначенням, конструкцією та 

характеристиками клавіатури персонального комп’ютера, «миші» та 

трекбола 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Виконати практичні завдання. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.  

4. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Теоретична частина 

 

Клавіату́ра (англ. keyboard) — сукупність розміщених у певному 

порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування 

даних, а також керування виконанням окремих операцій. Клавіша тут 

виступає як елемент клавіатури, натисканням якого генерується код 

відповідного знака або ініціюється деяка дія. 
 

 

 

Клавіатури можуть мати різні конструкції: 

 Кнопкова — рух клавіші безпосередньо з'єднує або роз'єднує електричні 

контакти.  

o Мембранна — натискання деформує мембрану, на якій 

надруковано провідні доріжки. При натисканні доріжки мембрани 

контактують з доріжками основи. Мембрана також повертає 

клавішу до вихідного положення. 

o Гумова — натиснення клавіші спричиняє певний тиск гуми на 

друковану плату, внаслідок відбувається значне зниження 

електричного опору між металевими провідниковими доріжками, 

що нанесені на плату. 

 Безкнопкова  

o Оптоелектронна 

o Ємнісна — відносно рідко вживана — клавіша з'єднана з 

елементом, що змінює ємність конденсатора, частіше, шляхом 

його всуву між обкладками конденсатора. 
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o Герконова — натиснення клавіші спричиняє наближення магніту 

до геркону всередині якого відбувається замикання контактів 
 

Параметри клавіатури 

1. Тактильні параметри: твердість клавіш і довжина ходу. Тверда клавіатура 

не дає можливості швидко та легко набирати текст. Занадто м'яка, навпаки, 

наставить зайвих символів при випадковому легкому дотику.  

2. Розкладка кирилиці.  

3. Ергономічність клавіатури. Так звані ергономічні клавіатури менше 

стомлюють користувача, хоча займають більше місця і коштують дорожче.  

4. Наявність підставки для рук.  Підставка знижує стомлюваність і поліпшує 

зовнішній вигляд.  

5. Групи додаткових клавіш. Це можуть бути  мережеві, мультимедійні й 

інші групи клавіш. Прискорюють роботу, дозволяючи менше 

переключатися на мишу і назад. Розташування клавіш вимикання має бути 

таким, щоб випадково їх не зачепити. 

 
 

Комп'ютерна миша не схожа на свою тезку, але це ім'я міцно 

приліпилося до неї. Основне завдання миші – це керувати рухом курсору по 

екрану, тобто перетворювати механічні рухи в рух курсору на екрані. Миша 

сприймає своє переміщення в робочій площині (зазвичай – на ділянці 

поверхні столу) і передає цю інформацію комп'ютеру. Програма, що працює 

на комп'ютері, у відповідь на переміщення миші робить на екрані дію, що 

відповідає напрямку і відстані цього переміщення. 

Оптичні світлодіодні миші. 

 У нижній частині миші встановлено спеціальний світлодіод, який 

підсвічує поверхню, по якій переміщається миша. Мініатюрна камера 

"фотографує" поверхню більше тисячі разів в секунду, передаючи ці дані 

процесору, який і робить висновки про зміну координат. Оптичні миші 

працюють практично на будь-яких поверхнях, окрім дзеркальних або 

прозорих; навіть на фторопласті (включаючи чорний). Вони також не мають 

потреби в чищенні.  
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Рис. 12. Миша з оптичним датчиком 

 

 Окремі моделі таких «мишей» схильні до детектування дрібних рухів при 

знаходженні миші в стані спокою, що проявляється тремтінням покажчика на 

екрані, іноді з тенденцією сповзання в ту або іншу сторону.  

 Для усунення даної проблеми рекомендується використовувати лазерні 

маніпулятори. Також, до недоліків оптичних мишей деякі люди відносять 

світіння таких мишей навіть при вимкненому комп'ютері. Оскільки більшість 

недорогих оптичних мишей мають напівпрозорий корпус, він пропускає 

червоне світло світлодіодів, який заважає заснути в разі, якщо комп'ютер 

перебуває в спальні.. 

Оптичні лазерні миші  

Лазерна мишка нагадує оптичну конструкцію. Основний робочий елемент 

складається з трьох частин:  

 мініатюрний напівпровідниковий лазер;  

 оптичний сенсор у формі плоскої матриці;  

 сигнальний мікропроцесор, здатний розпізнавати зміни образів.  

 
Рис. 12. Лазерний сенсор 

 

Лазерна миша відрізняється від оптичної за такими характеристиками:  

 Точність. Лазерний пристрій здатне видавати до 20 разів більше 

даних на ділянці сканування поверхні.  

 Має низьке енергоспоживання і дозволяє берегти батарейки при 

бездротових з’єднаннях.  

 Не світиться в темряві. Може бути, це не настільки важливо, але 

іноді додаткове підсвічування дозволяє судити про робочий стан 

пристрою.  
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Завдяки властивостям лазера дозволяє працювати навіть на дзеркальній 

поверхні.  

Основний і головний недолік лазерних мишей – це їх дорожнеча.  

Індукційні миші  

Індукційні миші використовують спеціальний килимок, що працює за 

принципом графічного планшета або власне входять в комплект графічного 

планшета. Деякі планшети мають у своєму складі маніпулятор, схожий на 

мишу зі скляним перехрестям, що працює за тим же принципом, проте трохи 

відрізняється реалізацією, що дозволяє досягти підвищеної точності 

позиціонування за рахунок збільшення діаметру чутливої котушки і 

винесення її з пристрою в зону видимості користувача.  

Індукційні миші мають хорошу точність, і їх не потрібно правильно 

орієнтувати. Індукційна миша може бути "бездротової" (до комп'ютера 

підключається планшет, на якому вона працює), і мати індукційне ж 

харчування, отже, не вимагати акумуляторів, як звичайні бездротові миші.  

Індукційні миші рідкісні, дорогі і не завжди зручні. Миша для графічного 

планшета практично неможливо поміняти на іншу (наприклад, більше 

підходящу по руці, і т. п.). 

 
Рис. 12. Графічний планшет з індукційної мишею 

 

Гіроскопічні миші  

Миша, оснащена гіроскопом, розпізнає рух не тільки на поверхні, але й у 

просторі: її можна взяти зі столу і управляти рухом кисті в повітрі.  

Гіроскопічні датчики удосконалюються. На сьогоднішній день, найбільш 

мініатюрна миша (NEO MOUSE) розроблена Корейською компанією NEO 

REFLECTION. Вага Нео миші складає всього 13 грам, 

а за розміром вона не більше пальчикової батарейки. 

Трекбол (Trackball) — пристрій, призначений для 

маніпулювання "курсором". Аналог миші для 

переносних комп'ютерів (notebook, laptop). 

Активний елемент – 

слідкуюча кулька, що 

обертається у довільному 

напрямку за допомогою пальця. 

Пара сенсорів відслідковує 

обертання кульки у 

горизонтальному та вертикальному напрямах. Графічний 
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курсор на екрані відтворює ці рухи. У використанні трекбол, як правило, 

складніший ніж маніпулятор миша 

.Представлені на ринку моделі трекболів істотно розрізняються. Перш за 

все трекболи відрізняються розміщенням кульки: на деяких моделях він 

управляється великим пальцем руки, на інших же розташований по центру 

або правіше центру і управляється вказівним, середнім і безіменним 

пальцями. На більшості моделей кулька досягає 3-6 см у діаметрі, однак 

існують і моделі з кулькою близько 1 см в діаметрі. Майже на всіх моделях 

крім кулі і кнопок присутнє також колесо прокрутки. 
Багатьом шанувальникам цього маніпулятора трекбол зручний не тільки 

тим, що для роботи з ним не потрібно багато місця, а й тим, що під час 

роботи рука залишається нерухомою в зап'ясті.  
 

Основні переваги трекболу:  

1. Рука нерухома в зап'ясті, не втомлюється при тривалій роботі. 

2. Трекбол не вимагає простору для переміщення курсору. 

3. Плавний рух курсору. 

4. Працює на будь-якій поверхні. 

 

Недоліки трекболу: 

1. Кулька швидко засмічується і вимагає очищення. 

2. Відсутній коліщатко для прокрутки. 

3. Незручний для динамічних ігор. 

4. Незручне розташування додаткових кнопок. 

 

 

Роз’єми для підключення          клавіатури  «миші» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична частина 

 

Завдання 1. Заповнити таблицю, в якій вказати назву виділеної групи 

клавіш та їх призначення. 

 

  Назва Призначення 

PS/2 

USB 
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1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

 

Контрольні питання 

1. Які існують різновиди “мишей»? Коротко опишіть їх принцип дії. 

2. Вкажіть переваги та недоліки трекболу в порівнянні з «мишою» 

3. Що являє собою ергономічна клавіатура? 

 

Література: 

1. Архітектура комп’ютерних систем: конспект лекцій для студентів усіх 
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Голотенко О.С. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 120 с. 

2. Валецька Т.М. Апаратні засоби персональних комп’ютерів: 

навчальний посібник / Т. М. Валецька. – К.: Центр навчальної літератури, 
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3. Мюллер С. Модернизация и ремонт ноутбуков: Пер. с англ. / С. 
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Додаток А  
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Додаток Б 

ПІДСУМКОВЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Підсумкове контрольне завдання з дисципліни (ПКЗ)«Архітектура 

комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем» є коректний підбір 

компонентів комп’ютерної системи на базі вихідних даних, якими є модель 

материнської плати. Компоненти під зазначену модель материнської плати 

підбираються в декількох варіантах виходячи з наступних міркувань: 

1) Підбір компонентів (процесор, оперативна пам’ять, жорсткий диск, 

відеокарта і т.д.) з мінімально можливими параметрами, які можуть 

працювати на даній платформі материнської плати. 

2) Підбір компонентів (процесор, оперативна пам’ять, жорсткі диски, 

відеокарта і т.д.) з максимально можливими параметрами, які можуть 

працювати на даній платформі материнської плати. 

3) Підбір компонентів (процесор, оперативна пам’ять, жорсткий диск, 

відеокарта і т.д.) з оптимальними параметрами для даної платформи 

материнської плати. 

Крім того необхідно врахувати специфіку використання операційних 

систем Windows 7 та Windows 10, які мають різні вимоги до апаратної 

платформи. 

В ПКЗ має бути представлений теоретичний матеріал, який стосується 

всіх компонентів комп’ютерної системи, їх функціональних, архітектурних 

та структурних особливостей і характеристик.  

ПКЗ має починатися із змісту першим пунктом, якого є завдання на 

виконання роботи, а закінчуватися висновком і списком використаних 

літературних джерел та інтернет ресурсів.  

Практична частина ПКЗ повинна мати структуру материнської плати і 

чипсета та характеристик компонентів виходячи із зазначених вище вимог до 

їх підбору.  

Обсяг ПКЗ 5-10 аркушів формату А4, шифр Times New Roman, кегль 14, 

міжрядковий відступ 1,5.  

 

ВАРІАНТИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ. 

№ ТИП МАТЕРИНСЬКОЇ ПЛАТИ 

1.  Asus Rog Maximus X Apex (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

2.  Asus TUF X299 Mark 2 (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

3.  Asus WS C422 PRO/SE (s2066, Intel C422, PCI-Ex16) 

4.  Asus ROG Rampage VI Apex (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

5.  Asus Prime X299-Deluxe (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

6.  Asus Maximus X Code (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

7.  Asus WS X299 PRO/SE (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

8.  Asus ROG Strix X399-E Gaming (sTR4, AMD X399, PCI-Ex16) 

9.  Asus Maximus IX Extreme (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

10.  MSI X299 Gaming Pro Carbon (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

11.  MSI X299 Tomahawk (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

12.  MSI Z370 Gaming M5 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 
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13.  MSI Z270 SLI Plus (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

14.  Asus Maximus IX Formula (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

15.  Asus Rog Strix X299-E Gaming (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

16.  Asus Prime X399-A (sTR4, AMD X399, PCI-Ex16 

17.  Asus TUF X299 Mark 1 (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

18.  Asus Rog Maximus X Hero (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

19.  Asus X99-E-10G WS (s2011-3, Intel X99, PCI-Ex16) 

20.  Asus WS X299 SAGE (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

21.  MSI Z370 Gaming Pro Carbon (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

22.  MSI Z370 Krait Gaming (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

23.  ASRock Z370 Extreme4 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

24.  ASRock FATAL1TY X370 Gaming X (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

25.  ASRock Z270M Extreme4 (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

26.   ASRock Z270 Extreme4 (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

27.   ASRock Z370 Killer SLI (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

28.  MSI X299 Raider (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

29.  MSI X299 SLI Plus (s2066, Intel X299, PCI-Ex16) 

30.  Asus Crosshair VI Extreme (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

31.  MSI X370 XPower Gaming Titanium (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

32.  Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

33.  Gigabyte GA-AX370-Gaming K7 (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

34.  ASRock X370 Killer SLI (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

35.  ASRock Z270 Pro4 (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

36.  ASRock FATAL1TY B250 Gaming K4 (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

37.  ASRock Z270M Pro4 (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

38.  ASRock FATAL1TY AB350 Gaming K4 (sAM4, AMD B350, PCI-Ex16) 

39.  Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

40.  Gigabyte Z370 AORUS Gaming 3 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

41.  Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

42.  Gigabyte Z370XP SLI (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

43.  Asus P10S-M WS (s1151,Intel С236, PCI-Ex16) 

44.  Asus Rog Maximus X Formula (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

45.  Asus J1900I-C (Intel Celeron J1900, SoC, PCI-E x1) 

46.  ASRock H81 Pro BTC R2.0 (s1150, H81, PCIe x16) 

47.  ASRock AB350 Pro4 (sAM4, AMD B350, PCI-Ex16) 

48.  Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

49.  Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

50.  ASRock B250M Pro4 (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

51.  ASRock AB350M Pro4 (sAM4, AMD B350, PCI-Ex16) 

52.  Gigabyte Z370 HD3P (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

53.  ASRock Fatal1ty B250M Performance (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

54.  ASRock B250M-HDV (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

55.  Gigabyte GA-AX370-Gaming K3 (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

56.  Gigabyte Z370M D3H (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16 

57.  MSI B250I PRO (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

58.  Asus M5A78L-M PLUS/USB3 (sAM3+, AMD 760G, PCI-Ex16) 

59.  MSI B350M Pro-VDH (sAM4, AMD B350, PCI-Ex16) 
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60.  ASRock J3455M (Intel Celeron J3455, SoC, PCI-Ex16) 

61.  Gigabyte GA-Z270-HD3P (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

62.  ASRock H270 Pro4 (s1151, Intel H270, PCI-Ex16) 

63.  Asus H110S2 (s1151, Intel H110) 

64.  Asus H110-Plus (s1151, Intel H110, PCI-Ex16) 

65.  Asus H110S1 (s1151, Intel H110) 

66.  MSI Z270 PC Mate (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

67.  MSI B250 PC Mate (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

68.  Gigabyte GA-Q270M-D3H (s1151, Intel Q270, PCI-Ex16) 

69.  Gigabyte Z370 HD3 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

70.  ASRock G41C-GS R2.0 (s775, Intel G41 + Intel ICH7, PCI-Ex16) 

71.  Gigabyte Z370P D3 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

72.  Gigabyte GA-Z270-HD3 (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

73.  MSI X370 Gaming Pro Carbon (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

74.  MSI Z370M Gaming Pro AC (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

75.  MSI Z270 Camo Squad (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16) 

76.  MSI B350 Tomahawk Arctic (sAM4, AMD B350, PCI-Ex16) 

77.  Asus Rog Strix Z370-F Gaming (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

78.  Asus ROG Strix Z370-G Gaming (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

79.  Asus ROG Strix Z370-H Gaming (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

80.  MSI B350 Gaming Plus (sAM4, AMD B350, PCI-Ex16) 

81.  Asus B250 Mining Expert (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

82.  Asus TUF Z370-Plus Gaming (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16) 

83.  Asus N3050I-C (Intel Celeron N3050, SoC, PCI-Ex4) 

84.  Asus Prime A320M-A (sAM4, AMD A320, PCI-Ex16) 

85.  MSI X370 SLI Plus (sAM4, AMD X370, PCI-Ex16) 

86.  Asus H110M-A/DP/C/SI White Box (s1151, Intel H110, PCI-Ex16) 

87.  AFOX IB250-MA (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

88.  AFOX A320-MA (sAM4, AMD A320, PCI-Ex16) 

89.  AFOX IH61-MA (s1155, Intel H61, PCI-Ex16) 

90.  Gigabyte GA-H110-D3A (s1151, Intel H110, PCI-Ex16) 

91.  Gigabyte GA-H61M-S2PV (s1155, Intel H61, PCI-Ex16) 

92.  Gigabyte GA-H110M-S2 (s1151, Intel H110, PCI-Ex16) 

93.  Gigabyte GA-H81M-S2V (s1150, Intel H81, PCI-Ex16) 

94.  MSI H81M-P33 (s1150, Intel H81, PCI-E 2.0x16) 

95.  Gigabyte GA-F2A68HM-S1 (sFM2/FM2+, AMD A68H, PCI-Ex16) 

96.  MSI H110M PRO-VD (s1151, Intel H110, PCI-Ex16) 

97.  MSI B250M Pro-VH (s1151, Intel B250, PCI-Ex16) 

98.  MSI H110M PRO-VH (s1151, Intel H110, PCI-Ex16) 

99.  Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (sFM2/FM2+, AMD A68H, PCI-Ex16) 

100.  Gigabyte GA-H81M-S1 (s1150, Intel H81, PCI-Ex16) 
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Базова 

1. Архітектура комп’ютерних систем: конспект лекцій для студентів усіх 

форм навчання з курсу «Архітектура комп’ютерних систем» / Укладачі : 

Голотенко О.С. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 120 с. 

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК: учеб. пособ.: перев. с англ / 

С. Мюллер. – М.: Вильямс, 2001. – 1184 с. 

3. Ратбон Э. Модернизация и ремонт ПК для "чайников". / Э.  Ратбон. – 

К.: Диалектика, 1995. – 240 с. 

 

Допоміжна 
1. Аппаратные и программные средства персональных компьютеров: 

Справ.: В 2-х кн.: Пер. с англ. Кн.2/ Т. Хоган. – М.: Радио и связь, 1995. – 

376 с. 

2. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. / Гук М. – СПб.: Питер 

Ком, 2001. – 816 с. 

3. Аппаратные средства ПК: Секреты и советы: Учебник: Пер. с нем./ Г. 

Мансфельд, Й. Эркамп, Ш. Дралле. – М.: Вост. кн. компания, 1997. – 192 с. 

4. Аппаратные средства РС: Пер. с нем. / К. Айден, Х. Фибельман, 

М. Крамер. – СПб.: BHV-СПб., 1996. – 544 с. 

5. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя . «Финансы и статистика». – 

М:1990. – 238с. 

6. Елисеев Д.В. Аппаратно-програмные средства карманных 

компьютеров / Д. В. Елисеев. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

7. Персональный компьютер: Учеб. курс для вузов / С.В. Глушаков, 

И.В Мельников. – Харьков; Ростов н/Д: Фолио: Феникс, 2000. – 501 с. 
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