
ВСТУП. МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСУ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕОМ. 

Електронний підручник — програмно-методичний комплекс, який дає 

можливість самостійно засвоїти навчальний курс або його певний розділ і 

об’єднує в собі властивості звичайного підручника, довідника, збірника задач і 

лабораторного практикуму. Він є не альтернативою, а доповненням до 

традиційних засобів навчання, і не замінює роботу учня (студента) з 

навчальною книжкою. Е. п. має не тільки зберігати усі переваги друкованого 

підручника, а й повною мірою використовувати можливості сучасних 

інформаційних технологій, їх мультимедійність і багатомодальність. 

Електро́нна обчи́слювальна маши́на  (скорочено ЕОМ) — загальна назва 

для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших 

лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від 

електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних 

машин. В часи широкого розповсюдження аналогових обчислювальних машин, 

що теж були в своїй переважній більшості електронними, для уникнення 

непорозумінь використовувалася назва «цифрова електронна обчислювальна 

машина» (ЦЕОМ) або «лічильна» машина (задля підкреслення того, що 

цифрова електронна машина саме реалізує безпосередньо обчислення 

результату, в той час, як аналогова машина, фактично, реалізує 

процес фізичного моделювання з отриманням результату вимірюванням. 

Унікальний винахід XX століття — електронну обчислювальну машину — 

останнім часом найчастіше називають за англійською манерою —

 комп'ютер (computer), що в перекладі дає те ж саме значення: обчислювач. 

Досвід широкого практичного застосування ЕОМ досить швидко вказав на 

несподівані і непередбачені можливості. З'ясувалося, що подібно числам можна 

ефективно перетворювати будь-яку іншу інформацію. 

ВИДИ  ТА  ПОРЯДОК  РОБОТИ  ПРИ  ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ. 

Причини поломки ПК в організаціях різноманітні: це і перепади напруги, і 

віруси, і просто знос устаткування. Не якісні компоненти ПК або невірне 

(недбале) їх підключення теж може служити причиною поломки. Часто ПК 

виходять з ладу при транспортуванні або неправильному зберіганні 

(температурні перепади і т.д.) 

З деякими поломками під силу впоратися друзям і знайомим, інші види 

робіт, як правило термінові і наукоємні, краще довірити фахівцям. 

Технічне обслуговування комп'ютерів (ІТ аутсорсинг). 

У чому його переваги? 



Які види робіт краще виносити на ІТ аутсорсинг? 

 

Необхідність щомісячного обслуговування комп'ютера обумовлена наступними 

факторами: 

Вихід організації в Інтернет веде до багатьох небезпек. Налаштувати грамотне 

підключення до Інтернету, захистити мережу від загроз із зовні - завдання 

фахівця. Компанії, що надають послуги з технічного обслуговування 

комп'ютерів, як правило, мають готове технічне рішення на цей випадок. 

 

 

Необхідність захисту не тільки всієї мережі від зовнішніх загроз, а й кожного 

ПК окремо. При підключенні ПК до мережі Інтернет виникає небезпека 

заразити його вірусом, що загрожує виходом комп'ютера з ладу, втратою 

важливих даних. Частково цю проблему можна вирішити за рахунок установки 

антивірусного ПО (з цим впорається знайомий комп'ютерник). Але правильно 

організувати зберігання даних, обмежити доступ до інформації стороннім 

особам, використовуючи засоби самої ОС (без покупки додаткового ПЗ) - 

завдання для фахівця. 

Активна робота з офісними додатками (1С, консультант, Гарант), 

документами та Інтернетом призводить до накопичення на комп'ютері 

тимчасових файлів, захаращення системи, що знижує продуктивність. Технічне 

обслуговування комп'ютерів повинно включати чистку, перевірку жорсткого 

диска і самої ОС. 

Перелік робіт, що входять в абонентське обслуговування, тут. 

Використання не ліцензійного (піратського) ПО теж може негативно 

позначитися на роботі ПК. Як правило, фахівці компаній, що пропонують 

послуги ІТ аутсорсингу, можуть підібрати безкоштовні аналоги найбільш 

затребуваних програм, або допоможуть з придбанням ліцензій. 

Не рідко правоохоронні органи проводять перевірки на використання не 

ліцензійного ПЗ, що загрожує серйозними штрафами і не завжди "знайомий 

комп'ютерник" може правильно оцінити ситуацію і грамотно порадити. 

У міру роботи фірми накопичуються важливі дані, втрата яких критична для 

бізнесу. Розробити та впровадити систему резервного копіювання даних може 

тільки фахівець. 

Не менш важливим фактором є і доступність фахівця, друзі та знайомі не 

завжди готові виїхати і допомогти з вирішенням проблеми. А організації 

сферою діяльності яких є обслуговування комп'ютерів, можуть або вирішити 

проблему віддалено, або надіслати співробітника на місце і усунути неполадки. 

ПРИНЦИПИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ЕОМ 

ПРИНЦИПИ побудови та Архітектура ЕОМ. 



ЕОМ, комп'ютер - це комплекс технічних засобів, призначених 

дляавтоматичної обробки інформації в процесі вирішення обчислювальних 

таінформаційних завдань. 

Вимоги користувачів до виконання обчислювальних робітвизначається 

підбором і налаштуванням технічних і програмних засобівоб'єднаних в одну 

структуру. 

Структура ЕОМ - це сукупність її елементів і їх зв'язків. 

Розрізняютьструктури технічних, програмних та апаратурно-програмних 

засобів. 

Архітектура ЕОМ - це багаторівнева ієрархія апаратурно-

програмнихкоштів, з яких складається ЕОМ. Кожен з рівнів 

допускаєбагатоваріантне побудова і застосування. 

деталізацією архітектурного і структурної побудови ЕОМ займаютьсярізні 

категорії фахівців обчислювальної техніки:  

1. Інженери (схема техніки) - проектують окремі технічні пристрої і 

розробляють методи сполучення один з одним.  

2. Системні програмісти - створюють програми управління технічними 

засобами, інформаційного розподілу між рівнями, організацію 

обчислювального процесу.  

3. Прикладні програмісти - розробляють пакети програм більш високого рівня, 

які забезпечують взаємодію користувача з ЕОМ і необхідний для цього сервіс.  

4. Фахівці з експлуатації ЕОМ - займаються загальними питаннями взаємодії 

користувача з ЕОМ. 

Зміст знань і вмінь фахівців з ПЗ і його експлуатаціїстановлять:  

1) Технічні та експлуатаційні характеристики.  

2) Продуктивність ЕОМ - обсяг робіт здійснюють ЕОМ в одиницючасу.  

3) Ємність запам'ятовуючих пристроїв: ОЗУ і ДЗУ.  

4) Надійність - це здатність ЕОМ за певних умов виконуватинеобхідні функції 

протягом заданого періоду часу.  

5) Точність - це можливість розрізняти майже рівні значення.  

6) Достовірність - це властивість інформації бути правильно сприйнятої. 

Класифікація ЕОМ 

Величина і різноманітність сучасного парку ЕОМ зажадали 

системикваліфікації ЕОМ. Запропоновано багато принципів класифікації: 



1. Класифікація ЕОМ за формою подання величин обчислювальної 

машини ділять на: 

- аналогові (безперервної дії) АВМ 

- цифрові (дискретної дії) ЦВМ 

- аналого-цифрові (гібридні) ГВМ 

У АВМ оброблювана інформація може надаватися відповідними 

значеннями аналогових обчислень: струм, напруга кут повороту. 

У ЦОМ (ЕОМ) інформація кодується двійковим кодом. Широке 

застосування отримали ЦВМ з електричним поданням дискретної інформації - 

електронні ЦВМ. 

2. Класифікація ЕОМ за домом (за елементарною базі): 

- Перше покоління (50г.): ЕОМ на електронних вакуумних лампах. 

- Друге покоління (60г.): ЕОМ на дискретних напівпровідникових 

приладах (транзисторах). 

- Третє покоління (70г.): ЕОМ на напівпровідникових інтегральних схемах 

з малим ступенем інтеграції. 

- Четверте покоління (80г.): ЕОМ на великих інтегральних схемах . 

- П'яте покоління (90): ЕОМ на надвеликих інтегральних схемах. 

- Шосте і наступні покоління: оптоелектронні ЕОМ з масовим 

паралелізмом і нейронної структурою - з розподіленою ступенем великого 

числа нескладних мікропроцесорів , моделюючих архітектуру нейронних 

біологічних систем. 

Інтегральна схема - електронна схема спеціального призначення, виконана 

у вигляді єдиного напівпровідникового кристалу, що об'єднує велику кількість 

діодів і транзисторів. 

3. Класифікація ЕОМ за потужністю (швидкодії): 



1). Супер-ЕОМ - машини для крупно-маштабні завдань (фірма IBM). 

2). Великі ЕОМ - машини для територіальних, регіональних завдань. 

3). Середні ЕОМ - машини дуже широкого розповсюдження. 

4). Малі ЕОМ. 

5). ПЕОМ (персональні ЕОМ). 

6). Мікро ЕОМ і мікропроцесори. 

7). Мережі ЕОМ. 

Загальні принципи побудови сучасних ЕОМ. 

Основним принципом побудови ЕОМ є програмне управління, воснові 

якого лежить уявлення алгоритму розв'язання будь-якої задачі у 

виглядіпрограми обчислень. 

Алгоритм - це кінцевий набір правил, що визначає рішеннязавдання за 

допомогою кінцевого кількості операцій (ISO 2382/1-84міжнародний стандарт). 

Програма - це впорядкована послідовність команд підлягаютьобробки. 

Принцип програмного управління може бути здійснено різнимиспособами. 

Стандартом для побудови практично всіх ЕОМ був представлений в  

1945 Нейманом. Схема ЕОМ, що відповідає програмному принципом 

управліннявідображає характер дії людини за алгоритмом. 

програми потоки та вихідніінформації дані 

Узагальнена структура ЕОМ Джен Фон Неймана першого і другого 

поколінь 

УПД - пристрій підготовки даних.  

УВС - пристрій вводу.  

АЛП - арифметико-логічний пристрій.  

УУ - пристрій управління.  

ОЗП - оперативний запам'ятовуючий пристрій.  

ДЗУ - тривало запам'ятовуючий пристрій  

ВЗП - зовнішній запам'ятовуючий пристрій.  



УВ - пристрій виводу.  

ЗУ + АЛУ + УУ - процесор. 

Будь-яка ЕОМ має пристрій введення інформації, за допомогою якого в 

ЕОМвводять програми вирішення завдань і дані до них. 

ОЗУ - призначено для оперативного запам'ятовування програми 

зберігаєтьсяу виконанні. 

ВЗП - призначено для довготривалого зберігання інформації. 

Кеш-пам'ять - проміжна пам'ять між ОЗУ і ВЗП. 

УУ - призначено для автоматичного виконання програм 

шляхомпримусової координації всіх інших пристроїв ЕОМ. 

АЛП - виконує арифметичні і логічні операції над даними.  

Основою АЛП є операційний автомат, до складу якого входять:суматори, 

лічильники, логічні операції. 

Класична структура ЕОМ з переходом на ВІС (великі інтегральнісхеми) 

перейшла в поняття архітектура ЕОМ. 

Пристрої сполучення 

Узагальнена архітектура третього і четвертого поколінь 

Основи побудови схемного 

контролю ЕОМ 

Для зменшення втрат від помилок, породжуваних несправностями ЕОМ, 

треба контролювати безпомилковість роботи машини й запобігати поширенню 

помилки в обчислювальному процесі. З цією метою ЕОМ постачають системою 

автоматичного контролю правильності роботи машини, яка з появою помилки 

негайно припиняє обчислення й ініціює роботу засобів автоматичного 

відновлення обчислювального процесу, а при необхідності й засобів 

автоматичного діагностування, що локалізують несправність. 

Наявність системи автоматичного контролю сприяє збільшенню готовності 

й обслуговуваності ЕОМ. 

Метод діагностування за допомогою схем вбудованого контролю. 



Цей метод характеризується тим, що об'єктом елементарної перевірки є 

змінний блок, а засобами функціонального діагностування є схеми вбудованого 

контролю (СВК), конструктивно сполучені з кожним змінним блоком. 

На мал. показані пристрій, що діагностується, та схеми вбудованого 

контролю, які самоперевіряється, разом вони утворюють змінний блок (ЗБ). 

Найбільша ймовірність правильного діагностування досягається, якщо: 

1. ДП(ДУ) повністю перевіряються 

2. СВК самоперевіряються. 

 

1. Ці 2-і вимоги приводять до значних апаратурних витрат, що 

обмежує застосовність даного методу пристроями, реалізованими в основному 

на великих інтегральних мікросхемах. 

Діагностований пристрій повністю перевіряється, якщо будь-яка його 

несправність заданого класу виявляється СВК у момент її першого прояву на 

вихідних пристроях. 

 

Рис 20 Структура системи діагностування, що використає схеми 

убудованого контролю. 



На мал. 20 наведена структура системи функціонального 

діагностування. Локальними засобами функціонального діагностування 

ЛЗФД (ЛСФД) є СВК із парами виходів fi1, fi2 (самоперевіряються), додані 

кожному змінному блоку Бi. Загальним засобом функціонального 

діагностування ЗЗФД (ОСФД) є пристрій аналізу Й індикації ПАІ (УАИ). 

Призначенням останнього є: 

1. синхронізація сигналів помилок від змінних блоків з урахуванням їх 

зв'язків, 

2. запобігання можливої неоднозначності індикації через поширення 

сигналів помилок, 

3. однозначна індикація несправного блоку. 

Достоїнством методу діагностування за допомогою схем вбудованого 

контролю є практично миттєве діагностування збоїв і відмов, скорочення 

витрат на локалізацію перемежованих відмов і на розробку діагностичних 

тестів. 

Схеми контролю, що самоперевіряються 

Для виявлення несправностей схем контролю застосовують: 

1. СХЕМИ КОНТРОЛЮ, ЩО САМОПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ; 

2. діагностичні засоби перевірки схем контролю. 

Схема контролю (СВК) називається такою, що самоперевіряється, якщо 

вона виявляє не тільки несправності контрольованого пристрою (КП), але 

також і свої власні. 

Схема контролю із двома виходами (f1, f2) самоперевіряється повністю, 

якщо вона має наступні властивості: 

a) самотестування — всі несправності СК із заданого класу проявляються 

на виходах f1, f2 у вигляді пари сигналів зі значеннями 00 або 11 хоча б при 

одному з наборів вхідних сигналів з безлічі наборів робочих вхідних сигналів 

при справному КП; 

b) захищеності від несправностей — кожна несправність СВК із заданого 

класу проявляється на виходах f1 f2 тільки у вигляді пари сигналів зі 

значеннями 00 або 11. 



Однією з вимог при побудові схемы 

контролю, що самоперевіряєься (СКС) є вимога 

роздільної реалізації функцій f1 і f2, що гарантує, 

що будь-яка одиночна несправність на входах і 

виходах СКС не приведе до інвертування сигналів 

на обох виходах схеми. 

Значення сигналів 01, 10 на виходах f1, f2 

свідчать про правильне функціонування 

контрольованого пристрою й СКС, а значення 00, 

11 - про наявності одиночної несправності в пристрої або СКС. 

Схеми контролю, що самоперевіряються. Переривання від схем 

контролю. 

Для фіксації помилок, виявлених засобами контролю передбачається 

спеціальний реєстр помилок. Поява одиниці в одному з його розрядів викликає 

передачу керування на аналіз типу помилки, у результаті чого формуються 

умови переривання від схем контролю. 

Залежно від серйозності помилки умови можуть бути терпимими або 

невідкладними. 

Переривання від засобів контролю сповіщає ОС про збої й відмови в 

апаратурі, а також надає їй відомості про місце й ступінь ушкодження. 

Переривання від засобів контролю, викликане терпимими умовами, не 

припиняє виконання поточної команди й виконується після того, як нормально 

закінчиться її виконання, і після обробки більше пріоритетних 

переривань. Переривання від засобів контролю, викликане невідкладними 

умовами, припиняє виконання поточної команди й скасовує інші переривання. 

Інформація про тип помилки й ступінь ушкодження записується в коді 

переривання від засобів контролю. 

Переривання від засобів контролю запускає програми обробки помилок, 

що входять до складу операційної системи, які на підставі отриманої інформації 

намагаються відновити обчислювальний процес. 

Апаратурний контроль пристроїв 

ЕОМ. Складові апаратної частини ПК 

Комп'ютери - це універсальні електронні обчислювальні машини (ЕОМ), 

використовувані для нагромадження, обробки й передачі інформації. 



Найбільше поширення отримали персональні комп'ютери, призначені для 

індивідуальної роботи. 

Персональні комп'ютери - це малогабаритні обчислювальні машини, які 

можуть бути встановлені на будь-якому робочому місці. 

Мінімальний склад персональних комп'ютерів: 

1. 1) системний блок; 

2. 2) дисплей; 

3. 3) клавіатура; 

4. 4) мишка 

Дисплей (Монітор) – це пристрій призначений для виведення на екран 

текстової та графічної інформації. 

Клавіатура – це основний пристрій ручного введення інформації – команд 

та даних. 

Станд. Клавіатура має 101 клавішу. 

Клавіши поділяються на: 

1. Службові 

2. Управління курсором 

3. мала цифрова клавіатура 

4. функціональні клавіші 

Мишка - Маніпулятор – це пристрій введення, що забезпечує природний 

спосіб спілкування користувача з комп'ютером шляхом пересування курсору на 

екрані. 

Найважливішою частиною будь-якого комп'ютера є системний блок. 

Системний блок містить процесор і оперативну пам'ять. Можливості 

комп'ютерів залежать від типу й швидкості процесора, а також від обсягів 

оперативної й постійної пам'яті. У всіх сучасних персональних комп'ютерах у 

системний блок входять також накопичувачі на магнітних та оптичних дисках. 

Усередині нього розташовані 

1. 1) центральний процесор (ЦП); 

2. 2) материнська (системна) плата 

3. 3) блок живлення 

4. 4) відеоадаптер 

5. 5) жорсткий диск 

6. 6) дисководи гнучких дисків 



7. 7) пристрою для зчитування оптичних дисків 

8. 8) оперативна пам'ять – набір мікросхем, призначених для 

зберігання даних під час їх безпосереднього опрацювання; 

9. 9) постійна пам'ять (ROM BIOS)– мікросхема, призначення для 

постійного зберігання інформації, у тому числі і при вимкненому живленні. 

Найчастіше відеоадаптер і контролери введення / виведення розміщені на 

платі ЦП. У системному блоці можуть розміщатися засобу мультимедіа: 

звукова плата й пристрій читання оптичних дисків - CD-DVD-ROM. 

Процесор - це пристрій керування комп'ютером. Швидкодія комп'ютерів 

визначається числом операцій, виконуваних процесором за одну секунду. 

Основною функцією процесорів є автоматичне керування роботою ЕОМ за 

допомогою програм, розташовуваних в оперативній пам'яті. 

Швидкодія персональних комп'ютерів четвертого покоління - кілька 

мільйонів операцій у секунду. У комп'ютерах наступних поколінь швидкодія 

буде становити десятки й навіть сотню мільйонів операцій у 

секунду. Системна плата – основна плата ПК. являє собою аркуш 

фольгированого текстоліту, на якому розміщені електронні компоненти й 

роз'єми для підключення додаткових плат, зовнішніх пристроїв, блоку 

живлення . Основною характеристикою системних плат є їхня архітектура. 

Оперативна пам'ять у персональних комп'ютерах нових поколінь досягає 

сотні й тисячі мегабайт. 

Інформація в оперативній пам'яті зникає після вимикання комп'ютера. 

Інформація на магнітних дисках може зберігатися після вимикання ЕОМ 

до наступних сеансів роботи, тому для довгострокового зберігання інформації й 

програм у персональних комп'ютерах використаються магнітні диски: 

1. 1) гнучкі; 

2. 2) тверді. 

Накопичувачі гнучких дисків є пристроєм зовнішньої пам'яті. 

Накопичувач призначений для читання та запису інформації на гнучкий диск. 

Дані на диск записуються в спеціальні області, які називаються доріжками. 

Смороду розташовані з обох боків дискети. Доріжки у свою чергу розбиті на 

ділянки, які називаються секторами. Таким чином, мінімальною одиницею 

даних для дискети є сектор. Для дискети діаметром 3,5 дюйми стандартним є 

розміщення 80 доріжок з одному боку дискети й розташування 18 секторів на 

доріжці. Ємність одного сектора складає 512 байт (0,5 кілобайта). Тому 

стандартно ємність диску складає 1,44 Мб. 

Гнучкі диски - це змінні носії інформації, на яких програми й дані можна 

зберігати окремо від ЕОМ. Гнучкі диски використаються для особистого 

зберігання й переносу програм і даних від одного комп'ютера до іншого. Обсяг 



пам'яті на найбільше широко розповсюджених гнучких магнітних дисках 

становить від 360 Кбайт до 1,4 Мбайт. 

Жорсткий диск (фіксований диск, вінчестер, хард) – це пристрій 

зберігання інформації, програм та даних в ЕОМ. У персональних комп'ютерах 

жорсткі диски перебувають усередині системного блоку й служать для 

постійного зберігання програм, даних, архівів і т.п. Його відносять до пристроїв 

зовнішньої пам'яті. Особливістю вінчестера є те, що пристрій пам'яті та носій 

інформації розташовані в одному корпусі. Хоча вінчестер розташований 

всередині системного блоку, його можна переносити на інший ПК без втрати 

інформації. Вінчестери також розбиті на доріжки та сектори, але їх кількість 

може бути різною для різних пристроїв. Крім того, вінчестер складається з 

декількох металевих дисків, а отже має не дві, а більше сторін. Сукупність 

доріжок всіх сторін називають циліндром. Вінчестери мають досить велику 

ємність пам'яті ( як правило, декілька сотень Гб) та досить високу швидкість 

переміщення даних. 

Обсяг пам'яті на жорстких дисках у сучасних комп'ютерах має діапазон 

від декількох сотень Гб до декількох Тб. 

До сучасних персональних комп'ютерів може бути приєднаний цілий ряд 

додаткових пристроїв. Найбільше часто до них підключаються принтери, 

модеми й компакт-дисководи. Компакт-дисковід - це пристрій для зчитування 

компакт-дисків. 

Накопичувач компакт-дисків (CD-ROM) призначений для читання 

даних з компакт - дисків. Принцип дії такого прибудую полягає в зчитуванні 

даних за допомогою лазерного променя, який відображається від поверхні 

диска. Сам диск являє собою горбату поверхню, тому від певних ділянок 

промін відображається, а певними поглинається. Такі диски мають досить 

високу щільність запису інформації, а отже, досить високу ємність (близько 700 

Мб). Більшість CD-ROM можуть лише читати інформацію. Для запису даних 

потрібен спеціальний пристрій і спеціальне програмне забезпечення. 

Принтер - пристрій друкування, що приєднується до комп'ютерів, 

призначений для виведення текстової та графічної інформації на папір, плівку. 

Найбільше поширення одержали три типи принтерів, що розрізняються 

швидкістю і якістю печатки: матричні, струминні й лазерні. Найпростіші й 

дешеві серед них - матричні, найшвидші і якісні - лазерні, а струминні - самі 

якісні серед дешевих принтерів. 

Модем - Модем це пристрій для обміну інформацією з іншими 

комп'ютерами через телефонну мережу. Модем перетворює двійкові дані, що 

надходять від комп'ютера, в електронні сигнали для передачі по телефонній 

лінії, і навпаки. 



Швидкість передачі інформації з ліній зв'язку оцінюється в бодах і 

килободах. Швидкість в один бод - це передача одного біта в секунду: 

1 бод = 1 біт/секунда. 

1 Кбод = 1024 бод. 

Сканери – це пристрої, які дозволяють вводити в комп'ютер зображення з 

паперу або іншої плоскої поверхні. Сканери бувають: ручні протяжні 

планшетні. 

Цифрові фото - та відеокамери призначені для введення графічної та 

звукової інформації. Мікрофон - пристрій для введення звукової інформації. 

Апаратурний контроль пристроїв 

ЕОМ. Профілактичне тех. обслуговування апаратури ПК 

Використання плати POST 

Більшість інтегральних схем програм BIOS володіють не дуже широким 

набором вбудованих діагностичних засобів. У цьому зв'язку ряд компаній 

випускають плати POST та діагностичні програми, що допомагають у виявленні 

несправностей апаратного забезпечення ЕОМ. 

Плата POST - це діагностичний пристрій, що включається в 

розширювальне гніздо системи й перевіряє роботу системи під час її 

завантаження. Ці плати можуть бути простими моніторами переривань і каналів 

прямого доступу до пам'яті або навіть складними повнофункціональними 

пакетами діагностики ПЗУ BIOS, які реалізують великий обсяг системних 

тестів. 

Плата POST встановлюється в роз'єм розширення. У момент виконання 

процедури POST на її вбудованому індикаторі швидко міняються двозначні 

шістнадцятиричні числа. Якщо комп'ютер зненацька припинить тестування або 

"зависне", у цьому індикаторі буде відображений код того тесту, під час 

виконання якого відбувся збій. Це дозволяє істотно звузити коло пошуку 

несправного елемента. 

Багато старих адаптерів POST підключалися в 8-бітовий роз'єм, що є 

частиною стандарту ISA/EISA. Багато систем (навіть зі слотами PCI) усе ще 

підтримують інтерфейс ISA. Проте більшість системних плат більше не 

оснащуються застарілими роз'ємами ISA, тому тестові плати POST ISA стають 

даремними. Тому сьогодні скрізь випускаються адаптери PCI. Наприклад, 

компанія Micro 2000 випускає адаптер Post-Probe, оснащений як роз'ємом ISA, 

так і PCI. У свою чергу, компанія PCWiz випускає аналогічну плату PCISA 

FlipPOST (мал. 24.1). 



 

Звичайно плати POST використовуються, коли система виглядає повністю 

несправною або ж не в змозі виконувати зчитування із гнучкого або жорсткого 

диска. Запрограмовані на платі тести програмно-апаратного забезпечення 

замінюють звичайні функції BIOS і піддають систему певному тестуванню. 

Цінність плати полягає в тому, що тести можуть проводитися без звертання до 

програм діагностики на твердому або гнучкому диску. 

Тести POST, вбудовані в більшість чипів BIOS, будуть повідомляти про 

два типи помилок: катастрофічні і некатастрофічні. 

Якщо програма POST виявляє катастрофічну помилку, вона зупиняє 

систему. Відображуваний на індикаторі код відповідає несправній функції. 

Однак, якщо плата POST виявляє некатастрофічну помилку, вона відзначає її 

й продовжує виконання підпрограми ініціалізації з метою активізації 

максимального числа додаткових системних ресурсів. При наявності цих типів 

помилок варто уважно стежити за індикатором плати POST, оскільки 

відображуваний на ньому код буде потрібно зіставити з повідомленням про 

помилку або звуковий код, що генерирується підпрограмами BIOS. 

Прості плати POST мають набір світлодіодів, які при виявленні проблем 

відображають закодовані сигнали про помилки. Інші плати генерують звукові 

коди й мають семисегментные світлодіодні дисплеї, на яких відображаються 

коди помилок. 

Контроль електропостачання 

Захист ланцюга електроживлення – є важливою складовою для 

підтримки функціональності ЕОМ та збереження даних ЕОМ. 



Типові відхилення напруги електроживлення можна розділити на дві 

категорії: 

1. 1) Перевищення напруги електроживлення – ситуація 

перевищення номінального значення напруги. 

2. Ситуації перевищення номінальної напруги можна розділити на 

3. a) викиди (тривалість яких виміряється в наносекундах) 

4. b) перепади (тривалість яких виміряється в мілісекундах). 

5. 2) Спади — це ситуації зниження напруги нижче номінального. 

6. Спади можуть включати 

7. a) спади напруги мережі 

8. b) порушення електропостачання. 

Як правило, спад напруги триває лише декілька мілісекунд. Порушення 

електропостачання може тривати протягом невизначеного періоду часу. 

Часто вплив цих коливань живлячої напруги важко класифікувати як 

проблеми електроживлення. Порушення електроживлення і перебої в 

електроживленні легко виявити завдяки їх тривалості. Проте коротші 

коливання напруги можуть викликати симптоми, які важко пов'язати з 

джерелом живлення. Викиди можуть приводити до виходу з ладу електронного 

устаткування, ушкоджуючи такі пристрої, як дисководи жорстких дисків і 

модеми. У інших випадках відбуватиметься тільки втрата даних. Спади 

живлячої напруги можуть приводити до раптового перезавантаження системи, 

оскільки воно сприймає їх як відключення живлячої напруги. Ці спотворення 

живлячої напруги порівняно легко виявити, оскільки, як правило, вони 

викликають мигання електроосвітлення в приміщенні. 

У загальному випадку, якщо декілька компонентів виходять з ладу 

протягом короткого періоду часу або якщо компоненти виходять з ладу 

частіше, ніж зазвичай, це може служити вірною ознакою наявності проблем, 

пов'язаних з електроживленням. Аналогічно, часті безладні відмови 

комп'ютерів також можуть служити ознакою наявності проблем з 

електроживленням. Маючи підозру на присутність проблем нестійкого 

живлення необхідно підключити до електромережі пристрій стеження за 

напругою і залишити його протягом тривалого періоду часу. Ці пристрої 

контролюють напругу електроживлення, що поступає, і сигналізують про 

істотні його відхилення. 

Засоби боротьби з проблемами в електроланцюзі 

Пригнічувачі викидів 

Недорогі фільтри ланцюга електроживлення, називані пригнічувачами 

викидів, ефективно справляються з «очищенням» «брудних» побутових 



електромереж. Ці пристрої пасивно фільтрують сигнал вхідної напруги 

живлення, згладжуючи його коливання. При виборі подавителя викидів 

необхідно враховувати два фактори: 

1. • Швидкість згладжування 

2. • Напруга, що згладжується. 

Ці пристрої в деякій мірі захищають систему від пошкодження. Проте, 

великі відхилення живлячої напруги, такі як викиди, що виникають при 

відновленні електроживлення після його пропажі, все ж таки можуть приводити 

до значних втрат даних і пошкодження устаткування. У разі повного 

відключення або тривалого порушення електропостачання — якнайкращим 

захистом програм і даних служить блок безперебійного живлення 

(uninterruptible роwer sиррlу, UPS). 

Блоки безперебійного живлення 

Блоки безперебійного живлення — це засновані на батареях системи, які 

відстежують вхідну напругу електроживлення і активізуються при виникненні 

неприпустимих відхилень живлячої напруги. Часто термін UPS 

використовується для опису двох різних типів систем резервного живлення. 

Перший тип систем — системи резервного живлення, а другий — дійсні 

блоки безперебійного живлення. Типовий блок безперебійного живлення 

показаний на мал. 3.9. 

Резервна система живлення відстежує напругу, що поступає з вхідної 

мережі електроживлення, і чекає появи значних його відхилень. Батареї цієї 

системи виключені з ланцюга електроживлення і споживають від джерела 

змінного струму енергію, достатню тільки для їх заряджання. У разі перебою в 

подачі живлячої напруги система резервного живлення виявляє його і 

підключає вихід батарей до ланцюга інвертора, який перетворить напругу 

постійного струму батарей в напругу змінного струму, відповідну напрузі 

побутової електромережі. Як правило, це напруга електроживлення починає 

поступати на комп'ютер менш ніж через 10 мілісекунд. 

У блоках безперебійного живлення батареї не відключені від ланцюга. 

Навпаки, і батареї, і перетворювач (конвертер) завжди підключені до виходу 

блоку безперебійного живлення. У разі перебою в електромережі перемикання 

виходу не потрібне. Просто батареї і конвертер продовжують працювати 

самостійно. Підключення блоку безперебійного живлення до системи. 



 

У загальному випадку системи резервного живлення не забезпечують 

достатньо надійний захист від спадів і викидів напруги. Проте, вони містять 

додаткові ланцюги, що мінімізують такі відхилення. І навпроти, блок 

безперебійного живлення є виключно надійною системою підтримки заданої 

якості електроживлення. З огляду на те, що згаданий блок завжди включений 

між побутовою електромережею і комп'ютером, він може подавати в систему 

живлячу напругу постійної амплітуди. 

Найбільш важливою характеристикою блоків безперебійного 

живлення є 

1) вольт-амперна (ВА) характеристика. ВА-характеристика визначає 

здатність системи безперебійного електроживлення забезпечувати одночасну 

подачу даної напруги (В) і струму (А). Ця характеристика відрізняється від 

споживаної потужності (у Вт) пристрою, і ці дві характеристики не можуть 

використовуватися одна замість іншої. 

2) Споживана потужність — добуток споживаних значень напруги і 

струму в кожен конкретний момент часу, що визначає споживану 

електроенергію. 



ВА-характеристика використовується в системах змінного струму тому, 

що пікові значення напруги і струму наступають в різні моменти часу. Це 

явище називається зрушенням по фазі між напругою і струмом, і воно декілька 

ускладнює обчислення необхідної потужності електроживлення. У загальному 

випадку блок безперебійного живлення повинен забезпечувати вихідну 

потужність, яка перевищує потужність, споживану комп'ютером. Аналогічно, 

ВА- характеристика блоку безперебійного живлення повинна перевищувати 

показники, потрібні для комп'ютера. 

Периферійні пристрої з високим енергоспоживанням, такі як лазерні 

принтери, не повинні підключатися безпосередньо до блоків безперебійного 

живлення, оскільки вони можуть їх перенавантажувати і в результаті приводити 

до втрат даних. 

Ще одна важлива характеристика блоків безперебійного живлення — 3) 

тривалість інтервалу часу, протягом якого вони можуть забезпечувати 

електроживлення комп'ютера. Оскільки електроживлення цих систем 

здійснюється від батарей, для їх характеристики використовується параметр 

ємкості, що виражається в ампер-годинах. Ця система запису тривалості часу 

роботи співпадає з вживаною для характеристики автомобільних акумуляторів і 

інших систем, електроживлення яких здійснюється від батарей. Величина 

згаданого параметра обчислюється шляхом множення заданого значення 

струму, який батарея може забезпечувати протягом заданого періоду часу, на 

значення цього періоду часу. (Тобто батарея, яка здатна протягом однієї години 

забезпечувати подачу вихідного струму рівного 1.5 А, має ємність рівну 1.5 

ампер-годинах.) 

Головне завдання блоку безперебійного живлення полягає в забезпеченні 

роботи системи в умовах перебою електроживлення (зазвичай, протягом часу, 

достатнього для виконання стандартної процедури виключення системи). 

[Оскільки в даному випадку електроживлення системи здійснюється від 

батареї, система не може працювати нескінченно довго. Тому до системи 

безперебійного електроживлення не слід підключати необов'язкові периферійні 

пристрої з високим енергоспоживанням, подібні до лазерних принтерів. Вельми 

маловірогідно, що у разі пропажі живлячої напруги дійсно доведеться 

друкувати що-небудь до завершення процедури виключення системи. Якщо 

блок безперебійного живлення використовується для підтримки 

працездатності важливої системи під час відсутності живлячої напруги, 

великий струм, споживаний лазерним принтером може істотно зменшити 

тривалість тимчасового інтервалу, протягом якого блок безперебійного 

живлення міг би підтримувати систему в робочому стані.] 

Програмні засоби контролю ЕОМ. 



ПЗ для діагностики роботи ПК 

Програмні засоби контролю ЕОМ 

Програмні засоби контролю ЕОМ - спеціальні програми, які 

використовуються самою системою для управління роботою комп'ютера. 

Двома класичними прикладами програм цього типу є програма базової системи 

введення/виводу (basicinput/output system, BIOS)  і дискова операційна система 

(DOS). Програма BIOS записана в ІС ПЗП на системній платі. Тому зазвичай її 

називають BIOS ПЗП. Програма DOS зазвичай знаходиться на магнітному 

диску. 

Базова система введення-виведення BIOS  

Базова система введення-виведення BIOS комп'ютера - це програма, що 

служить інтерфейсом між апаратним забезпеченням комп'ютера й операційною 

системою. Пристрої сучасних комп'ютерів також містять свої BIOS, що, у свою 

чергу, служать інтерфейсом між BIOS комп'ютера і відповідним пристроєм. 

Програма BIOS комп'ютера містить такі компоненти: 

1. - програму початкового завантаження; 

2. - тестову програму перевірки системи POST (PowerOnSelfTest- 

самотестування під час умикання); 

3. - програму конфігурації комп'ютера CMOS Setup; 

4. - драйвери пристроїв. 

Програма BIOS розміщується в модулі пам'яті ROM (ReadOnlyMemory- 

пам'ять тільки для зчитування) на материнській платі. Ця пам'ять 

енергонезалежна, тобто її вміст зберігається після вимикання комп'ютера. Дані 

про конфігурацію комп'ютера можна змінити, тому вони зберігаються в модулі 

пам'яті RAM (RandomAccessMemory - пам'ять з довільним доступом). У цій 

пам'яті зберігаються також поточні дата і час. 

Ця пам'ять реалізується на напівпровідниках, виконаних з використанням 

технології КМОН (CMOS). Оскільки ця пам'ять енергозалежна, тобто її вміст 

губиться під час вимикання електроживлення, до складу материнської плати 

входить акумуляторна батарея, що забезпечує автономним електроживленням 

пам'ять CMOS. 

Для вмикання комп'ютера виконуються такі основні кроки: 

1. 1. Процесор шукає у BIOS програму запуску (її адреса задається в 

комірці з шістнадцятковою адресою FFFFO ROM BIOS) і запускає її. 



2.  

3. 2.Програма запуску викликає 

програму POST, що перевіряє наявність 

пристроїв, потрібних для нормального 

функціонування комп'ютера (оперативної пам'яті, 

відео-системи, клавіатури, жорстких дисків), і 

виконує їх тестування. Якщо якого-небудь 

пристрою немає або він несправний, то за 

допомогою динаміки комп'ютера видається 

повідомлення про помилку - звуковий сигнал чи 

сигнали. Кількість і тривалість звукових сигналів 

визначають причину помилки (ці параметри 

наводяться в документації материнської плати). У 

разі фатальної помилки виконання програми 

запуску припиняється. 

4.  

5.  

6. 3.Програма POST звертається до 

драйвера відеокарти у BIOS комп'ютера, яка у 

свою чергу, звертається до BIOS відеокарти. Якщо 

відеосистему знайдено, повідомлення програми 

POST видаються на дисплей. 

7.  

8. 4.Аналогічно програма POST 

звертається до BIOS інших пристроїв, а потім виконує тестування пам'яті і 

визначення підключених пристроїв, виводить відомості про пристрої на 

дисплей, після чого передає керування програмі запуску. 

9. 5.Програма запуску шукає в пам'яті CMOS пристрій, з якого буде 

завантажуватися операційна система (дискета, жорсткий диск чи CD-ROM), і 

передає керування програмі запуску конкретної операційної системи. 

Під час виконання програми POST можна запустити програму CMOS 

Setup, натиснувши клавішу чи комбінацію клавіш. Зазвичай це 

клавіша «Delete (Del)», але можуть використовуватися й інші клавіші (їх 

описують в документації з материнської плати). 

Програма CMOSSetupфункціонує в повноекранному режимі під 

керуванням меню і дозволяє переглядати і (чи) змінювати поточну 

конфігурацію комп'ютера. Кожна модель BIOS використовує свою програму 

CMOS Setup, однак всі вони мають багато загального. Оскільки сучасні BIOS 

використовують технологію Plug&Play, у більшості випадків немає потреби 

переконфігуровувати систему для вмикання або вимикання пристроїв, оскільки 

за допомогою BIOS комп'ютера і BIOS пристроїв виконується автоматичне 



настроювання на оптимальні значення параметрів функціонування комп'ютера. 

Тому програму CMOS Setup зазвичай використовують для установлення 

материнської плати або інсталяції операційної системи (у цьому разі як 

завантажувальний пристрій указується дисковод CD-ROM). Майже всі 

параметри конфігурації (їх кілька десятків) мають значення за замовчуванням, 

тому змінювати їх можна лише у разі крайньої потреби. 

Описаний процес називається початковим завантаженням системи.  

Якщо комп'ютер запускається з вимкненого стану, процес 

називається «холодним» початковим завантаженням.  

Якщо система перезапускається з включеного стану, процес носить 

назвау скиданняабо «гарячого» перезавантаження. 

  

Служби BIOS 

Поки система працює, BIOS продовжує виконувати декілька важливих 

функцій. Вона містить підпрограми, які операційна система викликає для 

виконання основних служб. До їх ЧИСЛА входять виклики переривань BIOS 

(процедури переривання програм) для виконання таких дій, як доступ до 

принтера, відеопристрою і дисководів.  

Виклики переривань BIOS утворюють логічну основу функціонування системи. 

В процесі виконання звичайних системних функцій BIOS і DOS постійно 

передають один одному управління системою. Згаданий взаємозв'язок 

показаний на мал. 1.70. Подібні передачі управління — головний недолік 

систем РС, заснованих на використанні DOS. У досконаліших операційних 

системах реалізовані ефективніші методи виконання системних функцій, що 

дозволяють уникнути передачі управління через переривання BIOS. 

Операційні системи  

Операційні системи— це програми, призначені для управління роботою 

комп'ютерної системи. [Їх цілком можна віднести до групи найбільш складних 

комп'ютерних програм. 

Кожна частина системи повинна управлятися і координуватися так, щоб 

мільйони виконуваних щомиті операцій були реалізовані правильно і вчасно. 

Окрім тією. до завдань операційної системи відноситься і максимальне 

заховання складності ПК від користувача.] 

Операційна система служить проміжною ланкою між складними програмними 

засобами і апаратним устаткуванням, на якому вони виконуються. І, нарешті, 

операційна система приймає команди від користувача комп'ютера і виконує їх з 

метою реалізації необхідних дій. 

Дискова операційна система (ДОС, DOS) — це колекція програм, 

службовців для керування загальним функціонуванням комп'ютера в системі, 

заснованій на використанні дисків. Ці програми працюють у фоновому режимі, 



даючи можливість користувачеві комп'ютера вводити символи з клавіатури, 

визначати структуру файлів для зберігання записів або виводити дані на 

монітор або принтер. DOS відповідає за пошук і організацію даних і додатків на 

диску.  

Дискову операційну систему можна розділити на три різні розділи: 

 Файли початкового завантаження. Ця частина операційної системи 

приймає управління системою від BIOS ПЗУ під час запуску. 

 Файли керування файлами. Ці файли дозволяють системі управляти 

інформацією усередині самої себе. 

 Файли утиліт. Ці файли дозволяють користувачеві управляти системними 

ресурсами, виявляти і усувати несправності системи і конфігурувати систему. 

Операційна система діє як міст між програмами додатків і комп'ютером, як 

показано на мал. 1.71. Ці програми додатків дозволяють створювати файли 

даних, що відносяться до певних застосувань, таким як додатки текстової 

обробки, програми видаленого обміну даними, бизнес-приложения і мови 

програмування. 

Програмні засоби контролю ЕОМ. 

ПЗ для оптимізації роботи ПК 

В якості спеціальних засобів контролю ПК можуть використовуватись 

ПЗ 2-ох типів: 

 ПЗ для діагностики роботи апаратури ПК 

 ПЗ для оптимізації роботи ОС  

Діагностика ПК  

Діагностичне програмне забезпечення надзвичайно необхідне в тому випадку, 

коли система починає збоїти або при її модернізації (підключення нових 

пристроїв). Діагностичні програми дозволяють перевірити роботу як всієї 

системи, так і окремих її вузлів. 

Виділяють діагностичні програми трьох рівнів: POST, системні засоби і 

додаткові програми, які або поставляються разом з комп'ютером, або 

отримуються у його виготівника. 

Діагностичні програми  

Для РС існує декілька видів діагностичних програм (іноді вони поставляються 

разом з комп'ютером), які дозволяють користувачеві виявляти причини 

неполадок, що виникають в комп'ютері. У багатьох випадках такі програми 

можуть виконати основну роботу за визначенням дефектного вузла. Умовно їх 

можна розділити на декілька груп, представлених нижче в порядку ускладнення 

програм і розширення їх можливостей. 



 POST (Power) On Self Test — процедура самоперевірки при включенні). 

Виконується при кожному включенні комп'ютера. 

  

 Діагностичні програми виробників. Більшість відомих виробників 

комп'ютерів (IBM, Compaq, Hewlett_Packard, Dell і так далі) випускають для 

своїх систем спеціалізоване діагностичне програмне забезпечення, яке зазвичай 

містить набір тестів, що дозволяють ретельно перевірити всі компоненти 

комп'ютера. 

 Діагностичні програми, що поставляються з периферійними 

пристроями. Багато виробників устаткування випускають діагностичні 

програми, призначені для перевірки певного пристрою. Наприклад, компанія 

Adaptec випускає програми для перевірки працездатності адаптерів SCSI. 

  

 Діагностичні програми операційних систем. Windows 9х і Windows 

NT/2000/XP поставляються з декількома діагностичними програмами для 

перевірки різних компонентів комп'ютера. 

 Діагностичні програми загального призначення. Такі програми, що 

забезпечують ретельне тестування будь-яких PC_совместимых комп'ютерів, 

випускають багато компаній. 

  

Самоперевірка при включенні (POST)  

POST — послідовність коротких підпрограм, що зберігаються в ROM BIOS на 

системній платі. Вони призначені для перевірки основних компонентів системи 

відразу після її включення, що, власне, і є причиною затримки перед 

завантаженням операційної системи.  

При кожному включенні комп'ютера автоматично виконується перевірка його 

основних компонентів: процесора, мікросхеми ROM, допоміжних елементів 

системної плати, оперативної пам'яті і основних периферійних пристроїв. Ці 

тести проводяться швидко і не дуже ретельно в порівнянні з тестами, 

виконуваними діагностичними програмами. 

При виявленні несправного компоненту видається попередження або 

повідомлення про помилку (несправності).  

Хоча виконувана програмою POST діагностика не зовсім повна, вона є першою 

―лінією оборони‖, особливо  якщо виявляються серйозні несправності в 

системній платі. Якщо виявиться, що неполадка достатньо серйозна, подальше 

завантаження системи буде припинено і з'явиться повідомлення про помилку 

(несправність) і можна визначити причину її виникнення. Такі несправності 

іноді називають фатальними помилками (fatal error). 



Процедура POST зазвичай передбачає три способи індикації несправності: 

 Звуковий сигнал. Для цього використовується звуковий динамік, 

підключений до систем ний платі. 

  

 Контрольні коди POST. Шістнадцятиричні контрольні коди, що 

відправляються за адресою порту введення-виводу. Для проглядання код 

необхідно встановити спеціальний адаптер в слот ISA або PCI. 

 Екранні повідомлення. Повідомлення про помилки виводяться на екран 

монітора після ініціалізації відеоадаптера. 

  

Діагностичні програми загального призначення  

Існує безліч різноманітних діагностичних програм для комп'ютерів. Це 

спеціальні програми для тестування пам'яті, жорстких дисків, дисководів 

гнучких дисків, відеоадаптерів і інших компонентів системи. Одні з них 

займають гідне місце серед такого роду програм, інші явно не дотягують до 

професійного рівня. До програм, що рекомендуються, відносяться: 

 AMIDiag Suite — www.ami.com; 

 MicroScope — www.micro2000.com. 

 QA+FE — www.eurosoft-us.com. 

Однією з найпопулярніших програм є AMIDIAG компанії AMI. Програма 

дозволяє перевірити апаратне забезпечення практично будь-якого комп'ютера. 

Вона поставляється в Windows-версии, що підтримує також діагностичні 

утиліти сторонніх розробників, і DOS-версии. Остання застосовується для 

тестування апаратних пристроїв незалежно від встановленої операційної 

системи за допомогою завантажувального диска DOS. 

  

3. Діагностичні програми операційної системи  

В більшості випадків придбання діагностичної програми недоцільно, оскільки 

систему можна протестувати існуючими засобами операційної системи.  

У складі Windows 95/98/Me/NT/2000 є декілька діагностичних програм. 

  

Програмне забезпечення для оптимізації ОС 

ПЗ для оптимізації ОС можна поділити на: 

1. Дефрагментатори дисків; 

2. Очищувачі дисків; 



3. Очищувачі оптимізатори реєстру. 

  

1. В більшості програм дефрагментації файлів передбачено такі 

функціональні можливості: 

o дефрагментація файлів; 

o впорядкування вільного місця на диску; 

o сортування файлів. 

2. Очищувачі дисків – устно. 

3. Очищувачі оптимізатори реєстру – устно. 

Як приклад ПЗ для оптимізації ОС розглянемо пакет 

програм Norton Utilities: 

 Norton Disk Doctor — програма для перевірки жорсткого диску на 

фізичні та логічні помилки. Під «фізичним» розуміється контроль на наявність 

на жорсткому диску фізичних пошкоджень поверхні магнітного шару. Під 

«логічним» — відстежування і ліквідація різних пошкоджень файлової системи, 

«втрачених» фрагментів даних, які можуть з'явитися при некоректному 

завершенні роботи програм, і багатьох інших логічних помилок. 

 Norton Speed Disk  — вдосконалена програма-дефрагментатор. 

 Norton WinDoctor — оптимізатор реєстру Windows. Реєстр – БД, в якій 

зберігаються параметри Windows. Norton WinDoctor сканує реєстр і відшукує 

всі можливі помилки, зайві записи, контролює коректність ярликів та 

«асоціації» файлів. 

 Norton System Doctor  — програма для слідкування за параметрами 

системи. 

 System Information  — повна і всеосяжна інформація про комп'ютер. За 

допомогою цієї програми можна дізнатися, які комплектуючі драйвери і 

програми встановлені на вашій машині. 

 Norton Recycle Bin  — вдосконалена «Захищена» Корзина для Windows. 

 Norton Unerase — програма для відновлення помилково видалених 

файлів. Працює в єдиній зв'язці з «Захищеною Корзиною». 

 Norton Wipeinfo  — програма безпечного видалення інформації з ПК. 

Після чого дані не можуть бути відновлені, завдяки тому, що програма на місце 

цієї інформації записує «порожні символи». 

Конструкція корпусів ПК 

Зміст 

 1.Конструкція корпусів ПК. 

 2.Блоки живлення. 

 3.Типорозміри системних плат. 



 4.Інструменти та прибори. Основні інструменти та пристосування. 

 5.Інструменти та прибори. Універсальний пристрій. 

 6.Монтаж та демонтаж персонального комп’ютера. Послідовність дій під 

час демонтажа. 

 7.Монтаж та демонтаж персонального комп’ютера. Послідовність дій під 

час монтажа. 

 8.Монтаж та демонтаж персонального комп’ютера. Підключення нового 

пристрою. 

  

  

2.1 Конструкція корпусів ПК 

Корпус системного блоку(SystemBlockCase) призначено для розміщення: 

 1.материнської плати, 

 2.блоку електроживлення, 

 3.дисководів зовнішньої пам'яті всіх типів 

 4.та інших пристроїв. 

Конструкція корпусів (форм-фактор) визначає форму та розміри  

корпусів ПК. 

За конструктивним виконанням корпуси ділять на: 

 1.Горизонатальні (настільні) 

 2.Вертикальні («вежі») 

 3.Низькопрофільні 

Форм-фактор – стандарт архітектурного виконання частин ПК (тип 

живлення, елементи конструкції ПК та взаємне розташування компонентів ПК)  

Форм-фактор системного блоку визначає максимальний форм-фактор 

материнської плати, яку можна змонтувати в корпусі. 

  

У сучасних системних блоках використовуються форм-фактори: 

 1.АТ 

 2.АТХ (Міпі-АТХ, Місго-АТХ, Flex-ATX) 

 3.ВТХ 

Корпус складається з двох основних компонентів: 

o 1.Металеве Шасі характеризується: товщиною металу - 0,7 и 0,8 

миллиметров, кількістю відсіків для пристроїв. 

o 2.Блок живлення – забезпечує надійну роботу усіх внутрішніх 

систем та пристроїв ПК. 

Враховуючи призначення корпуса ПК, він має відповідати таким основним 

вимогам: 



 1.Сумісність з передбачуваним форм-фактором материнської плати та 

блоком живлення. 

 2.Відповідність розмірів. Корпус повинен бути достатньо великим для 

розміщення всіх необхідних пристроїв — але в той же час достатній малий, 

щоб поміститися у відведеному для нього місці. 

 3.Оптимальність конструкції. Збирання-розбирання повино відбуватися 

просто, конструкція корпусу повинна передбачати вільний доступ до всіх 

компонентів. 

 4.Оптимальність охолодження. Схема вентиляції повинна 

забезпечувати найбільш оптимальне охолоджування компонентів. 

 5.Якість виконання. На корпусі не повинно бути гострих кромок; крім 

того, повинна забезпечуватися необхідна жорсткість кріплень. 

  

Види корпусів 

Кожен з видів корпусів поділяєтьсяна підвиди, які в основному 

відрізняються розмірами та способом розташування пристроїв всередині. 

 1.Настільні корпуси – корпуси, в яких материнська плата розташована 

на горизонатльній стінці. Поділяються на: Mini Desktop, Desktop, Full Desktop. 

 2.Вертикальні корпуси (Tower - «вежі») мають класифікацію за 

висотою: 

o Велика «вежа» (Big Tower ) – висота 70-90 см.; 

o Середня «вежа» (Middle Tower) -  висота 60-70 см.; 

o Міні «вежа» - висота 45-60 см. 

  

За кількістю відсіків для пристроїв Корпуси-«вежі» поділяються на 4-ри 

типи: 

 

Тип вежі 
Кількість 

великих відсіків 

Пов

на 
4-8 

Мід

і 
3 

Мін
2 



і 

Мік

ро 
1 

  

 Slim (Booksize) – низькопрофільні корпуси, в котрі можна встановлювати 

тільки низькопрофільні плати периферійних пристроїв. 

Блоки живлення. 

Блок живлення (powersupply)забезпечує електричною енергією усі ком-

поненти комп'ютера, розміщені в системному блоці: 

 1.материнську плату, 

 2.накопичувачі на мгнжд та оптичних дисках, 

 3.плати розширення, 

 4.клавіатуру 

 5.інші пристрої, що підключаються до портів чи плат і не мають 

автономного живлення (наприклад, «мишка», пасивні динаміки, мікрофон та 

ін.). 

Блок живлення розміщують в системному блоці в задній правій частині 

(для настільної модифікації) чи у верхній задній частині (для «вежі»). 

Головне призначення блоків живлення — перетворення електричної 

енергії, що постачається з мережі змінного струму, в енергію, придатну для 

живлення вузлів комп'ютера. Блок живлення перетворює мережеву змінну 

напругу 220 В, 50 Гц (120 В, 60 Гц) в постійну напругу: 

 1.+12 В, -12 В, 

 2.+5 В, -5 В 

 3.+3,3 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. Компьютер працює 

надійно тільки в тому випадку, якщо значення напруги в цих ланцюгах не 

виходять за встановлені межі. 

Пристрої, робоча напруга яких відрізняється від того, що подається, 

повинні живитися від вбудованих регуляторів напруги. 

Наприклад, робоча напруга 2,5 В для модулів пам'яті RІMM/DDR DIMM і 1,5 

В для AGP 4х і швидших адаптерів забезпечуються простими вбудованими 



регуляторами струму; процесори підключаються до модуля стабілізатора 

напруги (VRM), який зазвичай вбудовується в системну плату. Сучасна 

системна плата містить три (або більше) модулі стабілізатора напруги. 

Компоненти та характеристики блоків живлення 

  

 1.Блок живлення підключається до електромережі через роз’єм живлення 

за допомогою кабелю. 

 2.Усередині корпусу блоку живлення розміщується електронна схема, 

що перетворює змінний струм напругою 220 В з електричної мережі в 

постійний струм. 

 3.Оскільки перетворення змінного струму в постійний супроводжується 

виділенням тепла, блок живлення містить вентилятор(fun), що охолоджує не 

тільки компоненти самого блоку, але й забезпечує циркуляцію повітря для 

відведення тепла з усього простору системного блоку. 

 4.Блок живлення містить також перемикач напруги«115-230», який 

установлюють відповідно до напруги в електромережі (110 чи 220 В). Деякі 

моделі блоків живлення можуть визначати напругу в мережі та автоматично 

встановлювати потрібне значення напруги в блоці. 

 5.Кнопка вмикання — вимикання служить для вмикання комп'ютера в 

електричну мережу або його вимикання (знеструмлення) під час виконання 

ремонтних робіт та операцій зі змінювання апаратної конфігурації комп'ютера. 

Блок живлення має такі основні характеристики: 

 1.потужність Р; 

 2.форм-фактор; 

 3.набір керувальних сигналів; 

 4.допустимий діапазон вхідної напруги Uвхід; 

 5.допустимий діапазон частот електромережі ; 

 6.коефіцієнт потужності PFC (0..1); 

 7.час затримки вимкнення електроживлення tзатр. вимк.; 

 8.можливість коригування потужності; 

 9.відповідність стандартам і сертифікатам з безпеки FCC. 

 Потужністьблоку живлення має цілком (краще з деяким запасом) 

забезпечувати потреби всіх підключених пристроїв комп'ютера (інакше блок 

може вийти з ладу). Потрібну для заданої конфігурації комп'ютера потужність 

блоку живлення можна оцінити за орієнтованими значеннями потужності, 

споживаними компонентами комп'ютера.  

Так, 

  материнська плата споживає 20...30Вт, 

  процесор Pentium IV - 80 Вт, 



  модуль пам'яті DDR DIMM - 25...30 Вт, 

  дисковід жорстких дисків IDE - 40...60 Вт, 

  дисководи оптичних дисків (CD і DVD) - 15...20 Вт, 

  дисковід гнучких дисків - 4 Вт, 

  пристрої USB - 5 Вт, 

  пристрої IEEE 1394 - 8 Вт, 

  карта AGP4X - 20...30 Вт, 

  карти РСІ - 2...5 Вт, 

  клавіатура і «мишка» - по 1,5 Вт, 

  вентилятор - 3 Вт. 

Оскільки одночасно не всі пристрої комп'ютера працюють на повну 

потужність, рекомендується брати за значення потужності джерела живлення 

80 % від сумарної потужності всіх пристроїв комп'ютера. Потужності сучасних 

моделей блоків живлення для домашніх і офісних комп'ютерів мають 

значення 180...450 Вт. 

Як характеристики блоку живлення вказують також допустимий діапазон 

вхідної напруги(100...250 В) і допустимий діапазон частот 

електромережі(45...65 Гц). Якщо стрибки напруги чи зміна частоти в 

електромережі перевищують задані границі, можливі небезпечні наслідки - аж 

до виходу комп'ютера з ладу. 

Оскільки в блоці живлення є елементи, що нагромаджують електроенергію, то в 

разі вимкнення електроживлення блок ще якийсь час, названий часом 

затримки вимкнення електроживлення, подає напругу компонентам 

системного блоку комп'ютера. Зазвичай цей час становить 30...40 мс. 

У деяких пристроях, зокрема і в комп'ютерах, струм, проходячи через пристрій, 

не передає йому корисної енергії. Це відбувається у разі, якщо струм має 

частотні спотворення чи коли він не у фазі з напругою, прикладеною до 

пристрою.  

Коефіцієнтом потужності блоку живлення називається значення між 0 і 1, 

що виражає ту частку наданої джерелом потужності, що дійсно споживається 

навантаженням змінного струму. Блоком живлення 

з PFC (PowerFactorCorrected -коректованим коефіцієнтом потужності) 

називається блок, коефіцієнт потужності якого близький до 1. Переваги таких 

блоків живлення полягають у неможливості перегрівати проводку будинку і не 

спричиняти частотні спотворення в мережі змінного струму. Решта моделей 



блоків живлення - це блоки з PFC(у їх характеристиках 

зазвичай вказують. PFCactive- PFC активно).  

Блок живлення, так само, як і корпус системного блоку, має 

відповідати вимогам до стандартів і специфікацій з безпеки 

електромагнітного і радіовипромінювання блоків. Крім стандарту FCC, для 

блоку живлення часто зазначається, що він має й інші сертифікати, основними з 

яких є сертифікати UL (UnderwritesLaboratoriesу США) і СЕ. 

Форм-фактор блоків живлення 

Форм-факторблоку живлення визначає його форму і розміри. Тепер 

найбільш поширені три формфактори: 

 PS/2, 

 АТХ 

 SFX. 

Блок живлення PS/2був спочатку розроблений для материнських плат 

формату LPX (тепер не випускають) і називався блоком живлення LPX. На 

відміну від блоків живлення LPX блоки живлення PS/2 мають широкий рознім 

для підключення материнської плати форм-фактора АТХ чи NLX. Крім того, у 

них немає розніму для вмикання монітора. Умикати і вимикати комп'ютер 

можна, крім кнопки вмикання — вимикання комп'ютера на блоці живлення, 

також кнопкою Powerна панелі керування (однак у цьому разі напруга на 

материнську плату все-таки буде подаватися). Розміри блоку живлення форм — 

фактора PS/2 становлять150x86x140 мм. 

Блок живлення SFXпризначено для корпусів системних блоків з форм-

факторами Місrо-АТХ і Flex-ATX(материнські плати цих форм-факторів можуть 

використовувати також блоки живлення PS/2 і АТХ). На відміну від блоків 

живлення PS/2 і АТХвентилятор у блоці живлення SFXрозміщений зверху, а 

рознім підключення до електромережі та перемикач напруги — збоку. Розміри 

блоку живлення SFXстановлять 100x63,5x125 мм. 

Блоки живлення забезпечені керувальними сигналами Power_Onі 5v_Standby. 

Сигнал Power_Onдозволяє вимикати систему програмним способом і 

використовувати клавіатуру для вмикання комп'ютера. Сигнал 

5v_Standbyназивають сигналом живлення малої потужності - SoftPower. Він 

завжди активний, навіть якщо комп'ютер вимкнено. Отже, завжди є можливість 

програмно керувати блоком живлення. 

Крім цих двох сигналів, у деяких моделях блоків живлення можна 

реалізовувати керувальні сигнали: 3VSense, FanC, FanM, 1394Vі 1394R. Сигнал 

ЗV Senseвиявляє, чи подає блок живлення напругу +3,3 В на материнську плату 

(цей сигнал контролює використання процесором напруги +3,3 

В). Сигнал FanCдозволяє материнській платі (через змінювання значення 

напруги) регулювати швидкість обертання вентилятора від максимальної 

швидкості до повної зупинки, а сигнал FanM - контролювати швидкість 



обертання вентилятора (для визначення ситуації виходу вентилятора з 

ладу). Сигнали 1394Vі 1394Rзабезпечують функціонування окремого кола 

електроживлення для пристроїв з інтерфейсом IEEE 1394 (FireWire). 

Блок живлення АТХ має такі самі розміри, що й блок живлення PS/2 і 

фактично відрізняється лише відсутністю кнопки вмикання — вимикання 

комп'ютера. Із блоку живлення виходять кабелі, що з'єднуються з усіма 

пристроями комп'ютера системного корпусу (за винятком карт, уставлених у 

слоти розширення, що одержують живлення від материнської плати). У 

стандарті АТХ для підключення до материнської плати використовується 20-

контактний рознім (рис. 3.94, широкий рознім). Інші кабелі мають 

чотириконтактні розніми (великі та малі) і напруги +5 В (червоний провід) та 

+12 В (жовтий провід), а також два чорні проводи (земля). Ці кабелі 

підключають до пристроїв зовнішньої пам'яті. 

Окрім напруги, яка була у блоків живлення типу AT, в стандарті АТХ додана 

силова лінія з напругою 3,3 В, від якої працює багато мікросхем, зокрема, цей 

же рівень напруги потрібний сучасним мікросхемам пам'яті та чіпсетам. 

Процесор, споживаючий струм до 10 А, по специфікації ATX12V отримує 

живлення від ланцюга +12 В через перетворювач напруги. Можливі зміни 

значення вихідної напруги блоку живлення приведені в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. Вихідна напруга блоку живлення АТХ 

 

Номінальне, В 

Допуск, 

% 

Мінімальне, 

В 

Максимальне, 

В 

+12 ±5 +11,40 +12.60 

+5 ±5 +4,75 +5,25 

+3,3 +5 +3,14 +3,47 

-12 ±10 -10,80 -13,20 

+5 (VSB) ±5 +4,75 +5,25 

Для живлення сучасних могутніх процесорів в специфікації ATX12V в 

блоці живлення передбачена 4-контактна вилка SFX12V (мал. 2.4, б), через яку 

подається напруга +12 В на розетку, системній платі поряд з імпульсним 

перетворювачем.  



 

Габаритні розміри стандартного блоку живлення 100 х 50 х 150 мм, але 

для поліпшення умов охолоджування процесора випускаються блоки живлення 

із зменшеною глибиною, наприклад 125 або навіть 100 мм, В останньому 

випадку на радіатор процесора є можливість встановлювати продуктивніші 

вентилятори (для корпусів Midi Tower). 

Підключення периферійних пристроїв 

Для живлення різних пристроїв, наприклад дисководів, з блоку живлення 

виходять декілька джгутів з 4-контактними роз'ємами (мал. 2.5), що мають 

скошені кути. На ці роз'єми виводиться напруга +5 і +12 В. Таких роз'ємів 

зазвичай буває від 3 до 5. Для живлення 3 1/2-люимового дисковода 

використовують малогабаритний 4-контактний роз'єм (мал. 2.6), який слід 

підключати до дисковода дуже акуратно, щоб не переплутати орієнтацію або не 

встановити не його па тс контакти (з їжі пом).  

Оскільки різних зовнішніх пристроїв, у тому числі і вентиляторів, може бути 

більше кількості роз'ємів, то використовують перехідники. Також перехідники 

застосовують, коли у блоку живлення немає роз'єму для підключення 3 1/2-

люймового дисковода (мал. 27). Звернете увагу, що підключення зовнішніх 

пристроїв за допомогою 4-контактних роз'ємів в блоці живлення АТХ 

організоване аналогічно стандарту AT. 



 

Іноді блоки живлення АТХ забезпечуються додатковим 6-коптактным 

роз'ємом для живлення інтерфейсу FireWare (IEEE 1394) і ланцюгами 

регулювання швидкості вентилятора блоку живлення, а також ланцюгом 

зворотного зв'язку для регулювання напруги по шині 3,3 В. Розводка цього 

роз'єму приведена на мал. 2.8. 

Для живлення вінчестерів з інтерфейсом Serial ATA призначається роз'єм, 

показаний на мал. 2.9, а. Для підключення до стандартного блоку живлення 

АТХ використовується перехідник, фотографія якого приведена на мал. 2.9, 6. 

Типорозміри системних плат. 

Материнська плата (англ. motherboard, MB, також використовується 

назва англ. mainboard  головна плата; сленг. мама, мати,материнка)  це 

складна багатошарова плата, на якій встановлюються основні 

компоненти персонального компьютера(центральний процесор, контроллер 

ОЗУ і власне ОЗУ , контролери базових інтерфейсів введення-виведення).  

Материнська плата розміщується усередині корпусу системного блоку і є 

листом фольгированного текстоліту, на якому розміщуються електронні 

компоненти і роз'єми для підключення додаткових плат, зовнішніх пристроїв, 

блоку живлення. Як правило, материнська плата містить роз'єми (слоти) для 

підключення додаткових контроллерів, для підключення яких зазвичай 

використовуються шини USB, PCI і PCI-Express.  

Материнська плата містить такі основні компоненти: 

 Набір роз'ємів і портів для підключення окремих пристроїв. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI-Express


 Шина -- інформаційна магістраль, що зв'язує їх воєдино. Саме по шині 

передаються сигнали між всіма видами комп'ютерної «начинки» і саме через 

шини доставляється інформаційний «корм» трудязі -процесору. 

 Базовий набір мікросхем, чіпсетів, за допомогою якого материнська плата 

і здійснює контроль над тим, що відбувається усередині системного блоку. 

 базову систему введення-виведення - BIOS (BasicInput/OutputSystem); 

 Вбудовані (або інтегровані) додаткові пристрої. 

  

Є на системних платах і безліч інших роз'ємів і пристроїв, знання їх 

можливостей дуже стане в нагоді вам при збірці комп'ютера. Наприклад, 

перемикачі «джампери», за допомогою яких можна відрегулювати деякі 

параметри роботи материнської плати або «обнулити» вміст мікросхеми BIOS. 

Або роз'єми живлення, до них підключається кулер і індикатори системного 

блоку... 

Шини (bus)- це сукупності ліній (провідників на материнській платі), по 

яких паралельно й одночасно обмінюються даними компоненти і пристрої 

комп'ютера. Шину призначено для обміну даними між двома і більше 

пристроями. Шину, що сполучає тільки два пристрої, називають портом. 

Зазвичай шина має рознім для вмикання зовнішніх пристроїв, які, будучи під-

ключеними, самі стають частиною шини і можуть обмінюватися даними з усіма 

іншими пристроями. 

Шина має власну архітектуру, що містить такі компоненти: 

 контролер шини; 

 лінії для обміну даними (шини даних); 

 лінії для адресації даних (шини адреси); 

 лінії для керування даними (шини керування). 

Контролер шини керує процесом обміну даними і службовими сигналами. 

По шині даних відбувається обмін даними між процесором, зовнішніми 

пристроями й оперативною пам'яттю. 

Процес обміну даними можливий лише в тому разі, коли відомі відправник і 

одержувач цих даних. Кожний компонент комп'ютера, кожний регістр введення 

— виведення та комірка оперативної пам'яті мають свою адресу і входять у 

загальний адресний простір комп'ютера. Для адресації до якого-небудь 

пристрою комп'ютера використовується шина адреси, по якій передається 

унікальний ідентифікаційний код (адреса). щоб дані були записані (прочитані) 

у підключені до шини регістри пристроїв, адреси яких зазначені на шині 

адреси, потрібні службові сигнали: записування зчитування, готовності до 

приймання — передавання даних, підтвердження прийманні даних і т. ін. Усі ці 

сигнали передаються по шині керування. 



На материнській платі вбудовано такі шини: 

 системна шина, чи шина процесора - для пересилання даних процесору 

й одержання даних від процесора; 

 шина кеш — пам'яті - для обміну інформацією між процесором і кеш — 

пам'яттю; 

 шина пам'яті - для обміну інформацією між оперативною пам'яттю і 

процесором; 

 шини введення — виведення (локальні та стандартні шини). 

Локальна шина введення — виведення - це швидкісна шина, призначена для 

обміну інформацією між периферійними швидкодіючими пристроями 

(відеокартами, мережевими картами й ін.) і системною шиною. 

Стандартна шина введення — виведення використовується для підключення до 

шин повільніших пристроїв («мишки», клавіатури, модемів і т. ін.). 

Шини утворюють ієрархію, верхнім рівнем якої є системна шина. 

Основні характеристики шини: 

 розрядність (окремо для шини даних і шини адреси); 

 тактова частота; 

 пропускна здатність; 

 стандарт шинного інтерфейсу. 

Чим вища розрядність шини даних, тим більше даних можна передавати за 

визначений проміжок часу і тим вища продуктивність комп'ютера. Якщо 

перші ІВМ-сумісні комп'ютери мали 8-розрядну шину даних, то комп'ютери з 

процесорами сім'ї Pentiumмають уже 64-розрядну шину даних. 

У перших ІМВ-сумісних комп'ютерах розрядність адресної шини дорівнювала 

20, що дозволяло адресувати пам'ять ємністю до 1 Мбайт (220 байт). Для сучас-

них комп'ютерів використовується 32-розрядна адресна шина, за допомогою 

якої можна адресувати ємність пам'яті близько 4 Гбайт (для процесорів сім'ї 

Pentium), і 64-розрядна адресна шина, що дозволяє адресувати 1024 Тбайт 

пам'яті (для процесорів сім'ї Itanium). 

Тактова частота шини і кількість переданих за один такт бітів визначають 

пропускну здатність, що дорівнює кількості бітів інформації, переданих по 

шині за секунду. Щоб визначити пропускну здатність шини, потрібно 

помножити тактову частоту шини на її розрядність та кількість переданих за 

один такт бітів. Максимальна швидкість передавання даних перших ІМВ-

сумісних комп'ютерів дорівнювала 7,9 Мбайт/с (8-роз-рядна шина ISA), а 

сучасних комп'ютерів - 2 Гбайт/с (шина AGP8X). 

Чіпсет 

Від типу чіпсета безпосередньо залежать найважливіші характеристики 

материнської плати — швидкість передачі даних, число підтримуваних моделей 

процесорів, базовий тип оперативної пам'яті і параметри роботи з нею і так 



далі.  

Оскільки основна функції материнської плати — «наводити мости» між 

пристроями, то недивно, що головні складові будь-якого чіпсета також 

називаються «мостами». Кожен з двох наявних в будь-якому чіпсеті «мостів» 

— це спеціальний чип-мікросхема (сьогодні обидва «мости» іноді уживаються 

на одному чіпі). У кожного з двох «мостів» існує свій чітко обкреслений крутий 

завдань: 

1. «північний» міст сполучає між собою процесор, оперативну 

пам'ять і відеошину AGP: 

2. «південний» міст відповідає за роботу з шиною РСІ і всіма 

підключеними до комп'ютера периферійними пристроями, а також внутрішніми 

контроллерами (звук. мережа, порти і т. д.). 

Існують материнські плати, у яких всі необхідні для роботи комп'ютера 

елементи розміщені безпосередньо на платі. Це так звані плати All In One. 

Проте у більшої частини персональних комп'ютерів системні плати містять 

лише основні вузли, а елементи зв'язку з периферійними пристроями (плати або 

карти розширення) встановлюються в слоти розширення. Окрім слотів 

розширення на материнській платі є роз'єм для підключення блоку живлення, 

декілька роз'ємів для установки модулів пам'яті, 80-контактиые роз'єми для 

підключення накопичувачів з інтерфейсами IDE, 7-контактні роз'єми 

інтерфейсу SATA і деякі інші. Від типу модулів пам'яті, який підтримує 

материнська плата, залежатимуть можливості модернізації комп'ютера. 

Наявність на платі інтерфейсу SATA дозволить збільшувати продуктивність 

комп'ютера за рахунок застосування накопичувачів з високошвидкісним 

інтерфейсом обміну даними. 

Головним елементом системної плати можна назвати центральний 

процесор (CPU), що встановлюється в спеціальний роз'єм (або socket). Для 

живлення процесора на платі є перетворювач, що трансформує напругу, яка 

поступає від блоку живлення. За допомогою цього перетворювача виробляється 

цілий ряд напруги, необхідної для живлення процесора. Такий спосіб живлення 

CPU називається технологією із зменшенням напруги - VRT (Voltage Reduction 

Technology). Роз'єми процесорів Pentium ІІІ і Pentium 4 мають спеціальні 

контакти ідентифікатора напруги - VID (Voltage Identifier). З їх допомогою на 

системну плату поступає код для вироблення точних значень потрібного 

процесору напруги. Це дає можливість вбудованим в системну плату 

перетворювачам напруги автоматично встановлювати правильний рівень 

напруги відразу при установці процесора.  

Розпаяними на плату поставляються мікросхеми чіпсета і деякі інші допоміжні 

мікросхеми. На материнській платі знаходиться мікросхема флэш-памяти, 

призначена для зберігання системного програмного забезпечення - базової 



системи введення-виводу або BIOS (Basic Input Output System). Пам'ять 

годинника реального часу і конфігураційних установок системи - RTC CMOS 

RAM (Real Time Clock CMOS RAM) є незалежною економічною мікросхемою 

пам'яті, виконаною за технологією CMOS і призначеною для зберігання 

показань годинників реального часу, а також зведенні про конфігурацію 

системи.  

Мікросхема пам'яті постійно знаходиться у включеному стані завдяки 

живленню від вбудованого в материнську плату акумулятора. Ця пам'ять 

повинна зберігати зведення про настройку комп'ютера (його конфігурації). Для 

підключення продуктивних відеокарт на материнській платі встановлювався 

роз'єм стандарту AGР. Останнім часом цей стандарт активно витісняється ще 

швидкіснішим інтерфейсом - шиною PCI Express. Ця шина є вдосконаленою 

моделлю існуючої шини PCI 2.2, що дозволяє значно підвищити її швидкодію. 

Наявність на платі сучасних шин збільшує можливості модернізації комп'ютера 

в майбутньому.  

Інша важлива характеристика материнської плати - чіпсет, на базі якого вона 

проводиться. Чіпсет, або набір мікросхем, визначає продуктивність локальної 

шини, через яку процесор спілкується з іншими пристроями, що підключаються 

до материнської плати. Чіпсет визначає типи шинних інтерфейсів з 

додатковими пристроями. До цих інтерфейсів в сучасному комп'ютері можна 

віднести шини PCI і PCI Express і підтримувану ще на деяких платах шину 

AGP. Вбудовані в плату контроллери портів введення виводу і мережеві карти 

визначають можливості підключення зовнішніх пристроїв і мережевих 

підключень. Контроллери SATA і паралельного ATA (IDE ATA) визначають 

типи дискових накопичувачів, що підключаються. Широкі можливості для 

підключення зовнішніх пристроїв дає підтримка материнськими платами 

інтерфейсів USB і FireWire, що дозволяють підключати по декілька пристроїв 

до одного порту комп'ютера. 

  

  

Класифікація материнських плат за форм-фактором 

Форм-фактор материнської плати – стандарт, що визначає розміри 

материнської плати та місце її кріплення до корпусу; розташування на ній 

інтерфейсів шин, сокета центрального процессора (якщо він є) і слотів, а також 

тип роз'єму для підключення блока живлення. 

Форм-фактори материнських плат 

Застарілі Сучасні 
Впровадж

увані 

AT; LPX; baby-AT; mini- ATX; NLX; micro-ATX; flex- ITX; BTX 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ATX ATX 

  

Історія розвитку форм-факторів 

  

Назв

а форм-

фактору 

Рік 

впровадження 

Розм

ір плати 
Характерні властивості 

XT 
1983 - 

Збільшилась кількість слотів, 

зменшилась відстань між ними. 

AT 
1984 

30,5

x33 

Встановлювались в корпуси Desktop і 

Tower. 

Baby

-AT 

1990 
22,5

x33 
Зменшення розмірів. 

LPX 
1987 

33x2

2,9 

Призначені для встановллення в 

корпуси Slimline, Desktop. 

ATX 
1995 

30,5

x24,4 

Всі роз’єми портів введення-

виведення розташовані в лівому кутку. 

Змінилося розташування процесорного 

гнізда та слотів пам’яті. Змінився роз’єм 

підключення БЖ. 

NLX 
1997 

25,4

x20,3 

Є розвитком ф-ф LPX для 

використання у нових низькопрофільних 

системах. Була створена з урахуванням 

появи AGP, модулів DIMM, інтегрованих 

аудіо/відео компонентів на мат. Платах. 

Має більшу зручність в обслуговуванні. 

Micr

o-ATX 

1997 
24,4

x24,4 
  



Flex-

ATX 

1999 
22,9

x20,3 
  

BTX 
2005 

26,7

x32,5 

Сумісний з ATX корпусами. 

Підтримка низькопрофільних пристроїв. 

Дизайн для ефективного тепловідводу, 

оптимізоване кріплення плат. Піддтримка 

графічної шини, PCI-EXPRESS 16x, новий 

стандарт слотів розширення PCI-X для 

підключення високошвидкісних пристроїв. 

На сьогоднішній день існує чотири переважаючих типоразмера 

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 випущено розширення до специфікації microATX, що 

додає до цього списку новий форм-фактор, – FLEXATX. Всі ці специфікації, що 

визначають форму і розміри материнських плат, а також розташування 

компонентів на них і особливості корпусів, і описані нижчим. 

AT 

Форм-фактор АТ ділиться на дві, модифікації, що відрізняються за 

розміром, - AT і Baby AT. Розмір повнорозмірної плати AT досягає до 12" 

завширшки, а це означає, що така плата навряд чи поміститься в більшість 

сьогоднішніх корпусів. Монтажу такої плати напевно заважатиме відсік для 

дисководів і жорстких дисків і блок живлення. Крім того, розташування 

компонентів плати на великій відстані один від одного може викликати деякі 

проблеми при роботі на великих тактових частотах. Тому після материнських 

плат для процесора 386, такий розмір вже не зустрічається. 

Всі AT плати мають загальні риси. Майже всі мають послідовні і 

паралельні порти, що приєднуються до материнської плати через сполучні 

планки. Вони також мають один роз'єм клавіатури, упаяний на плату в задній 

частині. Гніздо під процесор встановлюється на передній стороні плати. Слоти 

SIMM і DIMM знаходяться в різних місцях, хоча майже завжди вони 

розташовані у верхній частині материнської плати. 

LPX 

Ще до появи ATX, першим результатом спроб понизити вартість РС став 

форм-фактор LPX. Призначався для використання в корпусах Slimline або Low-

profile. Завдання було вирішене шляхом досить новаторської пропозиції - 



введення стійкі. Замість того, щоб вставляти карти розширення безпосередньо в 

материнську плату, в цьому варіанті вони збожеволіють у вертикальну стійку, 

що підключається до плати, паралельно материнській платі. Це дозволило 

помітно зменшити висоту корпусу, оскільки зазвичай саме висота карт 

розширення впливає на цей параметр. Розплатою за компактність стала 

максимальна кількість карт, що підключалися, - 2-3 штуки. Ще одне 

нововведення, що почало широко застосовуватися саме на платах LPX, - це 

інтегрований на материнську плату відеочіп. Розмір корпусу для LPX залишає 9 

х 13'', для Mini LPX - 8 x 10''. Після появи NLX, LPX почав витіснятися цим 

форм-фактором. 

ATX 

1. Інтегровані роз'єми портів введення-виводу. На всіх сучасних платах 

коннектори портів введення-виводу присутні на платі, тому цілком природним 

виглядає рішення розташувати на ній і їх роз'єми, що призводить до досить 

значного зниження кількості сполучних проводів усередині корпусу. До того ж, 

заразом серед традиційних паралельного і послідовного портів, роз'єму для 

клавіатури, знайшлося місце і для новачків – портів PS/2 і USB. Крім всього, в 

результаті дещо знизилася вартість материнської плати, за рахунок зменшення 

кабелів в комплекті. 

2. Зручність доступу, що значно збільшилася, до модулів пам'яті. В 

результаті всіх змін гнізда для модулів пам'яті переїхали далі від слотів для 

материнських плат, від процесора і блоку живлення. В результаті нарощування 

пам'яті стало у будь-якому випадку хвилинною справою, тоді як на Baby AT 

материнських платах деколи доводиться братися за викрутку. 

3. Зменшена відстань між платою і дисками. Роз'єми контроллерів IDE і 

FDD перемістилися практично впритул до під'єднуваних до них пристроїв. Це 

дозволяє скоротити довжину використовуваних кабелів, тим самим 

підвищивши надійність системи. 

4. Розноситься процесора і слотів для плат розширення. Гніздо процесора 

переміщене з передньої частини плати на задню, поряд з блоком живлення. Це 

дозволяє встановлювати в слоти розширення повнорозмірні плати - процесор їм 

не заважає. До того ж, вирішилась проблема з охолоджуванням - тепер повітря, 

що засмоктується блоком живлення, обдуває безпосередньо процесор. 

5. Покращувана взаємодія з блоком живлення. Тепер використовується 

один 20-контактний роз'єм, замість двох, як на AT платах. Крім того додана 

можливість управління материнською платою блоком живлення – включення в 

потрібний час або по настанню певної події, можливість включення з 

клавіатури, відключення операційною системою, і так далі 

6. Напруга 3.3 В. Теперь напруга живлення 3.3 В, вельми широко 

використовуване сучасними компонентами системи, (узяти хоч би карти PCI!) 



поступає з блоку живлення. У AT-платах для його отримання використовувався 

стабілізатор, встановлений на материнській платі. У ATX-платах необхідність в 

нім відпадає. 

NLX   

З часом, специфікація LPX, подібно Baby AT, перестала задовольняти 

вимогам часу. Виходили нові процесори, з'являлися нові технології. І вона вже 

не була в змозі забезпечувати прийнятні просторові і теплові умови для нових 

низькопрофільних систем. Для збірки/розбирання багатьох систем на базі цього 

форм-фактора викрутка не потрібна взагалі.  Як видно на схемі, основні 

риси материнської плати NLX, це: 

1. Стійка для карт розширення, що знаходиться на правому краю плати. 

Причому материнська плата вільно від'єднується від стійки і висувається з 

корпусу, наприклад, для заміни процесора або пам'яті. 

2.Процесор, розташований в лівому передньому кутку плати, прямо 

навпроти вентилятора. 

3.Взагалі, угрупування високих компонентів, на зразок процесора і 

пам'яті, в лівому кінці плати, щоб дозволити розміщення на стійці 

повнорозмірних карт розширення. 

4.Знаходження на задньому кінці плати блоків роз'ємів введення/виводу 

одинарної (в області плат розширення) і подвійної висоти, для розміщення 

максимальної кількості коннекторів. 

Взагалі, стійка – дуже цікава річ. Фактично, це одна материнська плата, 

розділена на дві частини, – частина, де знаходяться власне системні 

компоненти, і приєднана до неї через 340 контактний роз'єм під кутом в 90 

градусів частина, де знаходяться всілякі компоненти введення/виводу – карти 

розширення, коннектори портів, накопичувачів даних, куди підключається 

живлення. Таким чином, по-перше підвищується зручність обслуговування - 

немає необхідності діставати доступ до непотрібних в даний момент 

компонентів. У других, виробники в результаті мають велику гнучкість – 

робиться одна модель основної плати, і стійка під кожного конкретного 

замовника, з інтеграцією на ній необхідних компонентів. 

Зазвичай плати, що вписуються в мінімальні розміри, позначаються 

як Mini NLX. Варто також згадати цікаву подробицю: у NLX корпусу 

порти USB розташовуються на передній панелі 

BTX 

І ось тепер прийшов час нового 

формфактора  BTX (BalancedTechnologyeXtended), раніше відомого під 

кодовою назвою Big Water. Необхідність переходу до нового стандарту 

викликана перш за все появою нових шин (USB 2.0, SATA, PCI Express), а 

також вимогами, що змінилися, до енергоспоживання ПК (а отже, і до 



тепловідводу) і до акустичних характеристик ПК. (При цьому відразу 

відзначимо, що формфактор BTX назад сумісний з ATX, тобто плату з 

формфактором BTX можна буде встановлювати і в старий корпус стандарту 

ATX, хоча зворотнє неможливе.) 

 

Серед основних переваг нового формфактора можна назвати підтримку 

низькопрофільних пристроїв для створення компактних ПК, розташування 

компонентів плати з урахуванням забезпечення термобаланса, продуманий 

дизайн для максимально ефективного тепловідводу і оптимізовану структуру 

кріплення плат. 

 

Система охолоджування плат стандарту BTX заслуговує окремого розгляду. Як 

відомо, ніж більше вентиляторів встановлюється всередину корпусу, тим 

більше «галасливу» систему ми отримуємо. Для плат з формфактором BTX 

передбачається використання всього одного вентилятора. Конструкція самого 

вентилятора (тобто кількість лопатей і кривизна їх вигину) зазнала істотні 

зміни, а крім того, став іншим і дизайн радіатора процесора, який тепер 

встановлений в спеціальний направляючий патрубок. У специфікації BTX 

система охолоджування називається модулем термічного балансу 

(ThermalModule). Під цим терміном мається на увазі комплект з системи 

охолоджування процесора і направляючого патрубка для оптимізації потоків 

повітря усередині корпусу. Зараз розроблено два типи таких модулів  

повнорозмірний і низькопрофільний. 

 

Плати стандартів BTX, microBTX і picoBTX трохи інакше (в порівнянні з 

платами стандарту ATX) кріпляться до корпусу. По-перше, якщо 

формфактором ATX передбачена мінімальна відстань між шасі корпусу і 

материнською платою 0,25  дюйма, то в стандарті BTX ця відстань збільшена 

до 0,4 дюйма. 

 

Кріплення плат формфактора BTX до шасі проводитиметься за допомогою 

модуля SRM (SupportandRetentionModule). SRM-модуль забезпечує підтримку 

оптимального режиму охолоджування компонентів системи, особливо 

процесора, а крім того, запобігає можливому вигину материнської плати. 

Інструменти та прибори. 

Основні інструменти та пристосування. 

Проблеми, пов'язані з апаратним забезпеченням ПК, часто здаються 

нерозв'язними для недосвідченого користувача, але насправді все набагато 

простіше, ніж може здатися на перший погляд. Існують спеціальні 



інструментальні засоби, які дозволяють визначити причину тієї або іншої 

проблеми і знайти способи її вирішення. Справитися з цим може будь-яка 

людина, що володіє логічним мисленням і що уміє застосовувати дедуктивні 

висновки. Велика кількість складних внутрішніх ланцюгів приводить до 

збільшення числа потенційно небезпечних ділянок, які можуть стати причиною 

тієї або іншої проблеми. З іншого боку, сучасні електричні ланцюги вбудовані в 

декілька плат, на кожній з яких розташована певна кількість мікросхем. 

Внутрішнє об'єднання апаратних засобів привело до того, що виявлення 

несправних замінюваних компонентів значно спростилося. Розуміння 

принципів роботи ПК у поєднанні з досить простими інструментами, а також 

знання основних прийомів, логічне мислення і здоровий глузд допоможуть 

самостійно виявити несправності і відремонтувати комп'ютер (і тим самим 

заощадити чималі гроші, які б довелося заплатити фахівцеві). Запам'ятаєте 

головне: вирішити можна будь-яку проблему за наявності практичного досвіду 

і деяких логічних здібностей. 

Для виконання тех. обслуговування ЕОМ потребується набір різних 

інструментів та пристосувань. Ці інструменти мають конкретне призначення та 

можливості при роботі з ПК. 

 
Інструменти та пристосування виконують такі основні функції: 

1. 1.Діагностика складових частин ПК; 

2. 2.пошук несправностей апаратури; 

3. 3.профілактичне обслуговування; 

4. 4.ремонт та заміна вузлів комп’ютера; 

5. 5.засоби налагодження пристроїв. 

  



До спеціальних інструментальних засобів входять: 

1. 1.простий набір інструментів для розбирання і збирання ; 

2. 2.діагностичні пристрої і програми для тестування компонентів 

комп'ютера; 

3. 3.прилади для вимірювання напруги і опору (цифровий 

мультіметр, логічні пробники і генератори одиночних імпульсів для перевірки 

цифрових схем); 

4. 4.хімічні препарати (розчин для протирання контактів), 

пульверизатор з рідиною, що охолоджує, і балончик із стислим газом 

(повітрям) для чищення деталей комп'ютера; 

5. 5.спеціалізовані підручні інструменти (наприклад, інструменти, 

необхідні для заміни мікросхем (чіпів)); 

6. 6.тестові роз'єми для перевірки послідовних і паралельних 

портів; 

7. 7.прилади тестування пам'яті, що дозволяють оцінити 

функціонування модулів SIMM/DIMM/RIMM; 

8. 8.сканер для мережевих кабелів (при роботі з ПК, підключеними 

в мережу); 

9. 9.плата POST. Якщо ви працюєте з комп'ютером, на якому 

встановлена DOS або яка-небудь інша операційна система  (не Windows), 

придбайте плату POST, яка може також надати дані про використовувані 

переривання (IRQ) і адреси прямого доступу до пам'яті (DMA). 

10.  

В деяких випадках може бути потрібен комплект інструментів для паяння. 

Але якщо не доводиться серйозно займатися технічним обслуговуванням 

багатьох ПК, то реальної потреби в розкішних наборах інструментів, які 

коштують 50 дол. і більш, не виникне.  

Насправді список дійсно потрібних речей зовсім невеликий. 

Викрутки. Для тех обслуговування потрібно всього дві маленькі викрутки 

не довше 15 см: звичайна плоска і хрестоподібна. 

Пінцет. Маленький пінцет з надійним захопленням незамінний для 

установки і витягання перемичок-перемикачів і вивуджування всяких гвинтів, 

що загубилися. 

Ліхтарик. Навіть у добре освітленій кімнаті розгледіти невеликі дроти і 

контакти усередині корпусу ПК буде складно. 

Плоскогубці. Допомагають утримувати деталі і підгинати всілякі контакти 

і елементи кріплення. 

Пилосос. Щоб уникнути перегріву, потрібно регулярно очищати від пилу 

нутрощі ПК і вентиляційні отвори. Безумовно, краще всього робити це 

струменем повітря. 



Кабелі. Використовуються для підключення жорсткого диска, флоппи-

дисковода і оптичного дисковода. Для підключення жорстких дисків 

використовуються кабелі двох типів - Parallel ATA (IDE) і Serial ATA (SATA) - 

докладніше за див. розділ 2.5). Кабелі входять в стандартний комплект 

постачання більшості системних плат. Якщо ви захочете встановити в 

комп'ютер додаткові пристрої зберігання даних, вам доведеться придбати 

додаткові кабелі відповідного типу. 

Дроти живлення. Якщо у вашою блоку піганія немає роз'ємів блоку 

живлення для жорстких дисків SATA, необхідно придбати кабелі живлення 

SATA. Якщо у блоку живлення недостатньо разьемов для живлення всіх 

пристроїв, можна скористатися розгалуджувачем. (Звернете увагу на 

потужність блоку живлення: при недостатній потужності система може 

працювати нестабільно). 

Перемички. Перемички служать для апаратної настройки уручну деяких 

компонентів (наприклад, жорстких дисків і оптичних дисководів). Купите 

декілька запасних перемичок на випадок втрати. 

Компакт-диски з програмним забезпеченням і документація. Після 

збірки комп'ютера вам потрібно буде встановити операційну систему і 

драйвери. Драйвери поставляються разом з системною платою і що 

комплектують. Щоб компоненти комп'ютера правильно працювали, вам 

потрібно не тільки правильно їх встановити в корпус комп'ютера, але і 

встановити відповідні драйвери. 

Коробочка для дрібних деталей. Гвинти і перемички-перемикачі краще 

всього зберігати в невеликій коробочці (бажано з кришкою). Для цього цілком 

підходять і всякі пластмасові баночки, наприклад з-під ліків. 

Моток пластиру або ізоляційної стрічки. Стрічку можна 

використовувати для виготовлення бирок і міток для позначення деталей, їх 

розміщення і підключення до загальної схеми. Не пошкодуйте часу, щоб 

зробити позначки і прикріпити їх до пеналів, що відключаються від системи 

платам, кабелям і тому подібне 

Блокнот для запису кроків по збірці/усуненню несправностей. 

Пристрій для обтиску мережевого дроту. Використовується для 

відрізання дроту, його зачистки та для обтиску мережевого дроту різних типів. 

Інструменти та прибори. 

Універсальний пристрій. 

При усуненні проблеми можуть стати внагоді контрольно-вимірювальні 

прилади. Одним з основних інструментів виявлення несправностей 

електронного устаткування є універсальний прилад. Ці контрольно-

вимірювальні прилади випускаються як з аналоговою, так і з цифровою 



шкалою. Вони можуть використовуватися для прямих вимірювань 

значень напруги у вольтах (В),струму в міліамперах (мА) або амперах (А) і 

опори в омах (Ом).  

Тому такі аналогові прилади називають авометрами (від Ампер-Вольт-Ом-

метр), а цифрові - цифровими універсальними приладами електровимірювань 

(на них часто посилаються як на мультиметри). Цифровий універсальний 

прилад показаний на мал. нижче. 

 

 

Володіючи деякими навичками, такий прилад можна використовувати для 

перевірки діодів, транзисторів, конденсаторів,обмоток електродвигунів, реле 

і котушок.  

Спеціальні цифрові універсальні прилади, крім стандартних функцій 

вимірювання струму, напруги і опору, мають вбудовані функції перевірки 

транзисторів і діодів. 

При виявленні та усуненні несправностей комп'ютерів і периферійних 

пристроїв майже 99% вимірювань складають вимірювання напруги постійного 

струму. Найчастіше ці вимірювання виконуються на виходах напруги 

постійного струму блоку живлення.  

Вимірювання можна виконувати між корпусом і одним з контактів 

розширювального гнізда або в з'єднувачі живлення системної плати. Часто 

доводиться також перевіряти рівень напруги на прохідному конденсаторі 

системної плати, щоб переконатися в надходженні живлення в систему. 

Напруга на більшості конденсаторів на системній платі рівна 5 В постійного 

струму. Зазвичай в ПК використовується напруга + 12 В +5 В -5 В і -12 В. 

Реальні значення цієї напруги можуть відрізнятися від номінальних на 5%. 

1. Функція вимірювання напруги постійного струму використовується 

для вимірювань в ланцюгах постійного струму, що діють. При цьому прилад 

повинен підключатися паралельно  пристрою, що перевіряється. 



2. Ще одним часто виконувании вимірюванням є вимірювання опору або 

провідність. 

Контроль опорів - вельми дієвий спосіб локалізації деяких типів проблем в 

системі. Одне з основних застосувань функції вимірювання опору - перевірка 

запобіжників. Для цього потрібно від'єднати від системи хоч би один кінець 

запобіжника. Прилад необхідно встановити для вимірювання на межі 1 кОм. 

Якщо запобіжник справний, прилад повинен показати значення близьке до 

0 Ом. Якщо ж запобіжник несправний, прилад повинен показати нескінченний 

опір. Функція вимірювання опору корисна також при перевірці кабелів і 

з'єднувачів. Від'єднавши кабель від системи і під'єднавши наконечники приладу 

до кінців кабелю, можна один за іншим перевірити цілісність всіх його 

проводів. Функція вимірювання опору використовується і для перевірки 

системного динаміка. Для його перевірки досить від'єднати динамік від системи 

і під'єднати до кожного виводу наконечник приладу. Якщо динамік справний, 

прилад повинен показати опір приблизно 8 Ом. Якщо ж динамік несправний, 

зміряне значення опору повинне бути рівним 0 або нескінченність. 

3. Тільки у дуже рідкісних ситуаціях для перевірки мікрокомп'ютерних 

систем потрібне застосування функції вимірювання напруги змінного 

струму. Частіше за все вона використовується для перевірки подачі 

електроживлення від побутової електромережі до блоку живлення. Як і при 

будь-яких інших вимірюваннях, важливо правильно вибрати діапазон 

вимірювання. Проте пов'язані з блоком живлення небезпечні для життя рівні 

напруги вимагають підвищеної обережності під час їх вимірювання. Друге 

застосування функції вимірювання напруги змінного струму - вимірювання 
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Основний принцип роботи інфрачервоного термометра полягає у 

вимірюванні інфрачервоної енергії, що випромінюється всіма об'єктами, 

температура яких перевищує абсолютний нуль (0° по Кельвіну).  

Оскільки інфрачервоні термометри можуть вимірювати температуру об'єктів 

без фізичного контакту з останніми, вони виявляються просто ідеальними 

інструментами для вимірювання температури компонентів усередині 

працюючої системи, наприклад температури радіатора, встановленого на 
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температури повітря. Дані пристрої спроектовані так, щоб повітря між об'єктом 

і термометром ніяк не впливало на результати вимірювання температури. 
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пристроїв складає 80-100$. 

Монтаж та демонтаж персонально- 

го комп’ютера. Послідовність дій під час демонтажу. 

Монтаж тадемонтаж ПК є найважливішою складовою Тех. 

обслуговування.   

Операції монтажа/демонтажа складових частин ПК і вимагають кваліфікації та 

спеціальних знань апаратної частини ЕОМ, також важливим є досвід та 

навички роботи з інструментами та пристроями. 

Перед монтажем та демонтажем ПК слід заздалегідь підготовити 

спеціальні інструменти та пристрої. 



До інструментів першої необхідності відносять: 

1. 1.Викрутки – фігурна  та проста. 

2. 2.Ліхтарик 

3. 3.Мережевий фільтр з клавішею вимкнення 

4. 4.Болти та гайки 

5. 5.Пінцет 

6. 6.Документація, що входить до складу апартної частини ПК. 

7. 7.Пилосос та вологі шовкові серветки. 

Головне правило під час монтажа/демонтажа: 

«Всі операції виконуються при виключеному ПК» 

Це правило стосується як особистої безпеки людини, так і безпеки ПК. 

Нижче розглянемо послідовність дій під час монтажа системи: 

 1. Для встановлення Мат. Плати в корпус ПК необхідно, щоб їх форм-

фактори були сумісними та відповідали світовим стандартам виробників. Для 

зручної роботи корпус бажано розташувати в горизонтальному положені, після 

чого встановлюєтьсямат. плата  і закріплюється болтами до основи корпусу. 

 2. Слідуючий етап – підключення процесора. Сюди входять: 

встановлення процесора у гніздо сокета та його закріплення за допомогою 

важеля. Потім зверху на процесор закріплюється охолоджувальна система, до 

якої входять металевий радіатор та кулер для обдуву. 

 3. Встановлення плати ОП у слот на Мат. Платі  та її закріплення за 

допомогою закріплювачів. 

 4. Встановлення БЖ у відподвідний відсік у корпусі ПК та прикріплення 

за допомогою болтів. Підключити провід живлення материнської плати. 

 5. Встановлення відеокарти в роз’еми AGP та PCI-EXPRESS. 

 6. Встановлення вінчестера та пристрою для зчитування оптичних дисків 

у відсіки корпусу та їх підключення до мат. плати за допомогою шлейфу у 

роз’єми IDE та SATA, а від БЖ підключення проводів живлення. 

 7. Встановлення плат розширення у роз’еми  PCI та PCI-X. 

 8. Підключення клавіатури та миші у відповідні роз’єми на материнській 

платі. 

 9. Підключити кабель живлення від електромережі до БЖ. Натиснути 

кнопку увімкнення ПК та пересвідчитись, що виконується прграма початкової 

перевірки POST. 

 10. Закрити бокову кришку корпусу 

 11. Під’єднати інші периферійні пристрої. 

  

На жаль, в результаті загальної збірки не завжди отримуємо працюючий 

комп'ютер з першого разу. Навіть якщо не враховувати, що будь-який 



компонент може бути технічно несправний, можна ще назвати немало причин 

його непрацездатності, наприклад: 

  неправильно підключені до материнської плати дроти елементів 

передньої панелі; 

  переплутана орієнтація якогось роз'єму IDE; 

  невірно конфігуровані IDE - пристрої (single/ master/ slave); 

  погано закріплені мікросхеми оперативної пам'яті; 

  з перекосом встановлена якась плата розширення; 

  два пристрої принципово несумісні; 

  недостатня потужність блоку живлення. 

У пошуках несправного компоненту іноді доводиться неодноразово 

розбирати і збирати системний блок. Тому першу збірку можна виконувати 

поза корпусом. 

Послідовність дій під час операції демонтажа комп’ютера може 

включати такі етапи: 

 1. Безпечне вимкнення системи. 

 2. Вимкнення мережевого фільтру з електромережі, від’єднання вилки 

кабелю живлення ПК з фільтру, та від’єднання іншого кінця кабелю з роз’єму 

на блоці живлення (БЖ). 

 3. Відключення клавіатури та миші від материнської плати. 

 4. Від’єднання інших периферійних пристроїв. 

 5. Відкрити бокову кришку корпусу. Частіше за все відкривають праву 

кришку, тому що з лівого боку прикріплена мат. плата. 

 6. Від’єднання дротів БЖ від системної плати та від периферійних 

пристроїв: вінчестерів, дисководу для зчитування оптичних дисків, дисковод 

для зчитування гнучких дисків та інші. Від’єднання болтів прикріплення БЖ до 

мат. плати за допомогою викрутки. Видалення БЖ з корпусу ПК. 

 7. Вилучення плат оперативної пам’яті зі слотів на мат. платі. 

 8. Відєднання шлейфів від мат. плати, від дисководів та від вінчестерів. 

 9. Вилучення дисководів та вінчестерів із відсіків системного блоку. 

 10. Вилучення відеокарти з роз’еми AGP або PCI-EXPRESS. 

 11. Вилучення плат розширення з роз’емів  PCI або PCI-X. 

 12. Слідуючий етап – відключення процесора. Сюди входять: 

відключення кулеру охолодження процесору від живлення на системній платі, 

від’єднання металевого радіатора з кулером на нього від плати, підняття важеля 

закріплення м/п у гнізді сокета, вилучення плати процесора з гнізда. 

 13. Після чого викручуються болти кріплення мат. плати до основи 

системного блоку і її можна ОБЕРЕЖНО вилучити з корпусу ПК. 

Монтаж та демонтаж персонально- 



го комп’ютера. Послідовність дій під час демонтажу. 

Монтаж тадемонтаж ПК є найважливішою складовою Тех. 
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відключення кулеру охолодження процесору від живлення на системній платі, 
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 Монтаж та демонтаж персонально- 

 го комп’ютера. Підключення нового пристрою. 

 Модернізація комп'ютера - це процес, який полягає в заміні або 

установці нового устаткування на Вашому комп'ютері. Але не всяке 

устаткування підійде до Вашого комп'ютера. Різні покоління одних і тих самих 

комплектуючих деталей можуть не підходити один до одного. 

 До питання модернізації комп'ютера необхідно підходити з урахуванням 

знання характеристик устаткування. Необхідно визначити, що треба замінити і 

яких результатів треба досягти. 

 

 Для прискорення роботи комп'ютера в цілому, як правило, міняють 

процесор і збільшують оперативну пам'ять. В цьому випадку необхідно знати 

характеристики материнської плати, а саме для яких процесорів вона 

призначена і який тип оперативної пам'яті підтримує.  

 

 Для удосконалення відеозображення необхідна модернізація відеокарти. 

До вибору відеокарти необхідно підходити з урахуванням типу слота 

материнської плати. 

 

 При модернізації звукових ефектів слід замінити або встановити звукову 

картку. 

 

 Для збільшення пам'яті жорстких дисків, необхідно або замінити 

існуючий диск або додати ще один. У таких випадках потрібно визначити 

наявність портів в материнській платі для установки нових жорстких дисків. 

 

 При модернізації або додаванні нового оптичного приводу, також 

необхідно знати наявність портів в материнській платі. 

Чим більше комплектучих встановлено у комп'ютері, тим більше буде потрібно 

потужність блоку живлення. 

При модернізації системних плат потрібно видаляти драйвери старого 

устаткування і встановлювати нові. 

Логічний пробник та пульсатор. 



Під час пошуку несправностей в цифрових схемах зручно 

використовувати логічний пробник (мал. 24.9). Цифровий сигнал може бути 

або високого (5 В), або низького (0 В) рівня. Імпульси бувають дуже 

короткими (долі мікросекунди), а частота їх проходження може досягати 

десятків мегагерц, тому звичайний мультіметр в такій ситуації безкорисний. 

Логічний пробник призначений для контролю і індикації саме таких цифрових 

сигналів. 

Особливо він може стати в нагоді під час пошуку несправності в 

"мертвому" комп'ютері. 

1. 1.За допомогою пробника можна перевірити роботу тактового 

генератора і наявність інших синхронізуючих сигналів. 

2. 2.Також можна порівняти сигнали на кожному виведенні якої-

небудь інтегральної схеми з сигналами на справній мікросхемі і знайти 

компонент, що вийшов з ладу. 

3. 3.Логічний пробник може виявитися корисним і при перевірці 

дисководів – він дозволяє перевірити сигнали на інтерфейсному кабелі або в 

самій схемі накопичувача. 

Деякі моделі логічних пробників можуть мати вбудований генератор 

одиночних імпульсів - пульсатор, що спрацьовує при натисненні спеціальної 

кнопки на корпусі пробника. Він призначений для примусової подачі в схему 

імпульсу високого рівня тривалістю 1,5-10 мкс. 

 

 

Це дозволяє подавати стимулюючий імпульс в задану точку схеми, наприклад 

на вхід тригера, а значить, дуже просто, всього одним логічним пробником, 

перевіряти, працездатність RS-, D-, або JK-триггера. 

Електрична схемапробника виконується 

на біполярних або польових транзисторах і стандартних ІМС. Живлення 



пробник може отримувати прямо від досліджуваного блоку, розміри має  з 

велику авторучку.  

[Так, при роботі з логічним пробником, не потрібно переводити погляд з точки 

його підключення до схеми на вимірювальний прилад, як при роботі з 

осцилографом або мультіметром, оскільки індикатор стану вимірюваної 

точки у логічного пробника знаходиться поблизу його щупа.] 

Одноконтактний логічний пробник  

Одноконтактний логічний пробник –  прилад для індикації двійкового стану 

елементів дискретних схем. 

Основні переваги логічних пробників – компактність (розмір з авторучку), 

можливість роботи в важкодоступних місцях, живлення від джерела логічного 

пристрою, що перевіряється; зручність роботи. 

Призначення логічних пробників - спростити перевірку логічних схем, 

даючи користувачеві можливість спостерігати логічні рівні без настройки і 

калібрування, які необхідні при вимірюваннях за допомогою осцилографів. 

Для індикації стану елементів схеми застосовуються лампочки 

розжарювання або світлодіоди, число яких може бути різним. 

У одноламповому пробнику поведінка лампочки повідомляє про таку 

інформацію: 

1. 1.включений стан лампочки означає, що в точці схеми, що 

перевіряється, є сигнал, відповідний логічній одиниці, 

2. 2.вимкнене - логічному нулю, 

3. 3.а мигання з певною частотою - перемиканню рівнів сигналу, 

4. 4.постійне свічення з половинною яскравістю може означати 

відсутність сигналу. 

"+" Найбільш важливою якістю пробника 

є чіткість і однозначність показань.  

[У багатьох пробниках застосовуються лампочки розжарювання через їх 

велику яскравість.] 

Дуже важливою перевагою логічних пробників є можливість роботи з різними 

комплексами ІС, наприклад ЕСЛ, ТТЛ і ін.  

[Це дуже зручно при експлуатації обчислювальних систем, де, як правило, 

використовуються різні комплекси ІС.] 

Зазвичай ця можливість реалізується наявністю на корпусі пробника 

перемикача, що встановлюється в положення, відповідне комплексу ІС, з яким 

передбачається робота в даний момент. 

На мал. нижче приведені структурна схема однолампового логічного пробника, 

призначеного для роботи з ТТЛ - схемами, і його показання при різних 

значеннях вимірюваних сигналів. 



 
У деяких логічних пробниках є вбудована схема запам'ятовування імпульсних 

сигналів і індикатор, що дозволяє виявити наявність нерегулярних імпульсів. 

[Коли в контрольованій точці схеми після під'єднування пробника відбувається 

зміна логічного стану і елемент, що запам'ятовує, скинутий, то він 

запам'ятовує імпульс і відображає його, поки перемикач запам'ятовування не 

буде повернений в початковий стан.] 

 

[На мал. 17.2 показана послідовність імпульсів на вході чотири-входової схеми, 

яка викликає одиночний імпульс на виході схеми, що запам'ятовується 

пробником. Цей імпульс включає індикатор імпульсу, який залишається у 

включеному стані і після відведення щупа пробника від контакту схеми.] 

  



Багатоконтактний логічний пробник  

Багатоконтактний логічний пробник призначений для одночасної індикації 

стану всіх контактів інтегральної мікросхеми. 

Він має окремий індикатор для кожного контакту і дозволяє, таким чином, 

спостерігати значення сигналів на всіх контактах ІС. Багатоконтактний 

логічний пробник підключається як кліпса на мікросхему. 

Багатоконтактні логічні пробники мають захист від підвищеної напруги, 

що запобігає перевантаженню схеми або перегоранню світлодіодів. У 

комплекті з деякими пробниками поставляються еталонні схеми-картки, що 

вставляються в індикаторну секцію для полегшення читання свідчень пробника. 

Багатоконтактні логічні пробники дозволяють спостерігати не тільки 

статичні сигнали, але, наприклад, і роботу розрядів лічильника в динаміці. 

Логічний пробник та пульсатор. 

Під час пошуку несправностей в цифрових схемах зручно 

використовувати логічний пробник (мал. 24.9). Цифровий сигнал може бути 

або високого (5 В), або низького (0 В) рівня. Імпульси бувають дуже 

короткими (долі мікросекунди), а частота їх проходження може досягати 

десятків мегагерц, тому звичайний мультіметр в такій ситуації безкорисний. 

Логічний пробник призначений для контролю і індикації саме таких цифрових 

сигналів. 

Особливо він може стати в нагоді під час пошуку несправності в 

"мертвому" комп'ютері. 

1. 1.За допомогою пробника можна перевірити роботу тактового 

генератора і наявність інших синхронізуючих сигналів. 

2. 2.Також можна порівняти сигнали на кожному виведенні якої-

небудь інтегральної схеми з сигналами на справній мікросхемі і знайти 

компонент, що вийшов з ладу. 

3. 3.Логічний пробник може виявитися корисним і при перевірці 

дисководів – він дозволяє перевірити сигнали на інтерфейсному кабелі або в 

самій схемі накопичувача. 

Деякі моделі логічних пробників можуть мати вбудований генератор 

одиночних імпульсів - пульсатор, що спрацьовує при натисненні спеціальної 

кнопки на корпусі пробника. Він призначений для примусової подачі в схему 

імпульсу високого рівня тривалістю 1,5-10 мкс. 



 

 

Це дозволяє подавати стимулюючий імпульс в задану точку схеми, наприклад 

на вхід тригера, а значить, дуже просто, всього одним логічним пробником, 

перевіряти, працездатність RS-, D-, або JK-триггера. 

Електрична схемапробника виконується 

на біполярних або польових транзисторах і стандартних ІМС. Живлення 

пробник може отримувати прямо від досліджуваного блоку, розміри має  з 

велику авторучку.  

[Так, при роботі з логічним пробником, не потрібно переводити погляд з точки 

його підключення до схеми на вимірювальний прилад, як при роботі з 

осцилографом або мультіметром, оскільки індикатор стану вимірюваної 

точки у логічного пробника знаходиться поблизу його щупа.] 

Одноконтактний логічний пробник  

Одноконтактний логічний пробник –  прилад для індикації двійкового стану 

елементів дискретних схем. 

Основні переваги логічних пробників – компактність (розмір з авторучку), 

можливість роботи в важкодоступних місцях, живлення від джерела логічного 

пристрою, що перевіряється; зручність роботи. 

Призначення логічних пробників - спростити перевірку логічних схем, 

даючи користувачеві можливість спостерігати логічні рівні без настройки і 

калібрування, які необхідні при вимірюваннях за допомогою осцилографів. 

Для індикації стану елементів схеми застосовуються лампочки 

розжарювання або світлодіоди, число яких може бути різним. 

У одноламповому пробнику поведінка лампочки повідомляє про таку 

інформацію: 



1. 1.включений стан лампочки означає, що в точці схеми, що 

перевіряється, є сигнал, відповідний логічній одиниці, 

2. 2.вимкнене - логічному нулю, 

3. 3.а мигання з певною частотою - перемиканню рівнів сигналу, 

4. 4.постійне свічення з половинною яскравістю може означати 

відсутність сигналу. 

"+" Найбільш важливою якістю пробника 

є чіткість і однозначність показань.  

[У багатьох пробниках застосовуються лампочки розжарювання через їх 

велику яскравість.] 

Дуже важливою перевагою логічних пробників є можливість роботи з різними 

комплексами ІС, наприклад ЕСЛ, ТТЛ і ін.  

[Це дуже зручно при експлуатації обчислювальних систем, де, як правило, 

використовуються різні комплекси ІС.] 

Зазвичай ця можливість реалізується наявністю на корпусі пробника 

перемикача, що встановлюється в положення, відповідне комплексу ІС, з яким 

передбачається робота в даний момент. 

На мал. нижче приведені структурна схема однолампового логічного пробника, 

призначеного для роботи з ТТЛ - схемами, і його показання при різних 

значеннях вимірюваних сигналів. 

 
У деяких логічних пробниках є вбудована схема запам'ятовування імпульсних 

сигналів і індикатор, що дозволяє виявити наявність нерегулярних імпульсів. 

[Коли в контрольованій точці схеми після під'єднування пробника відбувається 

зміна логічного стану і елемент, що запам'ятовує, скинутий, то він 



запам'ятовує імпульс і відображає його, поки перемикач запам'ятовування не 

буде повернений в початковий стан.] 

 

[На мал. 17.2 показана послідовність імпульсів на вході чотири-входової схеми, 

яка викликає одиночний імпульс на виході схеми, що запам'ятовується 

пробником. Цей імпульс включає індикатор імпульсу, який залишається у 

включеному стані і після відведення щупа пробника від контакту схеми.] 

  

Багатоконтактний логічний пробник  

Багатоконтактний логічний пробник призначений для одночасної індикації 

стану всіх контактів інтегральної мікросхеми. 

Він має окремий індикатор для кожного контакту і дозволяє, таким чином, 

спостерігати значення сигналів на всіх контактах ІС. Багатоконтактний 

логічний пробник підключається як кліпса на мікросхему. 

Багатоконтактні логічні пробники мають захист від підвищеної напруги, 

що запобігає перевантаженню схеми або перегоранню світлодіодів. У 

комплекті з деякими пробниками поставляються еталонні схеми-картки, що 

вставляються в індикаторну секцію для полегшення читання свідчень пробника. 

Багатоконтактні логічні пробники дозволяють спостерігати не тільки 

статичні сигнали, але, наприклад, і роботу розрядів лічильника в динаміці. 

Логічний та сигнатурний аналізато- 

ри. Застосування сигнатурного аналізатора. 

В даний час в новій техніці тестування цифрових схем сигнатурний 

аналіз застосовується найчастіше. Це було зумовлено декількома причинами, 

наприклад такими: рівномірність закону розподілу вірогідності Pi; невиявлення 

помилки кратності i  та безліч помилок Vi кратності i, що не виявляються, 

включає маловірогідні конфігурації помилкових біт в послідовності даних.  



Побудувати сигнатурний аналізатор можна двома способами:  

1. метод ділення поліномів; 

2. метод згортки. 

Головна ідея сигнатурного аналізу при використанні методу ділення полінома 

на поліном грунтується на виконанні операції ділення многочленів. Як ділиме 

використовується потік даних, що формуються на виході аналізованого 

цифрового вузла, який може бути представлений як многочлен р(х) ступеня L - 

1, де L - довжина потоку. 

Дільником служить примітивний поліном р(х), що не приводиться, в результаті 

ділення на який виходить приватне q(x) і залишок s(x), зв'язані 

співвідношенням 

р(х)= q(x)·p(x) + s(x) 

де залишок s(x), що є поліномом ступеня, меншого ніж m 

= deg p(x), називається сигнатурою. Приведемо схему сигнатурного аналізу на 

прикладі полінома х5+х4+х2+1  

Вироби, придатні для випробування методом сигнатурного аналізу  

Як правило, у вироби, при експлуатації яких передбачається використовувати 

сигнатурний аналіз, в процесі розробки вносять певні засоби, що дозволяють 

проводити цей аналіз найбільш простими і дешевими приладами і підвищити 

ефективність контролю. Перш за все це засоби, що дозволяють розривати в 

режимі контролю ланцюга зворотного зв'язку в контрольованій схемі. Коли 

виходить з ладу один з елементів, що входять в контур із зворотним зв'язком, 

локалізувати несправності усередині цього контура за допомогою сигнатурного 

аналізу не вдається. 

На практиці, як правило, не потрібно розривати контури із зворотним зв'язком, 

що включають в собі всього декілька простих логічних елементів, оскільки 

локалізація сигнатурним аналізом несправності з точністю до такого контура 

дозволяє швидко виявити несправність конкретного елементу іншими 

методами. Що ж до МПС в цілому, то вона цілком охоплена зворотним зв'язком 

по контуру програмного управління. 

Тому для застосування сигнатурного аналізу необхідно мати можливість 

розривати ланцюги зворотного зв'язку в режимі тестування МПС. Для 

однокристального мікропроцесора ця умова реалізується відключенням шини 

даних від входу МП. Розрив зворотного зв'язку по шині даних можна 

реалізувати за допомогою механічних перемикачів або електронних ключів. 

Другою важливою умовою придатності МПС для випробувань за допомогою 

сигнатурного аналізу є наявність схем, що виробляють сигнали Пуск і Стоп, 

необхідні сигнатурному аналізатору для вироблення вимірювального "вікна" 

[8], тобто інтервалу часу, в перебігу якого накопичується сигнатура. 

Третьою вимогою є наявність у складі МПС ПЗП, в якому міститься тестова 

програма. Як тестова може виступати як спеціально розроблена, так і певна 



робоча програма, якщо вона, на думку розробника, в достатній мірі 

використовує всі пристрої МПС. 

Збільшення об'єму апаратури і вартості розробки МПС з урахуванням вимог 

застосовності сигнатурного аналізу в порівнянні з об'ємом і вартістю звичайної 

МПС не перевищує в середньому 1%. 

Технічні характеристики 

1. 1.Покроковий і автоматичний режим роботи мікропроцесорів 

ИМ1821ВМ85А та КР580ВМ80А, а також імпортних аналогів вказаних 

мікропроцесорів. 

2. 2.Напруга живлення 5±0,25 В від схеми пристрою, що 

перевіряється. 

3. З.Потребляємий струм: не більш 500мА. 

Комплект постачання  

1. сигнатурний аналізатор; 

2. тестове (контрольне) програмне забезпечення для пристрою; 

3. інструкція по ремонту і настройці пристрою з таблицею еталонних сигнатур. 

Типи та види профілактик. 

Основи апаратурної профілактики. 

Профілактичне тех. обслуговування (профілактика) – це набір операцій 

по обслуговуванню ПК та його компонентів, націлений на збільшення строку 

безвідмовної роботи ПК, на підтримку його функціональних можливостей. 

До основних профілактичних заходів апаратурної частини ПК входять: 

1. 1.Очищення складових частин ПК від пилу та бруду 

2. 2.Заходи по контролю за якістю електропостачання та заземлення 

розетки для підключення комп’ютера 

3. 3.Перевірка якості та надійності охолоджувальної системи 

4. 4.Перевірка та заміна батарейки системної плати 

5. 5.Перевірка якості контактів плат розширення, модулів пам’яті, 

роз’ємів підключення периферійних пристроїв 

6. 6.Перевірка дотримання умов експлуатації системи. 

7.  

Найважливішими профілактичними заходами є очищення ПК від пилу та 

бруду. 

Очищення ПК та периферійних пристроїв введення-виведення може бути 2-ох 

типів: 

  Сухе 

  Вологе 

Сухе очищення від пилу проводиться за допомогою пилососу, балончика 

із стиснутим повітрям, щіток для зтрушування пилу та інше. Воно може 



застосовуватись до будь-яких частин ПК, як до зовнішніх, так і до пристроїв 

всередині системного корпусу (сист. Плата, кулери охолодження, радіатори, 

плати розширення, відеокарти, модулі пам’яті, вінчестери та пристрої для 

зчитування дисків, блок живлення). 

Вологе очищення проводиться за допомогою вологої тканини, вологих 

серветок, мильного розчину, спирту. Це очищення може застосовуватись лише 

до зовнішніх панелей корпусу ПК, до миші, клавіатури та монітору. 

Важливість проведення профілактики очищення ПК легко продемонструвати 

проаналізувавши можливі проблеми, котрі можуть виникнути при тривалому 

накопичені пилу у середині корпусу комп’ютерної системи: 

1. 1. Перегрів процесора (за рахунок осідання пилу на алюмінієвому 

радіаторі і на вентиляторі охолодження 

2. 2. Перегрів відеокарти. Оскільки відеокарта оснащена своїми 

чіпсетом, процесором і оперативною пам'яттю, то критичні температури 

впливають на неї дуже негативно. На моніторі можуть виникати різні 

перешкоди, або робота відеокарти і зображення на моніторі можуть бути 

відсутні зовсім. 

3. 3. Виключення оперативної пам’яті в наслідок осідання пилу на 

контактах та їх закорочення. 

4. 4. Блок живлення перегрівається і змінює свої вольтамперні 

характеристики, в результаті цього починаються часті самостійні  незапланові 

перезавантаження ПК. 

5. 5. Поломка кулерів охолодження та перегрів мікросхем. В 

результаті порушується правильна циркуляція повітря в системному блоці, 

температурні датчики фіксують критичну температуру і примусово вимикають 

систему.  

Типи та види профілактик. 

Профілактика програмного забезпечення. 

До основних заходів програмної профілактики відносять такі 

процедури по обслуговуванню програмної складової частини ПК: 

1. 1. Дефрагментація диску 

2. 2. Перевірка диску на наявність помилок chkdsk 

3. 3. Видалення тимчасових файлів, очищення вмісту корзини 

4. 4. Створення резервної копії реєстру, очистка реєстру Windows, 

дефрагментація реєстру 

5. 5. Створення резервної копії розділів жорсткого диску 

6. 6. Інсталяція нових драйверів 

7. 7. Інсталяція оновлень WINDOWS 

8. 8. Коректна анінсталяція програм, що не використовуються 



9. 9. Періодична перевірка та постійний контроль роботи ПЗ 

антивірусної програмою з оновленими антивірусними базами 

10. 10. Встановлення програм захисту від мережевих атак. 

Утиліти роботи з жорсткими дисками 

Функціонування жорстких дисків може сповільнюватися під час звичайної 

роботи. Файли, які зберігаються на диску, можуть бути розкиданні по частинах 

по всьому диску. В результаті для головок зчитування/запису жорсткого диску 

необхідно виконувати повторне позиціонування, що призводить до значно 

більших затрат часу.  

Для оптимізації і підтримки функціонування жорстких дисків застосовуються 

декілька важливих утиліт: CHKDSK, defrag.  

Утиліта CHKDSK 

DOS-команда CHKDSK (перевірити диск) є утилітою командного рядка, який 

використовується у Windows 3.x, 9х. NT і 2000. Вона застосовується для 

відновлення втрачених одиничних блоків на жорсткому диску. Такі втрачені 

блоки можуть з'являтися в результаті раптового переривання роботи 

програмних додатків. 

З часом втрачені блоки накопичуються і займають значний об'єм дискового 

простору. Для видалення їх з диска команда повинна використовуватися з 

ключем /F. В цьому випадку втрачені блоки перетворяться у файли, які можна 

проглянути і у разі потреби видалити. У деяких ситуаціях такі файли містять 

дані, придатні до використання, тому їх можна перебудувати для використання 

у відповідних застосуваннях. Команда CHKDSK /F часто виконується перед 

запуском програми дефрагментації диска. 

Формат запуску має вигляд  

CHKDSK [ Том: [ [путь] имя_файла] ] [/F] [/V]  [/R]  [/X]  [/I]  [/C]  

[/L[:размер]] 

 

Параметр 

команди 

Значення 

Том Визначає точку підключення, ім’я тому або букву Диску для 

перевірки 

имя_фай

ла 

Файли для перевірки на фрагментацію (тільки FAT/FAT32) 

/F Виправлення помилок на диску. 

/V Для FAT32: виводиться повний шлях та ім’я для кожного 

файлу на диску 

/R Пошук ушкоджених секторів і відновлення їх вмісту. 



(Потребує /F ) 

/X При необхідності відключення тому. (Потребує /F ) 

/I Тільки для NTFS: менш ретельна перевірка індексних 

елемементів 

/C Тільки для NTFS: пропуск перевірки циклів всередині 

структури папок 

/L:разме

р 

Тільки для NTFS: Зміна розміру файлу журналу до вказаної 

величини (в Кб). Якщо розмір не вказано виводиться поточне 

значення розміру. 

Приклад:      

1. chkdsk D: 

2. chkdsk 

3. chkdsk D:  /F 

Ключі /I та /C скорочують час перевірки 

Утиліта DEFRAG 

Формат запуску має вигляд  

defrag <том> [-a] [-f] [-v] [-?] 

 

Параметр 

команди 

Значення 

Том Буква диску або точка підключення 

-a Тільки аналіз 

-f Дефрагментація навіть при обмеженному вільному місці 

на диску 

-v Більш докладні результати 

-? Справка 

Приклад:     defrag D: -a 

  

Acronis True Image  

Програма для створення файлів-«образів», в яких буде упаковано вміст розділу 

або всього жорсткого диску в цілому. Такий «образ» допоможе в тому випадку, 

якщо необхідно швидко скопіювати вміст «вінчестера» відразу на декілька 

нових дисків (наприклад, при збірці комуп'ютерів з ідентичною програмною 



начинкою) В звичайних умовах програми цього типу необхідні для створення 

резервних копій важливої інформації - завдяки цим програмам вміст жорсткого 

диску можна відновити всього за пару хвилин. 

При створенні «образа»-копії інформація з вашого диска стискається, тому 

кінцевий файл займає у декілька разів менше місця. Зберегти «образ» можна на 

іншому вінчестері (або ж на іншому розділі вашого основного жорсткого 

диска), а також на «болванках» CD-R або DVD. 

Самоперевірка при включенні 

комп’ютера. BIOS та її налаштування. Програма POST. 

BIOS(від англ. Basic Input/Output System, базова система введення/виводу) 

— набір програм невеликого розміру, у функції яких входять початкове 

тестування апаратного устаткування і забезпечення взаємодії компонентів 

комп'ютера. 

Є декілька видів BIOS: наприклад, відео-BIOS забезпечує роботу 

відеоплати, починаючи від її тестування у момент включення і закінчуючи 

взаємодією відеоплати з процесором, BIOSSCSI-контроллера виконує роль 

перекладача між інтерфейсом і системною шиною і тому подібне. 

Але найбільш важливою в комп'ютері є системна BIOS, функції якої 

входять: 

 1. тестування комп'ютера при включенні живлення з допомогою 

спеціальних тестових програм; 

 2. пошук і підключення до системи інших BIOS, розташованих на платах 

розширення; 

 3. розподіл ресурсів між компонентами комп'ютера. 

За допомогою базової системи введення/виводу операційна система і 

прикладні програми  працюють з апаратним забезпеченням комп'ютера. 

Іншими словами, BIOS — це набір програм, які переводять команди 

користувача Windows на мову, зрозумілу комп'ютеру. Вміст BIOS доступно 

процесору без звернення до дисків, що дозволяє комп'ютеру працювати навіть 

при пошкодженні дискової системи. Програми, що містяться  в системній  BIOS 

забезпечують взаємодію процесора, оперативної та кеш-пам'яті, мікросхем 

чіпсета із зовнішніми (периферійними) пристроями, а також один з одним. 

[Робота в операційній системі DOS проводиться з допомогою прямого 

звернення до підпрограм BIOS. Більш досконалі операційні системи 

(сімейство Windows) мають власні функції контролю апаратного забезпечення 

комп'ютера і при роботі досить рідко використовують BIOS.] 

  



Установка параметрів базової системи введення/виводу (BIOS) 

Установка параметрів базової системи введення/виводу (BIOS)  — одна з 

найсерйозніших проблем, що виникають при зміні конфігурації комп'ютера 

(установці нових комплектуючих, периферійних пристроїв, наприклад, 

принтера, сканера). 

Для забезпечення правильної роботи операційної системи і прикладних 

програм за допомогою спеціальної програми в BIOS вводяться параметри усіх 

компонентів комп'ютера, починаючи від оперативної  пам'яті  і робочої частоти 

процесора і закінчуючи режимом роботи принтера та інших периферійних 

пристроїв. Правильно налаштувавши вміст BIOS, можна збільшити 

продуктивність комп'ютера на 30%. 

Фізичне розташування BIOS. CMOS Setup Utility  

Фізично BIOS — це набір мікросхем постійної пам'яті (ROM, Read Only 

Memory — тільки для читання), розташованих на материнській платі. Тому 

мікросхему іноді називають ROM BIOS. 

Мікросхема BIOS містить спеціальну програму, що дозволяє 

користувачеві за допомогою системи меню встановлювати значення різних 

параметрів, режимів роботи внутрішніх пристроїв, периферійного обладнання і 

тому подібне. 

Називається програма - CMOS Setup Utility (у перекладі з англійської, 

Утиліта установки CMOS-пам’яті). Ця програма є основою всієї BIOS. За 

допомогою програми установки можна повністю змінити апаратну 

конфігурацію комп'ютера. 

Програма SETUPзберігається в постійній пам'яті обмеженого об'єму, 

тому вона має гранично лаконічний інтерфейс англійською мовою,  в ній немає 

повноцінної довідкової системи, назви команд формулюються дуже стисло, а 

сенс параметрів очевидний не завжди. 

  

Доступ до окремих команд CMOS Setup здійснюється через систему 

вкладених меню. Сучасні версії BIOSзазвичай містять ряд стандартних розділів 

верхнього рівня, в кожен з яких входять конкретні параметри настройки. Крім 

того, на верхньому рівні меню доступно декілька команд для загальних 

операцій з настройками BIOS, наприклад: 

 1.команда Load Fail-safe Defaults використовується для завантаження 

максимально консервативної стандартної конфігурації, що практично виключає 

можливість виникнення помилок; 

 2.команда Load Optimized Defaults завантажує злегка оптимізовану 

стандартну конфігурацію, яка, проте, теж носить консервативний характер і 



швидше орієнтована на забезпечення стабільності системи, ніж на 

максимальну  продуктивність; 

 3.команда Set Supervisor Password дозволяє задати пароль для доступу 

до настройок BIOS; 

 4.команда Set User Password служить для завдання пароля завантаження 

системи; 

 5.команда Save & Exit Setup зберігає при виході зроблені зміни; 

 6.команда Exit Without Saving при виході залишає 

налаштування BIOSбез змін. 

  

Крім основних команд на верхньому рівні меню 

програми CMOS Setup доступні розділи, які об’єднують групи параметрів 

налаштування BIOS: 

  

№ Назва розділу 

I 
Standard CMOS Features (Стандартні параметри 

CMOS) 

I

I 

Advanced  BIOS Features (Розширені параметри 

BIOS) 

I

II 

Advanced Chipset Features (Розширені параметри 

чіпсета) 

I

V 

Integrated Peripherals (Інтегровані пристрої) 

V Power Management (Керування живленням) 

V

I 

PNP/PCI Configuration (Конфігурація plug-and-play 

PCI) 

V

II 

PC Health Status (або Hardware Monitor) 

V

III 

Frequency/Voltage Control 

Standard CMOS Features (Стандартні параметри CMOS) 

Параметри Date, Time використовуються для встановлення системної дати та 

часу відповідно. Цей параметр є застарілим - дату та час сьогодні можна задати 

в операційній системі Windows. Збережені вони будуть в тій же 

мікросхемі CMOS. 

Параметри реєстрації жорстких дисків  

IDE Primary Master  

IDE Primary Slave  



IDE Secondary Master  

IDE Secondary Slave 

 1. В даний час для реєстрації жорстких дисків використовується 

метод автовизначення. При цьому можливі два підходи. По-перше, можна 

задати режим автовизначення дисків при завантаженні комп'ютера. В цьому 

випадку система введення-виводу буде виконувати необхідні операції при 

кожному включенні комп'ютера (тип диска визначається як Auto). Це 

приводить до уповільнення початкового завантаження на декілька десятків 

секунд. З іншого боку, в цьому випадку заміна або установка додаткового 

жорсткого диска взагалі не потребує ніяких настройок. 

 2. Другий спосіб полягає в тому, що розпізнавання параметрів диска 

проводиться один раз безпосередньо з програмиSETUP(тип диска визначається 

як User). При подальших завантаженнях використовуються вже відомі 

параметри, отримані при розпізнаванні, і завантаження відбуваються швидше. 

Правда, в цьому випадку при зміні конфігурації жорстких дисків потрібний 

перезапуск програми SETUP. В цілому, цей спосіб вважається зручнішим. 

Параметри дисковода гнучких дисків (Drive A, Drive В). Налаштовує 

тип дисководів гнучких дисків. Можливі параметри: None, 1.44 M 3.5 in., 2.88 

M 3.5 in., 1.2 M 5.25. 

Параметр Halt On (зупинка на ...) - тут вказується, чи потрібно зупиняти 

запуск комп'ютера при виявлені BIOS помилок. 

Може приймати значення: 

  All Errors (всі помилки) - вибір цього значення приводить до зупинки 

при будь-якій помилках. 

  No Errors (без помилок) - вибір цього значення не викликає зупинки 

при при помилках. 

  All but Keyboard (всі помилки, окрім клавіатури) - вибір цього 

значення приводить до зупинки при помилках, окрім відсутності або 

несправності клавіатури. 

  All but Disk (всі помилки, окрім диска) - вибір цього значення 

приводить до зупинки при помилках, окрім відсутності або несправності 

жорсткого диска. 

  All but Disk/Keyboard (всі помилки, окрім клавіатури і/або диска) - 

вибір цього значення приводить до зупинки при помилках, окрім відсутності 

або несправності клавіатури і/або диска. 

Advanced  BIOS Features (Розширені параметри BIOS) 

У цьому розділі зосереджені різноманітні настройки, які  не залежать від 

конкретної апаратної конфігурації комп'ютера. 



  

Virus Warning (Попередження про вірус) - параметр забороняє будь-який 

запис в завантажувальний сектор жорсткого диска без дозволу користувача. Він 

введений для захисту від так званих boot-вірусів, що вражають 

завантажувальний сектор. 

Може приймати значення:  

Enabled- дозволено  

Disabled- заборонено 

Boot Virus Detection (Визначення вірусу в завантажувальному секторі) - 

сенс цього параметра сильно відрізняється від VirusWarning . Якщо цей 

параметр заборонений, то до завантаження операційної системи BIOS 

переписує завантажувальний сектор у флэш-память і зберігає його там. Після 

установки параметра в значення Enabled BIOS не завантажуватиме систему з 

жорсткого диска, якщо вміст boot-сектора відрізняється від збереженого в 

пам'яті. Далі, по розсуду користувача, можливо або завантажити систему з 

жорсткого диска, або з дискети.  

 

Може приймати значення:  

Enabled- дозволено  

Disabled- заборонено 

CPU Internal Cache/External Cache     (Внутрішній / Зовнішній кеш 

процесора) - вирішується / забороняється внутрішній або зовнішній кеш 

процесора. Забороняти який-небудь вид кеш-пам'яті слід тільки у разі потреби 

штучно уповільнити роботу комп'ютера, наприклад, при установці старої плати 

розширення. 

Може приймати значення:  

Enabled- дозволено  

Disabled- заборонено  

Quick Power On Self Test (швидкий тест комп'ютера після включення 

живлення) - дозвіл цього параметра приводить до значного скорочення часу на 

початкове тестування комп'ютера Bios'ом, особливо при значних об'ємах 

оперативної пам'яті. Слід тільки врахувати, що пам'ять, наприклад, в цьому 

випадку ніяк не тестується, а тільки перевіряється її розмір. 

Може приймати значення:  

Enabled- дозволено  

Disabled- заборонено 

Boot Sequence (послідовність завантаження) - параметр встановлює 

послідовність опиту пристроїв, з яких може бути завантажена операційна 

система.  

Ці пристрої позначаються або буквами для фізичних жорстких дисків і 

звичайних дисководів, або назвою пристрою - CD-ROM для накопичувачів CD-



ROM, LS для накопичувачів a:drive на 120 Mb або ZIP для накопичувачів ZIP 

IDE на 100 Mb.  

Для сучасних версій можливі значення можуть виглядати так: A,C; Conly; CD-

ROM, C; C, A; D, A; LS/ZIP, C.  

Boot Up System Speed (швидкість системи після завантаження) - швидкість 

системної шини і відповідно, процесора після включення комп'ютера. Параметр 

використовується для штучного зниження швидкості комп'ютера із-за старих 

програм і/або плат розширення. Може приймати значення:  

High- номінальна швидкість процесора і номінальна частота системної шини  

Low- знижена швидкість процесора і частота системної шини 

Boot Up NumLock Status (включення цифрової клавіатури по включенню 

комп'ютера) - дозвіл цього параметра включає індикатор Numlock і цифрова 

клавіатура генерує коди цифр і знаків, інакше генеруються коди стрілок, Ins, 

Del і так далі Може приймати значення:  

Enabled- дозволено  

Disabled- заборонено  

 

PS/2 Mouse Function управління функціями порту миші PS/2) - дозвіл цього 

параметра віддає IRQ12 тільки для порту миші PS/2. Інакше, за відсутності 

підключеної до комп'ютера миші з інтерфейсом PS/2, IRQ12 вільно для інших 

пристроїв. Рекомендується встановлювати значення Auto. Може приймати 

значення:  

Enabled- дозволено і IRQ12 зайняте.  

Auto- BIOS визначає присутність або відсутність PS/2 миші. 

  

Advanced Chipset Features (Розширені параметри чіпсета) 

Цей розділ грає ключову роль в оптимізації комп'ютера. Тут настроюються 

тимчасові параметри роботи оперативної пам'яті і інших пристроїв 

комп'ютера. Мета даних настройок - виставити оптимальні значення, 

підтримувані реальними апаратними компонентами. 

Graphics Aperture Size (розмір графічної апертури для AGP) - у цьому 

параметрі указується максимальний розмір області пам'яті для використання 

відеокартою з інтерфейсом AGP. 

Значення за умовчанням, встановлюване по включенню живлення або 

скиданню, 4 MB. Після ініціалізації Bios'ом   приймає значення, вибране 

виробником материнської плати (як правило, 64 MB). 

Дозволений ряд значень графічної апертури 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 

128 MB і 256 MB. 

AGP Capability - (можливості AGP) - параметр дозволяє / забороняє всі 

режими за швидкістю передачі даних на шині AGP.  

Може приймати значення: 1x Mode, 2x Mode і 4x Mode.  

http://www.spline.ru/interfaces/agpdoc.htm
http://www.spline.ru/interfaces/agpdoc.htm


Вибирати режим 4x, наприклад, можна тільки в тому випадку, якщо і 

відеокарта і chipset підтримують цей режим. 

AGP 2x Mode - параметр дозволяє / забороняє  подвоєну швидкість 

передачі по шині AGP. Забороняти режим 2x (тобто використання для передачі 

даних як переднього так і заднього фронту сигналу тактової частоти шини) 

необхідно, як правило, тільки у разі "розгону" шини AGP на частоту понад 75 

Mhz або при появі ефектів нестабільної роботи відеокарти (іноді така 

необхідність виникає на материнських платах з не-intel chipset). 

Може приймати значення:  

Enable- режим дозволений  

Disable- режим заборонений  

USB 2.0 HS Reference Voltage (Напруга для USB 2.0) - параметр встановлює 

відносний рівень напруги сигналів інтерфейсу USB 2.0. Може приймати 

значення:  

Low- низьке  

Medium- середнє  

High- високе  

Maximum- максимальне  

Integrated Peripherals (Інтегровані пристрої) 

Це розділ служить для настройки пристроїв, інтегрованих в чіпсет материнської 

плати. Тут «настройка», в основному, зводиться до можливості відключення 

невживаного пристрою. Рекомендується відключити все, що непотрібне, щоб 

заощадити ресурси і уникнути можливих конфліктів з пристроями аналогічного 

призначення, реалізованими на окремих платах. 

Power Management (Управління живленням) 

Засоби цього розділу дозволяють налаштувати режим автоматичного 

управління електроживленням. Всі відповідні функції реалізовані в 

системі WindowsXP, але щоб ввести їх в дію, треба спочатку правильно 

налаштувати BIOS.  

PNP/PCI Configuration (Конфігурація plug-and-play PCI) 

Цей розділ дозволяє використовувати засоби BIOSдля автоматичного розподілу 

системних ресурсів. 

PC Health Status (Hardware Monitor)  

Використовується для спостереження за станом комп'ютерної системи. Він 

носить інформаційний характер. Його елементи служать для інформування про 

температурний режим роботи різних компонентів і про частоту обертання 

вентиляторів системи охолоджування. 

Параметр  CPUTemperatureSelect дозволяє задати температурну межу, при 

перевищенні якої навантаження на процесор буде автоматично понижено. 

Параметр CPUShutdownTemperature (або аналогічний) дозволяє задати 

температуру, при перевищенні якої процесор буде відключений.  



Frequency/Voltage Control (встановлення частот і напруги) 

В цьому розділі реалізовані функції, пов'язані з розгоном процесора. Підходити 

до їх використання слід з обережністю, оскільки безтурботна зміна цих 

настройок може вивести компоненти системи з ладу. 

Самоперевірка при включенні комп’ютера. Програма POST 

  

[Після натиснення кнопки Power блок живлення комп'ютера 

проводить самотестування. Якщо вся напруга відповідає вимогам, через 0,1-

0,5 з виробляється сигнал PowerGood ("хороша напруга"), і на вхід 

мікропроцесора одночасно з живленням поступає сигнал Reset ("скидання"). 

Під час надходження на спеціальний вхід цього сигналу процесор обнуляє вміст 

своєї пам'яті і починає роботу.] 

[Для користувача початок роботи комп'ютера ознаменується появою 

зображення на екрані монітора. Перше, що можна побачити, - це заставка 

відеоплати, яка виводиться у верхній частині екрану приблизно на 1 секунду 

(час залежить від моделі відеоплати). У заставці міститься інформація про 

виробника і модель відеоплати, що дозволяє користувачеві швидко знайти 

необхідні драйвери.] 

Після включення живлення активізується процесор і зчитує з базової 

системи введення/виводу інструкції по проведенню первинної діагностики та 

ініціалізації апаратних компонентів комп'ютера. Для цього запускається 

спеціальна програма, звана програмою POST від англ. Power-on Self Test, 

самотестування при включенні). Зберігається вона в спеціальній 

енергонезалежній пам'яті, що зветься BIOS-ПЗУ. 

[ Для Забезпечення запуску програми тестування її початковий код 

розташовують в спеціальній області - адресному просторі пам'яті 

центрального процесора - куди в першу чергу йде звернення при включенні 

живлення. Оскільки доступ до оперативної пам'яті здійснюється набагато 

швидшим, ніж до постійної, багато виробників передбачають попереднє 

копіювання вмісту BIOS в спеціальну область ОЗУ.] 

В процесі проходження різних тестів послідовно перевіряються 

оперативна пам’ять, процесор, флоппі-дисководи, жорсткі диски та інші 

компоненти комп'ютера. Дані, що були отримані при цьому, порівнюються з 

наявними в СMOS-пам’яті, і за наслідками порівняння визначається 

працездатність пристроїв. Якщо на етапі тестування виявляються проблеми з 

устаткуванням, то на екран виводиться повідомлення про помилку. 

[Одним з варіантів повідомлення про виникнення несправності є виведення 

звукового сигналу на системний динамік.] 



Після закінчення тестування  всього  наявного устаткування  (внутрішніх 

пристроїв, принтера, сканера і т. п.) програма завантаження шукає інші 

мікросхеми, в яких міститься  BIOS.  Ці мікросхеми можуть бути вбудовані в 

різні плати розширення.   При  виявленні іншого   BIOS  управління  

передається   програмі   ініціалізації  даного  пристрою.  Після закінчення  

процесів тестування і  ініціалізації пристроїв управління віддається BIOS 

материнської плати. 

У BIOS материнської плати зберігаються не тільки програми для 

тестування устаткування, але і інші, призначені для активізації і забезпечення 

роботи стандартного апаратного забезпечення персонального комп'ютера 

(прочитування натиснутих клавіш на клавіатурі, передача інформації на 

монітор, пересилка даних на принтер і т. п.). Подібні програми 

називаються драйверами пристроїв. 

[Програми-драйвери пристроїв,   які реально управляють апаратним 

забезпеченням під час роботи, так часто викликаються прикладними 

програмами (у тому числі і самою операційною системою), що виявилося 

ефективнішим постійно зберігати драйвери в пам'яті замість того, щоб 

завантажувати їх копію кожного разу, коли апаратне забезпечення повинне 

працювати.] 

Після закінчення перевірки працездатності всіх пристроїв і підготовки їх 

до роботи BIOS починає розподіл ресурсів комп'ютера між наявним апаратним 

забезпеченням. Існує три типи ресурсів, що підлягають розподілу. Це 

переривання (IRQ), канали DMA і порти введення/виводу (I/О). 

Процес ініціалізації виглядає, в цілому, таким чином: 

1. 1.ініціалізація системних ресурсів і чіпсета, а також системи 

управління електроживленням; 

2. 2.тестування оперативної пам'яті; 

3. 3.включення клавіатури; 

4. 4.тестування послідовних і паралельних портів, а також 

підключених до них пристроїв (принтера, сканера і т. п.); 

5. 5.ініціалізація дисководів і контроллерів жорстких дисків; розподіл 

ресурсів між наявними пристроями; 

6. 6.відображення підсумкової системної інформації у вигляді таблиці. 

  

Виходячи з інформації, що міститься в таблиці, що відображається у цей 

момент на екрані монітора, можна зробити висновок про те: 

1. 1.які пристрої підключені до кожного з чотирьох наявних каналів 

IDE; 



2. 2.у якому режимі ці пристрої працюють; 

3. 3.яка кількість оперативної пам'яті встановлена на даному 

комп'ютері; 

4. 4.до якого типу відноситься встановлена пам'ять; 

5. 5.включені чи ні послідовні і паралельні порти; 

6. 6.які ресурси використовують включені порти. 

Після закінчення тестування і ініціалізації устаткування здійснюється 

прочитування в пам'ять позасистемного, загального для всіх операційних 

систем, завантажувача (NBR, Non-system Bootstrap), розташованого в 

стартовому секторі фізичного жорсткого диска, в так званому головному 

завантажувальному записі (MBR, Master Boot 

Record). Завантажувач створюється під час розбиття і конфігурації жорсткого 

диска. У обов'язки завантажувача NBR входить прочитування і запуск 

системного завантажувача (SB, System Bootstrap), який встановлюється разом з 

операційною системою і знаходиться в стартовому секторі логічного диска 

(Boot Record). 

 
[Якщо при перевірці завантажувальний сектор не виявлений, на екрані 

з'являється застережливе повідомлення, вигляд і зміст якого залежить від 

виробника BIOS. Те ж саме повідомлення виводиться, якщо на жорсткому 

диску не виявлений жоден активний розділ, або хоч би один розділ містить 

неправильну мітку.] 

Початкове налагодження системи. 

Розбиття вінчестера на логічні диски. Вибір файлової системи 

Існує думка, що жорсткий диск розбивати на декілька логічних не слід, 

оскільки переваг ніяких, а може виникнути ситуація, коли місце є, але на всіх 

дисках незначна частина. Така думка невірна, переваги від розбиття диска є 

майже завжди (виключення буває тільки в одному випадку: коли на ком’пютері 

встановлено декілька фізичних дисків). 

 

Таблиця розбиття 



Для нормальної роботи вінчестера необхідно, щоб він мав таблицю розбиття 

(іноді її називають partition, хоча строго кажучи,partition - це безпосередньо 

розділи диска). Таблиця розбиття містить відомості про фізичні характеристики 

диска: кількості сторін, кількості доріжок і секторів на доріжці, а також 

інформацію про розділи і логічні диски. 

 

Розділи диска 

При роботі в системі MS-DOS кожен жорсткий диск може мати наступні 

розділи: Первинний розділ DOS: присутній обов'язково. У цьому розділі 

формується єдиний системний логічний диск (що має, як правило, ім'я С:) 

Розширений розділ DOS: присутній тільки тоді, коли вінчестер має два або 

більше логічних диска. Розділ не DOS: формується, якщо установлені дві і 

більше операційні системи. Цей розділ віддається в користування іншим 

операційним системам і для MS-DOS невидимий. 

Основні вигоди від розбиття диска: 

 

Розбиття диска підвищує надійність роботи: ймовірність, що всі розділи будуть 

зруйновані повністю (тобто знищена FAT) набагато менше, ніж ймовірність 

руйнування одного розділу. Якщо ж виявиться пошкодженим MBR, то його 

легко відновити за допомогою спеціальних утиліт (наприклад, Norton Disk 

Docror). Поділ дисків на декілька розділів зменшує розмір кластера, а значить, і 

втрату місця при великому числі маленьких файлів (особливо це слід 

враховувати тим, хто користується FAT16 або FAT32, а не NTFS). Великі диски 

більше схильні до фрагментації, ніж маленькі. Крім того, частина операцій на 

великому диску виконується набагато повільніше (особливо це стосується 

відкриття файлу і запису нового файлу на диск). Для кешування службової 

інформації неподіленого диска йде набагато більше пам'яті, ніж для кешування 

декількох неподілених. Великий диск набагато довше і складніше 

дефрагментувати, ніж декілька малих. Розбивати диск слід так, щоб кожен 

розділ мав своє призначення: наприклад, системний диск, робочий диск, 

ігровий диск, і т.д. Якщо користувачів, працюючих на комп'ютері, небагато, то 

є сенс зробити кожному користувачу окремий робочий диск. 

 

Необхідно ретельно продумати, скільки місця для яких цілей вам потрібно. 

Крім того, врахувати також порядок, в якому логічні розділи 

розташовуватимуться один за одним на жорсткому диску - він теж має велике 

значення. Найпершим краще зробити системний диск: найперший розділ. У 

середині слід розташувати найціннішу інформацію - робочий розділ. В кінці 

можна розмістити ігровий диск, архіви, і тому подібну інформацію. Таке 

розташування має наступні переваги: перший розділ, що знаходиться близько 

до центру жорсткого диска, - найбільш швидкодійний, але і найбільш схильний 



до атак різних вірусів. Встановивши туди систему, можна одержати 

максимальну швидкодію, а у разі атаки не втратити цінних даних (систему 

завжди можна переустановити, а ось відновити особисті файли набагато 

складніше). Розділ, що знаходиться на останніх доріжках, володітиме 

якнайменшою швидкодією, тому розміщення там архівів - найвдаліше його 

використання. А робочі дані в результаті опиняються в найвигіднішому місці: у 

середині диска, де вони більш захищені як від можливих вірусних атак, так і від 

фізичних руйнувань диска (які найчастіше починаються з останніх доріжок). 

 

Ще однією перешкодою для розбиття жорсткого диска є те, що при видаленні 

розділу втрачається вся інформація на ньому, і виходить так: користувач купив 

комп'ютер, на якому був нерозбитий жорсткий диск, накопичив на ньому яку-

небудь інформацію, а перерозбити його не може, оскільки нікуди цю 

інформацію скопіювати. Але в цьому випадку проблему можна розв'язати за 

допомогою програми Power Quest Partition Magic, яка дозволяє змінювати 

розмір розділу без його переформатування. 

Для розбиття жорсткого диска в Windows 9X використовується програма 

FDISK. Після її запуску буде поставлене питання "Включити підтримку 

великих жорстких дисків?". Необхідно дати відповідь "так" якщо є потреба 

використовувати FAT32 (це обов'язково, якщо будуть створюватися розділи 

розміром більше 2Gb). 

 

Команда FDISK 

Для виконання цієї команди необхідно мати завантажувальну дискету, зроблену 

в Windows 98SE.  

Після завантаження комп'ютера з дискети введіть команду fdisk. 

На екрані при цьому відобразиться головне меню: 

FDISK Options(Опції FDISK) 

Current fixed disk drive: 1 (Поточний привід жорсткого диска: 1) 

Choose one of the following: (Виберіть одну з опцій:) 

1.Create DOS partition or Logical DOS Drive(1. Створити розділ DOS або 

логічний диск DOS.) 

2.Set active partition (2. Встановити активний розділ.) 

3.Delete partition or Logical DOS Drive(3. Видалити розділ або логічний диск 

DOS.) 

4.Display partition information  (4. Проглянути інформацію про розділи.) 

5.Change current fixed disk drive(5. Змінити поточний привід жорсткого диска.) 

Enter choice: [ ]  (Введіть ваш вибір:) 

Press Esc to exit FDISK(Для виходу натисніть Esс) 

Якщо в комп'ютері встановлений тільки один вінчестер, то опція 5 не 

видається. 



Розбиття жорсткого диска 

Для розбиття жорсткого диска необхідно виконати наступні операції: Зробити 

активним реконфігуровуємий привід (якщо необхідно). Видалити всі існуючі на 

жорсткому диску розділи. Створити нові необхідні вам розділи. При 

необхідності створити логічні диски. При необхідності призначити активний 

розділ (з нього здійснюватиметься завантаження). Відформатувати отримані 

логічні диски. 

 

Видалення існуючих розділів 

Якщо диск вже конфігурувався, то спочатку доведеться видалити попереднє 

розбиття. Щоб зробити це, виберіть пункт 3 головного меню. На екрані 

з'явиться: 

Delete DOS Partition or Logical DOS Drive(Видалення розділів DOS або логічних 

дисків) 

Current fixed disk drive: 1 (Поточний привід: 1) 

Choose one of the following:(Виберіть один з варіантів:) 

1. Delete Primary DOS Partition(1. Видалити первинний розділ DOS) 

2. Delete Extended DOS Partition(2. Видалити розширений розділ DOS)  

3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS(3. Видалити логічні диски з 

розширеного розділу DOS) 

4. Delete Non-DOS Partition(4. Видалити не-DOS розділ) 

Порядок дій: Видаліть не DOS розділ (якщо він існує). Видаліть логічні диски з 

розширеного розділу DOS (якщо цей розділ існує), причому при видаленні 

потрібно буде кілька разів підтвердити свої наміри і ввести мітку диска. 

Видаліть сам розширений розділ DOS (якщо він був), причому при видаленні 

необхідно буде кілька разів підтвердити свої наміри. Видаліть первинний 

розділ DOS, причому при видаленні необхідно буде кілька разів підтвердити 

свої наміри і ввести мітку диска. 

Тепер попереднє розбиття видалене, і можна створити нове. 

Створення нового розбиття 

Після видалення попереднього розбиття потрібно створити нове. Для цього 

необхідно вибрати опцію 1 з головного меню. 

На екрані з'явитися повідомлення: 

Create DOS partition or Logical DOS Drive(Створення розділів DOS або логічних 

дисків) 

Current fixed disk drive: 1(Поточний привід: 1) 

Choose one of the following:(Виберіть один з варіантів:) 

1. Create Primary DOS Partition (1. Створити первинний розділ DOS) 

2. Create Extended DOS Partition(2. Створити розширений розділ DOS) 

3. Create Logical DOS Drive(s) in Extended DOS Partition(3. Створити логічні 

диски в розширеному розділі DOS). 



Спочатку потрібно створити первинний розділ DOS. Виберіть пункт 1. Буде 

поставлене питання: 

Do you wish to use the maximum available size for а Primary DOS Partition and 

make the partition active 

Y/N...............? [ ] 

(Ви хочете використати для первинного розділу DOS весь дисковий простір і 

зробити цей розділ активним?) 

Якщо дати відповідь позитивно, то на всьому вашому вінчестері буде 

створений один логічний диск, з якого проводитиметься завантаження 

операційної системи. В цьому випадку розбиття жорсткого диска закінчене. 

Якщо э потреба розбити свій вінчестер на декілька логічних, то необхідно 

відповісти негативно. На екран буде виведений запит: 

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create а Primary DOS 

Partition.............: [ ] 

(Введіть розмір первинного розділу DOS в Мбайтах або у відсотках від 

дискового простору.) 

Після того, буде створений первинний розділ потрібно буде створити 

розширений розділ DOS. (Create Extended DOS Partition) 

На екрані з'явитися повідомлення: 

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create an Extended 

DOS Partition..........: [ ] 

(Введіть розмір розширеного розділу DOS в Мбайтах або у відсотках від 

дискового простору.) 

Якщо не потрібно залишати місце для роботи з іншою операційною системою 

(не MS-DOS), то можна вказати весь простір на диску, що залишилося вільним, 

що і пропонується за умовчанням. 

  

 

 

Вибір файлової системи 

ПОРІВНЯННЯ ДЕКІЛЬКОХ ФАЙЛОВИХ СИСТЕМ  MANDRAKE 

LINUX. 

Під час інсталяції ви можете вибирати різні файлові системи для ваших розділів 

жорсткого диска. Це означає, що ви можете форматувати ваші розділи 

відповідно до різних алгоритмів. 

Нижче приведений короткий опис трьох з найсучасніших файлових систем, 

кожна з яких є доступною під Mandrake Linux. 



Ext2FS 

Ext2FS це абревіатура від Second Extended Filesystem (по-українськи - 

розширена файлова система номер два) або простіше ext2. Багато років ext2 

була файловою системою за замовчуванням у GNU/Linux. Ext2 замінила собою 

Extended File System. У ―новій‖ файловій системі були виправлені деякі 

проблеми, а також прибрані обмеження. 

Ext2FS підтримує звичайні стандарти для файлових систем Unix-типу. За своєю 

концепцією вона була призначена для розвитку, забезпечуючи при цьому 

велику відказостійкість і добру продуктивність. 

Ext3 

Як видно з назви, Third Extended File System (Розширена файлова система 

номер три) - є спадкоємцем файлової системи Ext2FS. Ext3 сумісна з Ext2, але 

володіє одною новою і дуже цікавою особливістю - журналювання. 

Одним з головних недоліків ―традиційних‖ файлових систем, подібних Ext2FS, 

є низька стійкість до різких системних збоїв (збій живлення або аварія 

програмного забезпечення). Узагалі кажучи, такі події є серйозним іспитом для 

структури файлової системи. Спроби виправити помилки іноді приводять до 

збільшення спотворень і появи більш серйозних помилок у файловій системі. 

Результатом цього можуть бути часткові втрати даних у файловій системі.  

Журналювання покликано вирішити цю проблему. Спрощено можна сказати, 

що процес збереження об'єкта (наприклад, збереження файлу) відбувається 

першим від запису у журнал. Цей процес можна порівняти з тим, як капітан 

корабля пише щоденні події в бортовий журнал тільки після того, як вони 

дійсно відбулися. У результаті ми одержуємо завжди послідовну (когерентну) 

файлову систему. Це приводить до того, що з появою проблем, перевірка і 

відновлення відбуваються дуже швидко.  

Ext3FS пропонує технологію журналювання файлової системи, зберігаючи при 

цьому структуру Ext2FS, що забезпечує відмінну сумісність. 

ReiserFS 

У відмінності від Ext3FS, ReiserFS створена на порожному місці. Це теж 

журналююча файлова система подібно Ext3FS, але їхня внутрішня структура 

радикально відрізняється. У ReiserFS використовується концепція бінарних 

дерев (binary-tree), запозичена з програмного забезпечення баз даних. 

JFS 

JFS - скорочення від journalized filesystem (журналююча файлова система). 

JFS була розроблена і використовувалася IBM. Спочатку JFS була закритою 

системою, але недавно IBM вирішила відкрити доступ для руху вільного 

програмного забезпечення. Внутрішня структура JFS близька до ReiserFS. 



Розходження між цими файловими системами 

Таблиця. Характеристики файлової системи 

  Ext2FS Ext3FS 
ReiserF

S 
JFS 

Стабільність Відмінна Добра Добра 
Сер

едня 

Інструментальні 

засоби для порятунку 

вилучених файлів 

Є(комплексні) 
Є(компле

ксні) 
Немає 

Не

має 

Час 

перезавантаження 

після аварії 

Довго (навіть 

дуже довго) 
швидко 

Дуже 

швидко 

Ду

же 

швидко 

Відновлюваність 

даних у випадку 

аварійного 

відмовлення 

Добре, АЛЕ 

великий ризик 

часткової або 

повної втрати 

даних 

Невідомо 

Дуже 

добре. 

Повна 

втрата даних 

дуже рідка 

Ду

же 

добре 

Максимальний розмір файлів залежить від великої кількості параметрів 

(наприклад таких, як розмір блоку для ext2/ext3), а також від версії ядра й 

архітектури. Проте, доступний мінімум, відповідно до обмежень файлової 

системи, у даний час дорівнює 2Tb (1Tb=1024 Gb) і може збільшений до 4Pb 

(1Pb=1024 Tb) для JFS. На жаль, ці значення також обмежені максимальним 

розміром блокового пристрою, що у поточній версії ядер 2.4.X дорівнює (тільки 

для архітектури X86) 2TB навіть у RAID режимі. 

Продуктивність 

Завжди дуже складно порівнювати продуктивність. Кожен тест має 

обмеження і його результати повинні бути інтерпретовані уважно і з 

обережністю. В даний час, Ext2FS - дуже зріла файлова система, але її розвиток 

недостатній. C іншої сторони, журналюючі файлові системи, подібні Ext3FS і 

ReiserFS розвивається дуже швидко. Перевірки, зроблені пару місяців або 

тижнів назад, уже занадто старі. Давайте не забувати, що сьогоднішній матеріал 

тестування (особливо це стосується жорстких дисків) дуже швидко старіє. 

Однак JFS у даний час показує кращі результати по продуктивності. 

Кожна із систем надає переваги і має свої недоліки. Фактично, усе залежить, від 

того як ви використовуєте вашу машину. Для простої настільної машини 



(робочої станції) цілком підійде Ext2FS. Для сервера переважно 

використовувати журналюючу файлову систему Ext3FS. ReiserFS більше 

підходить для серверів баз даних. JFS кращий у випадках, коли головна задача 

файлової системи - це продуктивність. 

При ―нормальному‖ використанні, усі чотири файлові системи дають 

приблизно однакові результати. ReiserFS дозволяє надавати швидкий доступ до 

маленьких файлів і порівняно повільний до великих файлів (багато мегабайт). 

У більшості випадків, переваги від журналюючих здібностей ReiserFS 

зводяться нанівець його недоліками. 

 

 ПОРІВНЯННЯ FAT І NTFS 

Файлова система — це базова структура, яку комп’ютер використовує для 

впорядкування даних на диску. При встановленні нового жорсткого диска його 

слід поділити та відформатувати перед тим, як можна буде зберігати на ньому 

дані. Windows підтримує три типи файлових систем: NTFS, FAT32 і старішу 

файлову систему FAT (також її називають FAT16), яка рідко використовується. 

Файлова система NTFS  

Для цієї версії Windows найкраще використовувати файлову систему NTFS. 

Вона має багато переваг над файловою системою FAT32, наприклад:  

Можливість автоматично виправляти деякі помилки диска, які не може 

виправити FAT32. 

Покращена підтримка жорстких дисків великої місткості. 

Кращий захист, оскільки можна використовувати дозволи та шифрування для 

обмеження доступу до вказаних файлів певним користувачам. 

Файлова система FAT32  

Файлові системи FAT32 і FAT було розроблено для попередніх версій 

операційної системи Windows, таких як Windows 95, Windows 98 і Windows 

Millennium Edition. Файлова система FAT32 не підтримує функцій безпеки, які 

має NTFS, тому якщо на розділі або томі використовується файлова система 

FAT32, будь-який користувач, який має доступ до вашого комп’ютера, може 

відкрити будь-які файли. Файлова система FAT32 також обмежує розмір диска. 

Розділ із файловою системою FAT32 не може бути більшим за 32 Гб у цій версії 

Windows, крім того, не можна зберігати на такому розділі файли, більші за 4 

Гб.  

Файлову систему FAT32 слід використовувати тільки тоді, якщо існує потреба 

іноді завантажувати на комп’ютері операційну систему Windows 95, Windows 

98 або Windows Millennium Edition, але основною операційною системою є 

поточна версія Windows. Така конфігурація називається багатоваріантним 

завантаженням. У цьому випадку слід інсталювати попередню версію 

операційної системи на розділ із файловою системою FAT32 або FAT. 

Переконайтеся, що цей розділ є первинним (тобто розділом, на якому можна 



розташувати операційну систему). Всі додаткові розділи, які будуть потрібні 

під час роботи з попередніми версіями Windows, також слід відформатувати у 

файловій системі FAT32. Попередні версії Windows можуть звертатися до 

розділів або томів із файловою системою NTFS лише через мережу, при цьому 

локальні розділи з файловою системою NTFS будуть недоступними. 

 

 

Утиліти для оптимізації роботи ПК. 

Антивірусні програми 

Щоб гарантувати збереження даних і підвищити ефективність роботи 

жорсткого диска, необхідно час від часу виконувати деякі процедури по його 

обслуговуванню. Існує також декілька простих програм, за допомогою яких 

можна якоюсь мірою застрахувати себе від втрати даних. Ці програми 

створюють резервні копії (і при необхідності відновлюють їх) тих критичних 

зон жорсткого диска, при пошкодженні яких доступ до файлів стає 

неможливим. 

 

 Дефрагментація файлів 

У міру того як ви записуєте файли на жорсткий диск і видаляєте їх, багато які із 

них фрагментуються, тобто розбиваються на безліч розкиданих по всьому 

диску частин. Періодично виконуючи дефрагментацію файлів, ви вирішуєте 

відразу дві задачі. По-перше, якщо файли займають безперервні області на 

диску, то переміщення головок при їх прочитуванні і записі стає мінімальним, 

що зменшує знос приводу головок і самого диска. Крім того, істотно 

збільшується швидкість прочитування файлів з диска. 

По-друге, при серйозних пошкодженнях таблиць розміщення файлів (File 

Allocation Table — FAT) і кореневого каталога дані на диску легше відновити, 

якщо файли записані як єдине ціле. Якщо ж вони розбиті на безліч фрагментів, 

то, не звертаючись до FAT і структури каталогів, практично неможливо 

визначити, до якого файлу відноситься той або інший фрагмент. На користь 

збереження інформації рекомендовано виконувати дефрагментацію жорсткого 

диска раз на тиждень або після кожної операції резервного копіювання. 

У більшості програм дефрагментації передбачені наступні функції: 

1. дефрагментація файлів; 

2. ущільнення файлів (впорядкування вільного простору); 

3. сортування файлів. 

Основною операцією є дефрагментація, але в більшості програм 

передбачене і ущільнення файлів. Дефрагментація не виконується автоматично, 

а повинна бути вказана особливо, оскільки на неї витрачається додатковий час. 

При її проведенні всі файли, записані на диску, переміщаються до його 



початку, а вільний простір розташовується в кінці. Це призводить до того, що 

записувані згодом файли не фрагментуються і весь вільний простір є єдиною 

областю, достатньою для запису будь-якого файлу без його розбиття на 

частини. 

Остання операція — сортування файлів — не є життєво необхідною, але 

передбачена в багатьох програмах дефрагментації. Виконується вона дуже 

довго, але на швидкість доступу до даних практично не впливає. Безумовно, 

сортування має деякий сенс, оскільки, відновлюючи дані, ви знатимете, в якому 

порядку розташовувалися файли до моменту аварії. Хоча знати це і не 

обов'язково — цілком достатньо того, щоб всі файли були дефрагментованими. 

Порядок їх розташування в цьому випадку не має значення. Сортування файлів 

передбачене не у всіх програмах дефрагментації, оскільки результат не 

виправдовує витраченого на нього часу. 

Для різних операційних систем існують різні програми дефрагментації. У 

поставку Windows 9x/Me входить програма, яка працює із файловими 

системами FAT 16 і FAT 32. Вона є графічним додатком, який може 

виконуватися у фоновому режимі. Тому дана програма дефрагментації краща за 

інших. Під час її роботи можна викликати вікно із детальною інформацією про 

процес дефрагментації або обмежитися мінімальною інформацією про етапи 

процесу. 

Пам'ятайте, що програми дефрагментації для файлових систем FAT 16 і FAT 32 

несумісні. Тому не запускайте програми ScanDisk for DOS або Norton Disk 

Doctor в середовищі Windows 9x — наслідки можуть бути непередбачувані! 

У Windows 98 є програма Майстер обслуговування (Maintenance Wizard). Іp її 

допомогою можна автоматизувати виконання деяких процесів при 

профілактичному обслуговуванні. Запустіть цю програму і виберіть необхідні 

програми, файли і розклад обслуговування. Вибрані дії автоматично 

виконуватимуться в указаний час, не відволікаючи вас від основної роботи. 

Антивірусні програми 

Віруси небезпечні для будь-якої операційної системи. Тому не варто 

нехтувати антивірусними програмами. Оскільки Windows таких програм не 

містить, придбайте одну з антивірусних програм, що поставляються іншими 

компаніями. Незалежно від використаної програми, виявлення вірусів слід 

проводити систематично (зокрема, перед кожною операцією резервного 

копіювання жорсткого диска). Не чекайте, поки вірус почне діяти. 

 Відновлення диска і даних 

Команди Chkdsk, Recover і Scandisk — це "реанімаційна бригада" DOS, що 

займається відновленням пошкоджених даних на диску. Ці команди мають 

дуже простий і не дуже дружній інтерфейс, їх застосування часто чинить значні 

зміни в системі, але іноді тільки вони і можуть допомогти. З перерахованих 

утиліт найбільш відомі, мабуть, Recover, яка відновлює програми, і Chkdsk, 



використовувана для перевірки файлової структури диска. Багато користувачів 

навіть не підозрюють, що Chkdsk може не тільки перевіряти, але і відновлювати 

пошкоджену файлову структуру диска. Ще одна програма — проста утиліта 

Debug — може допомогти вам в біді, але тільки в тому випадку, якщо ви точно 

знаєте, що і як робити. 

Scandisk — могутніша утиліта, ніж Chkdsk і Recover, замінююча ці дві утиліти в 

DOS 6 і пізніших версіях, а також в Windows 9x. 

MS DOS 5.0 і раніші версії підтримують тільки дві утиліти, що 

використовуються для перевірки диска— CHKDSK і RECOVER.  

Програма Scandisk 

Програма Scandisk входить в поставку DOS версій 6 і пізніших, а також в 

Windows 9x. Вона значно потужніша за утиліти Chkdsk і Recover і виконує 

функції їх обох. Програма Scandisk з Windows 95 OSR2 і Windows 98 може 

працювати з FAT 32. 

 

У операційних системах Windows NT 4.0, Windows 2000 і Windows XP 

використовується програма CHKDSK, яка є потужним аналогом утиліти 

SCANDISK.  

Програма Scandisk більше схожа на спрощену версію Norton Disk Doctor і 

дозволяє перевіряти як цілісність файлової структури, так і роботу секторів на 

фізичному рівні. Знайшовши помилки в каталогах або в FAT, Scandisk може їх 

виправити. Після визначення дефектного сектора в FAT позначається 

дефектний кластер, що містить цей сектор. При цьому програма намагається 

відновити пошкоджений файл, причому зберігаються дані як до дефектної 

ділянки, так і після нього.  

У Windows 9x є програма Scandisk для DOS і Windows. Файли цих програм 

називаються Scandisk.exe і Scandiskw.exe відповідно. Windows 9x перевіряє 

диск в процесі установки операційної системи, а також після невірного 

завершення роботи з системою. Ви можете також запустити програму Scandisk і 

її "віконну" версію з командного рядка. 

Особливості роботи програми Scandisk ви можете знайти в книгах по 

операційних системах або в довідковій системі Windows9x. 

4. Програми незалежних розробників 

Окрім стандартних програм для роботи з диском, що поставляються з 

операційною системою, існує величезна кількість дискових програм 

незалежних розробників. Найвідоміший пакет таких програм — Norton Utilities, 

розроблений компанією Symantec. Більшість подібних програм створена для 

операційних систем DOS і Windows і може працювати з файловою системою 

FAT 32. Всі ці програми мають істотний недолік — їх необхідно купляти 

додатково; проте, як правило, це виправдано. 

Norton Utilities і Norton System Works 



Утиліта Norton Diagnostics, що входить до складу Norton Utilities, дозволяє 

ідентифікувати і перевірити існуюче апаратне забезпечення, а також створити 

завантажувальну дискету, використовувану для перезапуску системи і 

тестування жорсткого диска при його виході з ладу, для відновлення помилково 

видалених файлів і відміни випадкового форматування жорсткого диска. 

В даний час пакет Norton Utilities поставляється як самостійний програмний 

продукт або ж у вигляді одного з компонентів програми Norton System Works 

(для операційних систем Windows 95 OSR 2.x, Windows 98, Windows Me, 

Windows NT і Windows 2000). Norton System Works також включає Norton Anti-

Virus і деінсталятор Norton CleanSweep; до версії Professional увійшли програма 

архівації системної інформації Norton Ghost, програми WinFax Basic і Web 

Services. Деякі з програм, що ввійшли до складу Norton Utilities, призначені для 

запуску з командного рядка або роботи в режимі MS DOS: 

1. Norton Disk Doctor (NDD. EXE); 

2. Disk Editor (DISKEDIT.EXE); 

3. UnErase (UNERASE. EXE); 

4. UnFormat (UNFORMAT. EXE); 

5. Rescue Restore (RESCUE.EXE). 

Проте більшість програм, що ввійшли в Norton Utilities версії 2001, 

призначена безпосередньо для роботи в графічному середовищі Windows. 

Не слід використовувати раніші версії Norton Utilities, наприклад 8.0 (яка 

призначена для роботи в Windows 3.1 і MS DOS), з 32-розрядними версіями 

Windows, оскільки це може привести до втрати даних через відсутність 

підтримки довгих імен файлів і дисків великої місткості. 

Програма Spin Rite 5 

Тестова програма Calibrate, що існувала в ранніх версіях Norton Utilities, не 

була включена до складу Norton Utilities 2001. Проте замість неї можна 

скористатися програмою SpinRite 5 від компанії Gibson Research 

(http://grc.com), яка дозволяє тестувати жорсткі диски IDE і SCSI, а також 

накопичувачі із змінними носіями будь-якої місткості, що мають файлову 

систему FAT, включаючи FAT32. Можливості технології Dynastat Data 

Recovery, використовуваної SpinRite 5 для статистичного аналізу 

трудночитаємих секторів, дозволяють визначити їх первинний зміст і 

перемістити відновлені дані в непошкоджену область диска. Це займає більше 

часу, ніж при використовуванні, наприклад, програми DiskDoctor, але для 

відновлення даних істотно пошкоджених дисків і розділів, що не мають 

резервної копії, цей варіант найбільш прийнятний. SpinRite 5 також дозволяє 

обробити таблицю розділів жорсткого диска для визначення його первинної 

структури. 

Купляючи програми для роботи з жорстким диском, слід звертати увагу, в 

першу чергу, на підтримку використовуваної файлової системи. Наприклад, 



програма Norton Utilities 2001 підтримує файлові системи FAT (включаючи 

FAT 32) і NTFS, тоді як її ранні версії підтримують тільки FAT 16. Програма 

SpinRite 5 підтримує всі різновиди FAT, проте не працює з NTFS. Зверніть 

особливу увагу на те, що ніколи не слід застосовувати програму для роботи з 

диском, призначену для операційної системи ранішої версії. Це може привести 

до непоправних наслідків. 

Початкове налагодження системи. 

Встановлення драйверів пристроїв ПК. 

Диспетчер пристроїв (Диспетчер устройств або Device Manager) дозволяє 

одержати уявлення про оснащення, що встановлене на вашому комп'ютері. 

Крім того, його застосовують для управління і діагностики комп'ютера, 

відключення, видалення і відновлення драйверів пристроїв. У вікні Диспетчер 

пристроїв (Диспетчер устройств або Device Manager) відображений список 

пристроїв, при роботі яких виникли проблеми; при цьому про кожен пристрій, 

виділений особливим значком, виведена відповідна інформація про стан. 

  

Настроювання і діагностика пристроїв  

При зміні параметрів пристроїв вручну, ви можете скористатися Диспетчером 

пристроїв (Диспетчер устройств або Device Manager), що дозволить уникнути 

деяких проблем. Для зміни параметрів розподілу ресурсів варто увійти в 

систему під обліковим записом, що входить до 

групи Адміністратори (Администраторы або Administrators). Однак навіть у 

цьому випадку системні правила мережі можуть не дозволити вам змінити 

ресурси. 

  

У Windows XP Professional пристрої Plug and Play автоматично 

розпізнаються та їхні ресурси розподіляються. Однак розподіл ресурсів на цій 

стадії для пристроїв Plug and Play не є незмінним. Якщо іншому пристроєві Plug 

and Play будуть потрібні вже задіяні ресурси, то у Windows XP Professional 

відбудеться відповідний перерозподіл ресурсів для забезпечення коректної 

роботи.  

Не рекомендується змінювати параметри ресурсів для пристроїв Plug and Play 

вручну, тому що при цьому у Windows XP Professional при запиті пристроєм 

Plug and Play вже призначених ресурсів система не зможе перерозподілити 

ресурси. У компоненті Диспетчер пристроїв (Диспетчер устройств або Device 

Manager) для управління пристроями Plug and Play можна скористатися 

вкладкоюРесурси (Ресурсы або Resources) у діалоговому вікні властивостей 
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відповідного пристрою. Для зміни параметрів з метою вивільненняресурсів, що 

призначені вами вручну, і для активізації опції розподілу ресурсів встановить 

прапорець Автоматичне настроювання (Автоматическая настройка або Use 

Automatic Settings) на вкладці Ресурси (Ресурсы або Resources).  

Для настроювання або діагностики пристрою за допомогою Диспетчера 

пристроїв (Диспетчер устройств або Device Manager) виконайте дії:  

1. Натисніть Пуск (Пуск або Start), натисніть правою кнопкою миші 

значок Мій комп'ютер (Мой компьютер або My Computer) і виберіть пункт 

меню Управління (Управление або Manage).  

Відкриється консоль Управління комп'ютером (Управление компьютером або 

Computer Management) 

2. У групі Службові програми (Системные программы або System Tools) 

виберіть Диспетчер пристроїв (Диспетчер устройств або Device Manager).  

3. На правій панелі двічі натисніть лівою кнопкою миші значок відповідного 

типу пристрою і потім двічі натисніть правою кнопкою миші значок пристрою, 

параметри якого ви хочете змінити. Відкриється діалогове вікно властивостей 

пристрою.  

   

Вкладки діалогового вікна властивостей розрізняються для кожного пристрою, 

але, як правило, містять деякі вкладки, описані в таблиці 4.3.  

  Таблиця. Вкладки діалогового вікна властивостей пристрою 

 

Вкладка 
Функції 

Додатково (Дополнительно 

або Advanced або Advanced 

Properties) 

Зазначені властивості залежать від 

обраного пристрою 

Загальні (Общие або 

General) 

Показано тип пристрою, виробник і стан 

пристрою, наданий доступ до засобу 

усунення неполадок. 

Властивості 

пристрою(Свойства устройства 

або Device Properties) 

залежать від обраного пристрою 

Драйвер (Драйвер або 

Driver) 

Зазначено виробник, дата, версія і 

цифровий підпис драйвера. На вкладці також 

розташовані додаткові 

кнопки: Відомості (Сведения або Driver 

Details), Видалити (Удалить або Uninstall) 

іОбновити (Обновить або Driver Update). 

Параметри порту(Парамет Зазначено параметри комунікаційного 
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ры порта або Port Settings) порту: швидкість (біт/с), біти даних, парність, 

стопові біти і управління потоком 

Властивості (Свойства або 

Properties) 

Визначає метод використання пристрою 

у Windows. 

Ресурси (Ресурсы або 

Resources) 

Вказано тип і параметри ресурсу, 

наявність конфліктів ресурсів і можливість 

зміни параметрів ресурсів 

 

4. Для настроювання пристрою перейдіть на відповідну вкладку. Для 

усунення неполадок натисніть кнопку Діагностика(Диагностика або 

Тгоubleshooter) на вкладці Загальні (Общие або General).  

Перегляд схованих пристроїв  

За замовчуванням у Диспетчері пристроїв (Диспетчер устройств або Device 

Manager) для перегляду відкриті не всі пристрої. Для перегляду схованих 

пристроїв не Plug and Play у вікні Диспетчер пристроїв (Диспетчер устройств 

або Device Manager) натисніть пункт Показати сховані пристрої (Показать 

скрытые устройства або Show Hidden Devices) меню Вид (Вид або View). 

Для перегляду схованих пристроїв можна також виконати дії:  

1. Натисніть Пуск (Пуск або Start) і Виконати (Выполнить або Run). У 

текстовому полі Відкрити (Открыть або Open) введітьcmd і натисніть ОК.  

2. У командному рядку введіть set 

DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1.  

3. Натисніть Enter.  

4. Запустіть Диспетчер пристроїв (Диспетчер устройств або Device Manager).  

5. У командному рядку введіть start devmgmt.msc. 

  

Управління і діагностика пристроїв вводу/виводу  

Список пристроїв, що дозволено встановлювати в Windows XP Professional, 

досить великий, тому нема потребинадавати його тут цілком. У наступних 

розділах описані пристрої, які найбільш часто застосовуються, і способи їхньої 

установки, настроювання і управління.  

Сканери і камери  

Більшість цифрових камер, сканерів і інших пристроїв обробки зображень є 

пристроями Plug and Play, і при підключенні до комп'ютера в Windows XP 

Professional вони встановлюються автоматично. Якщо пристрій обробки 

зображень не встановлено автоматично при підключенні або, якщо він не 

підтримує Plug and Play, скористайтеся Майстром установки сканера або 
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цифрової камери (Мастер установки сканеоа и цифровой камеры або Scanner 

And Camera Installation Wizard). Щоб відкрити майстер, у Панелі 

управління (Панель управления або Control Panel) натисніть значок 

компонента Принтери та інше обладнання (Принтеры и другое оборудование 

або Printers And Other Hardware) а потім — Сканери і камери (Сканеры и 

камеры або Scanners And Cameras). У вікні, що відкрилося, Сканери 

і камери (Сканеры и камеры або Scanners And Cameras) двічі натисніть 

значок Додати пристрій обробки зображень (Добавить устройство обработки 

изображений або Add An Imaging Device) для запуску Майстра установки 

сканера або цифрової камери (Scanner And Camera Installation Wizard). 

Натисніть кнопку Далі (Далее або Next) і додержуйтеся інструкцій на екрані 

для установки цифрової камери, сканера або іншого пристрою запису 

зображень. У Диспетчері пристроїв (Диспетчер устройств або Device Manager) 

виберіть відповідний пристрій і натисніть Властивості (Свойства або 

Properties). Стандартним профілем управління кольором для Integrated Color 

Management (ICM 2.0) вважається RGB, але ви можете додати, видалити або 

вибрати інший профіль управління кольором для пристрою. Для зміни профілю 

управління кольором перейдіть на вкладку Управління кольором (Управление 

цветом або Color Management) діалогового вікна властивостей пристрою. Якщо 

виникли проблеми зі сканером або камерою, натисніть 

кнопкуДіагностика (Диагностика або Troubleshoot) у діалоговому 

вікні Сканери і камери (Сканеры и камеры або Scanners And Cameras).  

Миша  

Натисніть значок Миша (Мышь або Mouse) у вікні Принтери та інше 

обладнання (Принтеры и другое оборудование або Printers And Other 

Hardware) Панелі управління (Панель управления або Control Panel) для 

настроювання і діагностики миші. На вкладці Кнопки миші (Кнопки мыши або 

Buttons) (рис. 4.8) ви можете настроїти вашу мишу відповідно до того, лівша ви 

або правша, а також задати одиночне натискання кнопкою миші для виділення 

або відкриття документа і настроїти швидкість подвійного натискання.  

   

Властивості миші (Свойства мыши або Mouse Properties)  

На вкладці Покажчики (Указатели або Pointers) можна вибрати існуючу або 

створити власну схему роботи покажчика. На вкладці Параметри 

покажчика (Параметры указателя або Pointer Options) передбачені можливості 

для зміни швидкості руху покажчика. Якщо ви встановите прапорець На 

кнопці, що обирається за замовчуванням (На кнопке по умолчанию або Snap 

To Default) на цій вкладці, то покажчик автоматично буде переміщений до 

кнопки за замовчуванням у діалогових вікнах. На 

вкладці Обладнання (Оборудование або Hardware) існує доступ до засобу 

діагностики у випадку виникнення проблем з мишею. 



Кнопка Властивості (Свойства або Properties) цієї вкладки дозволяє вказати 

додаткові параметри для вашої миші, у тому числі видалення і відновлення 

драйверів, перегляд і зміна ресурсів, виділених для миші, збільшення або 

зменшення чутливості миші за допомогою зміни частоти визначення 

положення миші в Windows XP Professional.  

Модеми  

Натисніть значок Телефон і модем (Телефон и модем або Phone And Modem 

Options) у вікні Принтери та інше обладнання(Принтеры и другое 

оборудование або Printers And Other Hardware) на Панелі управління (Панель 

управления або Control Panel) для установки, настроювання або діагностики 

модему. Для установки нового модему на вкладці Модеми (Modems) натисніть 

кнопку Додати (Добавить або Add). При цьому почне роботу Майстер 

установки обладнання (Мастер установки оборудования або Add Hardware 

Wizard), що допоможе вам виконати установку. Для настроювання уже 

встановленого модему перейдіть на вкладку Модеми (Modems), виберіть модем 

у відповідному списку і натисніть кнопку Властивості (Свойства або 

Properties).  

Перейдіть на відповідну вкладку, щоб відкоригувати параметри; наприклад, 

перейдіть на вкладкуМодем (Modem), щоб задати максимальну швидкість 

порту для модему і очікування сигналу «Лінія вільна» до початку набору 

номера. На вкладціДіагностика (Диагностика або Diagnostics) ви можете 

опитати модем і переглянути журнал модему. Для одержання додаткової 

допомоги при діагностиці модему скористайтеся вкладкою Загальні (Общие 

або General), де можна запустити майстер діагностики.  

У діалоговому вікні Телефон і модем (Телефон и модем або Phone And Modem 

Options) є ще дві вкладки: Набір номера(Набор номера або Dialing Rules) 

і Додатково (Дополнительно або Advanced). На першій зазначені всі 

розміщення, що ви налаштували на комп'ютері. Виберіть Створити (Создать 

або Add) для створення нового розміщення або виберіть Змінити(Изменить або 

Edit) для зміни існуючого розміщення. На вкладці Додатково (Дополнительно 

або Advanced) показані служби доступу, установлені на комп'ютері. Тут також 

можна додавати або видаляти служби доступу і налаштовувати вже встановлені 

служби.  

Клавіатура  

Натисніть значок Клавіатура (Клавиатура або Keyboard) у вікні Принтери та 

інше обладнання (Принтеры и другое оборудование або Printers And Other 

Hardware) для настроювання або діагностики клавіатури. На 

вкладці Швидкість (Скорость або Speed) ви можете настроїти затримку перед 

початком повтору символу, що вводиться, і швидкість повтору, а також частоту 

мерехтіння курсору. На вкладці Обладнання (Оборудование або Hardware) 



розташовані технічні параметри встановленої клавіатури і засіб діагностики, 

яким можна скористатися у випадку появи проблем із клавіатурою. 

Профілактика периферійного 

обладнання. Обслуговування системних блоків ПК. 

Профілактика периферійного обладнання. Обслуговування системних 

блоків ПК. 

Діагностика відеоадаптерів 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВІДЕОАДАПТЕРОМ 

Усунути негаразди з відеоадаптером досить легко, про те, і досить дорого, 

оскільки ремонт самої плати відеоадаптера може коштувати більше ніж заміна 

його на новий. Однак коли це сталось потрібно знати як усунути негаразди.  

Перш за все проблему може виявити BIOS комп’ютера коли при включені буде 

проводити POST – тест. Для повідомлення в такому випадку використовується 

звуковий сигнал, або повідомлення на екрані, якщо це можливо. Нижче, в 

таблиці 2.2 наведено звукові сигнали та коди, що видає BIOS при виявленні 

відповідних помилок: 

 

 

1 довгий, 2 коротких 

Адаптер дисплею (MDA, CGA) 

1 довгий, 3 

коротких 

Розширений графічний адаптер (EGA) 

149хх Несправність адаптера або плазмового дисплея 

Р70/ Р75 

39хх Несправність PGA-адаптера 

24хх Несправність VGA-адаптера на материнській платі 

PS/2 

5хх Несправність кольорового графічного адаптера 

(CGA) 

Проблема може полягати не тільки у несправності самого контролера, а у 

неправильному встановлені самої плати в слот розширення. Так неповнісю 

зафіксована плата може мати слабий контакт з виводами слоту, що призведе до 

некоректної роботи, збоїв, або до виведення з строю інших компонентів 

комп’ютерної системи, що ще більше ускладнить виявлення дійсної причини 



негараздів.  

Багато причин збоїв у роботі відеоконтролера пов’язані з програмними 

помилками, наприклад встановлення драйверів, що не відповідають 

конкретному пристрою, встановлення застарілих версій, недотримання правил 

та інструкцій щодо встановлення. 

Великим чином на коректну роботу відеоплати впливають також і умови 

експлуатації комп’ютерної системи в цілому. Сучасні відеокарти оснащені 

потужними процесорами що виділяють велику кількість теплоти, на них 

встановлюються як радіатори так і вентилятори  для поглинання. Наявність 

пилу знижує ефективність роботи охолоджуючих систем, що веде до виходу з 

ладу самого процесора чи вентилятора на графічному процесорі. Наявність 

інших негативних факторів теж підвищують ступінь небезпеки виходу з ладу 

відеоплати. 

 ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ  ТА ЇХ УСУНЕННЯ 

Проблема: монітор працює тільки в режимі MS DOS.  

Вирішення: якщо при завантаженні системи до появи робочого столу монітор 

працює нормально, то проблема у драйвері відеоадаптера Windows. Для 

перевірки цього можна завантажити комп’ютер у режимі захисту від збоїв – цей 

режим використовує стандартній драйвер VGA. Якщо комп’ютер працює 

нормально, необхідно, ще раз встановити драйвер для встановленого пристрою. 

Проблема: Як замінити інтегрований на системну плату відео адаптер? 

Вирішення: виробник такої системної плати повинен передбачити можливість 

відключення інтегрованого відеоадаптера. Після відключення нову плату 

встановлюють у слот і ін сталюють драйвери.  

Проблема: зображення в Direct3D- режимі не стабільне. В 2D і OpenGL усе 

гаразд. Як з цим боротись? 

Вирішення: досконально ця проблема не вирішена, оскільки спостерігається на 

різних відео картах. Відмічено, що цим недоліком володіють як карти серії 

GeForce256 так і GeForce2 (MX, GTS). В деяких випадках проблему можна 

вирішити підбором частот вертикальної розгортки монітору; у інших – 

підбором частот ядра/пам’яті під час розгону. В деяких випадках варто 

протестувати таку карту на більш стабільних та потужніших блоках живлення. 

В іншому випадку, коли це не допомагає, варто звернутись у сервісний центр та 

замінити відеокарту. 

Проблема: неможливо виставити в Direct3D частоту вище 60Гц 

Вирішення: необхідна спеціалізована програма, наприклад RivaTuner 2 RC11, 

або в деяких випадках можна зробити наступне. Завантажити ―dxdiag.exe‖ 

(входить в склад ОС Windows) вибрати останю закладку ―Якщо нічого не 

допомогло‖. В ній вибрати ―Перекриті частоти  Direct Draw‖ і задати нову 

частоту (зауваження: монітор повинен підтримувати задану частоту на 

робочому та ігровому розширенні). 



Ці самі дії можна зробити по іншому, в ручну, необхідно знайти в регістрі ключ 

ForceRefeshRate за адресом HKLM\Software\Microsoft\DirectDraw. Саме він 

відповідає за частоту переключення Direct3D. 

Проблема: Результати тестування в 3DMark відрізняються раз від разу. 

Вирішення: Така проблема зустрічається навіть при запуску програми декілька 

разів підряд. Зазвичай це пов’язано з тим, що кешуванння ОС різних dll 

відбувається по різному, деякі з них вже завантаженні в ОЗП, деякі знаходяться 

в swap-файлі... Для отримання адекватних результатів рекомендується 

вивантажити непотрібні програми перед запуском з ОЗП і оптимізувати 

розміщення dll в ОЗП спеціальною програмою (наприклад Mem Turbo). 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що при необхідності налаштування, при 

виникненні проблем, відеокарти можна проводити як програмним шляхом так і 

апаратним. Найважчим етапом є визначення суті проблеми і її локалізація. 

  

  

Діагностика НЖМД  

ПОМИЛКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ. 

 

 

Симптоми 
Причина Розв’язок 

Не можна одержати 

доступ до даних диска 

ємністю більш 32 Гбайт 

Застаріла версія 

BIOS 

Установіть нову версію 

Flash BIOS 

Дисководи UDMA 

не працюють з 

максимальною 

швидкістю 

Застаріла версія 

BIOS 

Установіть нову версію 

Flash BIOS 

Помилка IDE drive 

not ready, що виникає 

при запуску системи 

Швидкість 

обертання жорстого 

диска під час запуску 

системи недостатня 

Включіть або збільшіть 

час попередньої затримки 

завантаження системи 

Ушкоджено 

завантажувальний 

розділ диска 

Вірусне зараження 

сектора завантаження або 

інші причини 

Відновіть ушкоджений 

сектор за допомогою 

програми FDISK/MBR 

(DOS, Windows 9x/Me) або 

FIXMBR (Windows 



NT/2000) 

Для збереження 

невеликих файлів 

використовується 

великий обсяг дискового 

простору 

Файли, обсяг яких 

менше обсягу 

одиничного блоку пам'яті 

(кластера), 

використовують весь 

кластер цілком 

Для підвищення 

ефективності використання 

дискового простору 

перетворіть жорсткий диск 

у FAT 32 або NTFS; 

видаліть невикористовувані 

файли 

Жорсткий диск 

ємністю 40 Гбайт не 

форматується як один 

диск із FAT 32 у 

Windows 2000 або 

windows XP 

Ці операційні 

системи не підтримують 

форматування дисків 

ємністю більш 32 Гбайт, 

але читають диски 

більшого обсягу 

Підготуйте диск за 

допомогою програми 

Partition Magic або подібних 

програм, або ж 

скористайтеся файловою 

системою NTFS 

У кореневому 

каталозі диска 

з'являється безліч файлів 

з розширенням .CHK 

Файли з 

росширенням.chk 

створюються програмами 

Scandisk або CHKDSK із 

втрачених кластерів 

Щоб уникнути появи 

втрачених кластерів, 

коректно завершуйте роботу 

системи; при виникненні 

проблем виконуйте 

тестування диска; видаляйте 

невикористовувані файли 

Дисководи 

UDMA/66 або 

UDMA/100 працюють у 

режимі UDMA/33 у 

системах, що 

підтримують UDMA/66 

або UDMA/100 

Використовується 

невідповідний кабель 

Замініть стандартний 

40-жильний кабель IDE 80-

жильним кабелем UDMA 

Після установки 

нового дисководу IDE 

система не 

завантажується 

Неправильно 

підключений кабель 

Переконайтеся у 

відповідності контактів 

кабельних інтерфейсних 

роз’ємів дисководу 

Система не 

завантажується з 

Підтримка SCSI у 

BIOS не включена; 

Уключіть BIOS SCSI і 

відключіть в системній 



жорстого диска SCSI параметри системної 

BIOS задані некоректно 

BIOS завантаження з 

дисководів IDE 

Помилка Imediately 

back up your data and 

replace your hard disk 

drive. A failure may be 

imminent 

Технологія 

S.M.А.R.T, що 

використовується для 

попередження збоїв у 

роботі жорстих дисків, 

визначила наявність 

серйозних проблем 

Скористайтеся 

порадою, що з'явилася на 

екрані, і не вагаючись 

створіть резервну копію 

диска 

При установці 

другого дисководу 

буквенні позначення 

існуючих розділів 

змінилися 

Імовірно, новий 

дисковод містить 

первинний розділ, що має 

перевагу над буквенними 

позначеннями 

розширених розділів 

першого диска 

Перетворіть первинний 

розділ додаткового 

дисководу в розширений 

розділ 

Помилка Invalid 

Drive Specification 

Жорсткий диск не 

відформатований або не 

розбитий на розділи; 

можливо, операційна 

система не відповідає 

файловій структурі диска 

Перевірте, чи не 

містить диск потрібних 

даних, і відформатуйте його 

за допомогою програм 

FDISK і FORMAT 

Помилка Invalid 

Media Type 

Форматування диска 

за допомогою програми 

FDISK не було проведено 

або ушкоджена файлова 

структура диска 

Скористайтеся опцією 

#4 програми FDISK і при 

необхідності створіть новий 

розділ 

  

  

Діагностика накопичувачів із оптичним принципом збереження даних 

Механічні несправності 

Перша група, як не дивно, є переважаючою. Серед загального комплексу 

несправностей механічні складають 80...85%. Основних причин поломки тут 

може бути декілька: 



 відсутність змащення частин, що підлягають тертю; 

 скупчення пилу і бруду на рухливих частинах механізму транспортування 

диску; 

 засолювання фрикційних поверхонь; 

 порушення регулювань; 

 механічні поломки деталей транспортного механізму. 

Відсутність змащення приводить до того, що CD-ROM важко виштовхує 

каретку з диском. У простих механізмах, де кожен елемент виконує кілька 

функцій, відсутність змащення приводить, наприклад, до заклинювання замка 

каретки і виключає можливість використання CD-ROM. 

Скупчення пилу і бруду на рухливих частинах, особливо на краях рухливих 

салазок каретки, робить практично неможливим закривання механізму, і в 

результаті CD-ROM постійно викидає диск. 

Вплив частин пилу і бруди здатний вивести з ладу не тільки оптичні, але і 

механікові 

Замусорення  фрикційних поверхонь приводить або до зупинки механізму 

каретки в проміжних положеннях, або до прослизування диску під час 

обертання. І те й інше веде до виключення можливості використання CD-ROM. 

До подібного  результату приводить і порушення регулювань транспортного 

механізму. 

Перераховані вище механічні несправності стосуються в основному простих 

механізмів у відносно дешевих моделях CD-ROM. Дорогі моделі, як правило, 

мають більш складні механізми, і для них основним видом механічних 

несправностей є поломка деталей механізму. 

Найчастіше це відбувається через те, що користувач замість того, щоб 

натискати на кнопки керування, починає рукою заштовхувати каретку з диском 

усередину дисководу. Результат таких дій завжди самий неприємний. Якщо 

забруднений і недоглянутий механізм достатньо прочистити, протерти, змазати 

і він знову справно виконує свої функції, то квапливість і надмірні зусилля 

приводять до досить дорогого і тривалого ремонту дисководу. 

Несправності оптичної системи 

До другого, найбільш неприємного виду, відносяться несправності оптико-

електронної системи зчитування інформації. Незважаючи на невеликі розміри, 

ця система є дуже складним і точним оптичним пристроєм. По частоті прояву, в 

перші півтора-два роки експлуатації, поломки оптичної системи займають 

10...15% від загального числа несправностей. 

Щоб виділити основні «хвороби» оптики і їхні характерні прояви, розглянемо її 

склад. У нее входять: 

 сервосистема керування обертанням диска; 

 сервосистема позиціонування лазерного пристрою для зчитування; 

 сервосистема автофокусування; 



 сервосистема радіального спостереження; 

 система зчитування; 

 схема керування лазерним діодом. 

Сервосистема керування обертанням диска забезпечує сталість лінійної 

швидкості руху лазерної плями уздовж доріжки зчитування на диску. При 

цьому кутова швидкість обертання диска залежить як від положення головки 

зчитування відносно центру диску, так і від умов зчитування інформації. 

Найбільш характерними проявами несправності даної системи є або відсутність 

обертання диска, або, навпаки, розгін його до максимальних швидкостей 

обертання. При спробі вилучити диск за допомогою засобів керування каретка 

відкривається з обертовим на ній диском. 

Характерними ж ознаками справної роботи є чітко простежуються фази: старт і 

розгін обертання диска,  усталений режим обертання, інтервал гальмування до 

повної зупинки, знімання диска лотком каретки і винос його з дисководу. 

Позиціонування променя 

Сервосистема позиціонування головки зчитування інформації забезпечує 

плавне підведення головки до заданої доріжки запису, з помилкою, не 

перевищуваною половини ширини доріжки, у режимах пошуку необхідного 

фрагмента інформації і нормального відтворення. 

Переміщення головки зчитування, а разом з нею і лазерного променя по полю 

диска забезпечується двигуном головки, який контролюється сигналами 

прямого і зворотного переміщення, що надходять із процесора керування, а 

також сигналами, що виробляються процесором радіальних помилок. 

Характерні ознаки несправності даної системи – хаотичний рух головки по 

напрямних або ж повна відсутність руху. 

Постійне утримування променя лазера на доріжці запису і нормальне 

зчитування інформації забезпечує сервосистема радіального спостереження. 

Принцип її дії заснований на методі трьох світлових плям: промінь лазера за 

допомогою дифракційних ґрат поділяється на три окремих промені, що мають 

незначну розходження. 

Центральна світлова пляма використовується для зчитування інформації і для 

роботи системи автофокусування. Два бічних промені розташовуються перед і 

за основним променем з невеликим зсувом вправо і вліво. 

Сигнал неузгодженості цих променів з датчиків позиціонування впливає на 

привід відстеження, викликаючи при необхідності виправлення положення 

головного лазерного променя. Працездатність системи радіального 

спостереження можна проконтролювати по сигналу неузгодженості на приводі 

відстеження. 

Фокусування і зчитування 

Контроль і керування вертикальним рухом фокусуючої лінзи відбувається 

під впливом сервофокуса. Ця система забезпечує точне фокусування лазерного 



променя в процесі роботи на інформаційній поверхні диска. Після 

завантаження і старту CD відразу ж починається пошук фокусу відповідно до 

максимального вихідного рівня сигналу з фотодетекторної матриці і 

мінімальним сигналом помилки з детектора точного фокусування і детектора 

проходження нуля фокуса. 

У момент старту диска процесор керування CD-ROM виробляє сигнали 

коректування, що забезпечують багаторазове (два або три рази) переміщення 

фокусної лінзи, необхідне для точного фокусування променя на доріжку диска. 

При установленні фокуса виробляється сигнал, що дозволяє зчитування 

інформації. 

Якщо після двох-трьох спроб цей сигнал не з'являється, процесор керування 

виключає всі системи і диск зупиняється. Таким чином, про працездатність 

системи фокусування можна судити по характерних рухах фокусної лінзи в 

момент старту диска і по включенні режиму прискорення диска при 

нормальному фокусуванні променя лазера. 

Система зчитування інформації включає у свій склад фотодетекторну матрицю 

і диференціальні підсилювачі сигналів. Про нормальну роботу цієї системи 

говорить наявність високочастотних сигналів на її виході при обертанні диска. 

Блок керування лазерним діодом забезпечує нормальний струм збудження 

діода в режимах пуску диска і зчитування інформації. Ознакою нормальної 

роботи є наявність ВЧ-сигналу на виході системи зчитування, амплітудою 

близько 1 В. 

Крім чисто функціональних несправностей оптичної системи, дуже часто вона 

відмовляє через елементарний пил, що потрапив на фокусну лінзу. У даному 

випадку, щоб привести CD-ROM у робочий стан, досить протерти лінзу м'якою 

фланеллю. Ні в якому разі не можна використовувати для протирання активні 

розчинники. Справа в тім, що фокусні лінзи більшості CD-ROM виконані з 

прозорої пластмаси і використання розчинників руйнує всю оптичну систему. 

Несправності електронного характеру 

Третя група несправностей стосується електронної начинки CD-ROM. 

Незважаючи на досить низьку частоту виходу електроніки з ладу відносно 

загального числа виникнення дефектів CD-ROM (5...10%), пошук 

несправностей електронних схем є найбільш трудомісткою задачею ремонту. 

Крім уже розглянутих раніше систем, пристрій містить у собі синхрогенератор, 

що забезпечує синхронізуючими частотами усі вузли CD-ROM, EFM-

демодулятор, який перетворює 14-розрядні кодові дані з диска в 8-розрядний 

послідовний код. Зчитана з диска інформація у виді послідовного коду попадає 

в процесор цифрових даних, що разом із процесором системного керування є 

серцем усього пристрою. 

Тут відбувається зворотне перетворення даних і корекція помилок. Задачею 

перетворення даних при записі інформації є розподіл кожного байта інформації 



на кілька кадрів запису. При цьому, якщо в результаті механічних ушкоджень 

поверхні диска відбувається втрата навіть декількох кадрів інформації, після де 

перетворення майже всі дані будуть відновлені. 

З цими помилками легко справляється схема корекції помилок. У залежності 

від обраної для конкретної моделі CD-ROM стратегії корекції помилок і, 

відповідно, складності процесора і пристрою в цілому конкретний CD-ROM 

може або виправляти одну-дві дрібні помилки в кадрі інформації (що відповідає 

дешевим моделям), або в кілька етапів відновлювати з імовірністю 99,99% 

серйозні і довгі руйнування інформації. Звичайно такими коректорами помилок 

володіють дорогі моделі CD-ROM. Це обставина, як правило, є і відповіддю на 

питання: «Чому от цей диск читається на машині товариша, а мій ПК його 

навіть не бачить?» 

З виходу процесора цифрових даних відкоректована цифрова інформація через 

інтерфейс зв'язку надходить на вхід ПК, де піддається подальшій обробці. 

Якщо диск містить аудіозапис, то інформація надходить на цифровий фільтр, 

далі на цифроаналоговий перетворювач і через ланцюги аналогової корекції і 

посилення – на аудіовиходи. 

Таким чином, навіть після поверхневого розгляду функціональної схеми 

пристрою CD-ROM можна зробити висновок, що даний пристрій є досить 

складною електронною системою і без правильно обраної стратегії пошуку 

несправностей знайти конкретного «винуватця» на практиці надзвичайно 

важко. На жаль, у переважній більшості випадків несправна мікросхема по 

зовнішньому вигляді нічим не відрізняється від справної. 

Узагальнено стратегію пошуку несправності тут можна представити так: 

 визначити загальну структуру пристрою; 

 визначити основні взаємозв'язки елементів; 

 з'ясувати характер впливу відсутності необхідних зв'язків (або появи 

нових) на поводження пристрою в цілому. 

Далі місце несправності обмежується окремим чіпом, відповідальним за 

даний взаємозв'язок, перевіряються сигнали на виводах цього чіпа на 

відповідність специфікації виробника і при виявленні несправності проводиться 

заміна. 

Хоча виглядає все просто, тут є свій підводний камінь. Справа в тому, що 

кожен виробник даних пристроїв або використовує свій власний набір чіпов, 

або комплектує його від різних виробників. Це приводить до того, що в 

кожному конкретному пристрої необхідно шукати специфікації практично для 

кожного чіпа індивідуально. 

Можна порадити скласти список найменувань набору мікросхем і пошукати 

їхню специфікацію на сайтах виробників. По специфікаціях легко визначити 

функціональне призначення мікросхеми і структуру вхідних і вихідних 

сигналів. Таким чином, користуючись навіть наближеною класифікацією, 



практично будь-яку несправність можна локалізувати, здійснивши порівняно 

невеликі витратами. 

 АЛГОРИТМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ 

ПРИВОДІВ. 

Помилки при читанні компакт диска 

 протріть  поверхню компакт-диска; 

 прочистіть струменем повітря накопичувач; 

 перевірте правильність роботи за допомогою засобів ОС; 

 спробуйте прочитати за відомо справний диск; 

 перевантажте ПК; 

 переустановіть  драйвери пристрою. 

Помилки при  читанні CD в приводах: 

 перевірте сумісність пристроїв; 

 використовуйте диски тільки відомих марок. 

Накопичувач CD-ROM  з інтерфейсом IDE/ATAPI  працює повільно: 

 перевірте, чи активізована опція випереджуючого читання; 

 встановіть привід на окремий канал IDE; 

 перевірте режими PIO та UDMA в параметрах BIOS; 

 встановіть  необхідні  драйвери і активізуйте  DMA  доступ та перевірте 

наявність BUS Master; 

 перевірте, чи не підключений CD-ROM  до IDE контролера звукового 

адаптера; 

 пошукайте рішення в конференціях Internet. 

Проблеми з завантажувальним диском : 

 перевірте вміст завантажувально диску та його цілісність; 

 використовуйте тільки формат ISO9660 , оскільки формат Joliet  

підтримує  довгі імена файлів, але не підтримує  завантажувальних функцій; 

 перевірте можливість завантаження  системи з CD-ROM в BIOS; 

 перевірте з’єднання шлейфу; 

 перевірте правильність встановлення перемичок Master, Slave. 

Забруднений оптичний механізм СD-ROM приводу: 

 очистити за допомогою очисного диску ( краще вологого); 

 очистити вручну, при цьому слід уникати рухів по ходу руху 

сервоприводу, допускається рух тільки поперек. Для очистки не 

використовувати агресивні  речовини, оскільки лінзи можуть бути виготовлені 

із пластмаси. 

  



Помилки при читані компакт диска 

-  протріть поверхню компакт диска  

-  прочистіть струменем повітря накопичувач 

-  провірте правильність роботи за допомогою засобів ОС  

-  спробуйте прочитати за відомо справний диск  

-  перевантажте ПК  

-  переустановіть драйвера пристрою .  

Помилки при читані CD в приводах   

-   перевірити сумісність пристроїв 

-   використовувати диски тільки відомих марок. 

Накопичувач CD-ROM з інтерфейсом     IDE/ATAPI працює повільно: 

-  перевірте ,чи активізована опція випереджуючого читання.(великий розмір 

кеш-пам’яті) 

-  встановіть CD-ROM на окремий канал IDE  

-  перевірте режими DIO sna UDMA в параметрах системного BIOS 

-  встановіть необхідні драйвери і активізуйте DMA доступ,та перевірте 

наявність BUS MASTER. 

-  перевірте , чи не підключений CD-ROM  до   IDE  звукової плати  

-  пошукайте рішення 8 I-net. 

Проблеми з загрузочним диском 

-  перевірте вміст загруз очної дискети та її цілісність ; 

-  використовуйте тільки формат  ISO 9660, формат Joliet не   підтримує 

завантажувальних  функцій ; 

-  перевірте можливість завантаження системи з CD-ROM  & BIOS; 

-  SCSI пристрої повинні підтримувати завантаження на рівні власної та 

системної BIOS ; 

-  перевірте під єднання  шлейфа ; 

-  перевірте правильність встановлення перемичок Master , Salve.  

Забруднений привід CD-ROM  

-  очистити за допомогою чистячого диску ; 

-  очистити вручну, при цьому слід уникати рухів по ходу механізму. 

 

 

  

Діагностика аудіо системи. 

ПОКАЗНИК НЕСПРАВНОСТЕЙ. 

 

Симптоми Причина Розв’язок 



Звукова плата 

неякісно відтворює звук 

Конфлікт апаратних 

ресурсів 

Скористайтеся 

панеллю керування 

Windows для визначення 

причини конфлікту і його 

усунення 

Звукова плата не 

розпізнається 

Параметри 

настроювання уже 

використовуються іншими 

платами 

Установіть спочатку 

звукову плату 

Ігровий порт 

звукової плати 

конфліктує із системним 

ігровим портом 

Ігровий порт може 

використовувати тільки 

один діапазон адрес вводу-

виводу 

Відключіть ігровий 

порт звукової плати або 

видаліть ігровий порт у 

системі 

Не можна 

використовувати 

убудовану аудіосистему 

Аудіосистема може 

бути відключена в BIOS 

Установіть відповідні 

настроювання BIOS 

Діагностика блоків живлення 

  

ПРОБЛЕМИ, ЗВ'ЯЗАНІ З БЛОКАМИ ЖИВЛЕННЯ 

Щоб знайти несправності в блоці живлення, не потрібно його розкривати і 

намагатися ремонтувати, оскільки через нього проходять високі напруги. 

Подібні роботи повинні виконувати тільки фахівці. 

Про несправності блоку живлення можна судити за багатьма ознаками. 

Наприклад, повідомлення про помилки парності часто свідчать про неполадки в 

блоці живлення. Це може показатися дивним, оскільки подібні повідомлення 

повинні з'являтися при несправностях ОЗП. Але зв'язок у даному випадку 

очевидний: мікросхеми пам'яті одержують напруга від блоку живлення, і, якщо 

ця напруга не відповідає визначеним вимогам, відбуваються збої. Потрібен 

деякий досвід, щоб точно визначити, коли причина цих збоїв криється в 

неправильному функціонуванні самих мікросхем пам'яті, а коли схована в блоці 

живлення. 

     Нижче перераховані проблеми, що виникають при несправності блоку 

живлення. 

 Будь-які помилки і зависання при включенні комп'ютера. 



 Спонтанне перезавантаження або періодичні зависання під час звичайної 

роботи. 

 Хаотичні помилки парності або інші помилки пам'яті. 

 Одночасна зупинка жорсткого диска і вентилятора (немає напруги +12 В). 

 Перегрів комп'ютера через вихід з ладу вентилятора. 

 Перезапуск комп'ютера через найменше зниження напруги в мережі. 

 Удари електричним струмом під час дотику до корпуса комп'ютера або 

до роз’ємів. 

 Невеликі статичні розряди, що порушують роботу системи. 

     Практично будь-які збої в роботі комп'ютера можуть бути викликані 

несправністю блоку живлення. Є, звичайно, і більш очевидні ознаки, 

наприклад: 

 комп'ютер узагалі не працює (не працює вентилятор, на дисплеї немає 

курсору); 

 з'явився дим; 

 на розподільному щитку згорів мережний запобіжник. 

  

  

Діагностика компонентів системної плати 

  

ЗАМІНА МАТЕРИНСЬКОЇ (СИСТЕМНОЇ) ПЛАТИ 

Заміна материнської плати - самий складний (і небажаний) вид апгрейду. Він 

передбачає повне розбирання і зборку комп'ютера.   Цю роботу повинен 

виконувати тільки кваліфікований фахівець! Заміна системної плати 

виправдана лише в деяких випадках: 

 стара плата вийшла з ладу (це вірніше віднести не до апгрейду, а до 

ремонту, але дуже часто плату змінюють на сучасну з більш широкими 

можливостями); 

 не вистачає слотів розширення для установки додаткових 

комплектуючих; 

 одночасно заміняється плата і процесор якщо chipset або BIOS не в стані 

підтримувати новий процесор або більш високу тактову частоту; 

 необхідна плата з новими можливостями (наприклад USB, AGP Pro, 

RAID-масив). 

Профілактика периферійного 

обладнання. Обслуговування принтерів. 



Принтери традиційно вважаються найбільш "неблагополучними" 

пристроями, оскільки саме в них міститься найбільша кількість механічних 

компонентів у порівнянні з іншими елементами комп'ютера. Різна якість 

використовуваних розхідних матеріалів збільшує частоту появи несправностей, 

тому принтер, як ніякий інший пристрій, вимагає до себе найпильнішої уваги. 

Профілактичне обслуговування принтера практично не відрізняється від 

обслуговування інших компонентів комп'ютера. Виконуючи своєчасне 

очищення і дотримуючи необхідних умов експлуатації, ви продовжите життя 

принтера, при цьому якість друку залишиться практично незмінною. 

Лазерні і струминні принтери 

Для лазерних принтерів найкращою профілактикою буде своєчасна заміна 

картриджа з тонером. Добре, якщо у вашій моделі принтера при заміні 

картриджа можна замінити фоточуттєвий барабан і блок розподілу тонера. 

Якщо ж ви заміняєте тільки резервуар з тонером, не забудьте виконати 

очищення тих елементів, що стикаються з ним. Для этого необхідно 

використовувати спеціальні серветки і керуватися рекомендаціями виробника, 

які можна знайти в документації до принтера. У поставку деяких принтерів 

входить спеціальний пензлик для очищення. 

Ретельно виконуйте інструкції виробника принтера при проведенні 

профілактичних робіт. Не забудьте виключити пристрій з мережі, пам'ятайте 

також про те, що не можна доторкатися до деяких елементів (наприклад, до 

фоточуттєвого барабана). Крім того, не забувайте, що блок закріплення тонера 

працює при високій температурі. Найкраще приступати до профілактичних 

робіт через 15 хвилин після вимикання принтера з мережі. 

У більшості струминних принтерів картридж конструктивно виконаний у 

вигляді резервуара з чорнилом і елементом із соплами. При заміні такого 

картриджа відпадає необхідність в очищенні сопел від старих засохлих 

чорнила. При обслуговуванні термічних принтерів також не забувайте, що в 

них використовуються нагрівальні елементи. 

Матричні принтери 

Матричні принтери "збирають" набагато більше пилу і бруду, ніж всі інші типи 

принтерів. Це відбувається внаслідок фізичного контакту між чорнильною 

стрічкою і друкуючою головкою, а також тривалого переміщення паперу в 

принтері. При роботі принтера чорнильна стрічка постійно переміщається для 

того, щоб "свіжа" частина знаходилася перед друкуючою голівкою. Таке 

переміщення стрічки приводить до того, що від неї відокремлюються невеликі 

ворсинки в тому місці, де уся фарба уже використана. Ці ворсинки є причиною 

заклинювання голок. Непрацюючу голку помітити дуже просто: при друці 

символів у них будуть з'являтися "порожнечі". Щоб запобігти забруднення, 

необхідно використовувати спеціальні типи чорнильної стрічки. 

Оскільки папір знаходиться в принтері досить тривалий час, це створює 



додаткові проблеми. Подача паперу в матричному принтері здійснюється за 

допомогою механізму подачі й отворів у папері по краях. Правильне 

розташування отворів у папері забезпечує правильну її подачу і менше 

забруднення принтера. Якщо отвору в потрібному місці нема, то направляючі 

механізму подачі проробляють його. Звичайно, частки паперу попадають 

всередину принтера. Для видалення паперового пилу з принтера необхідно 

скористатися пилососом, а друкуючу головку варто регулярно протирати 

спиртовим розчином. 

Вибір кращого типу паперу 

У лазерних і струминних принтерах для друку використовується листовий 

папір спеціального сорту. Основна проблема при друці на окремих аркушах - це 

"заїдання" паперу і затор (подача в принтер декількох аркушів одночасно). Для 

запобігання подібних проблем необхідно використовувати тільки той папір, що 

призначений для даної моделі принтера. Не намагайтеся друкувати на твердому 

картоні, конвертах чи плівках, якщо принтер не розрахований на це. 

Виробники принтерів вказують діапазон щільності паперу, що найкраще 

підходить для друку на даному принтері. Правильно вибираючи тип паперу, ви 

одержите найвищу якість друку. Наслідки використання непідтримуваних типів 

паперу можуть бути просто катастрофічними (наприклад, при друку на плівці 

остання може розплавитися при закріпленні тонера, і витягти її з принтера буде 

дуже складно). 

Причину частих заторів чи "заїдання" паперу необхідно шукати в самому 

папері. Підвищена вологість приводить до частих зупинок принтера, крім того, 

на такому папері погано закріплюється тонер. Завжди зберігайте папір у 

прохолодному і сухому місці. Відкривайте пачку паперу тільки перед 

безпосереднім її використанням. Непогано також перед розміщенням паперу в 

лоток струснути ее і перетасувати. 

Профілактика периферійного 

обладнання. Профілактичне обслуговування сканерів та ксероксів. 

Профілактичне обслуговування сканерів. 

Скануючі пристрої не вимагають особливого обслуговування. На відміну 

від принтерів, у скануючих пристроях не закінчуються які-небудь видаткові 

матеріали, на зразок паперу або чорнила. 

Дуже важливо утримувати сканер у чистоті й захищати від пилу настільки 

ретельно, наскільки це можливо. Використовуйте м'яку тканину й рідину для 

протирання стекол, щоб періодично очищати скляну пластину сканера. І, 

безумовно, необхідно подбати про запобігання скляної поверхні сканера від 

брудних плям і подряпин, тому що й те й інше може в значній мірі вплинути на 

якість сканованих зображень. Можливо, вам буде потрібно також розібрати 



сканер для очищення нижньої поверхні скляної пластини, яка також може 

виявитися курною. 

Тепер, що стосується обслуговування механіки, - більшість сканерів, 

розрахованих на масового користувача, має не занадто велике число частин, що 

рухаються, до яких наданий вільний доступ. Залежно від типу вашого сканера 

навіть джерело світла (люмінесцентна лампа або світлодіоди) може виявитися в 

недоступній для користувача зоні. Багато виробників тепер використовують 

герметично закриті лампи, які користувач не може замінити самостійно. 

Якщо ви є власником сторінкового скануючого пристрою (або пристрою типу 

"усе-в-одному", що забезпечує посторінкове сканування), то обов'язково 

впевніться, що вільний прийомний тракт: відсутні обривки старих документів і 

зім'яті сторінки, а папір у ньому не заїдає. Будьте також уважні при роботі із 

занадто товстим папером. Не потрібно його із силою заштовхувати в 

прийомний лоток, якщо він не проходить або заїдає в прийомному тракті. 

Правда, при досить низьких сьогоднішніх цінах на сканери, якщо він і 

поламається, то, найімовірніше, ви віддасте перевагу замість ремонту повну 

заміну старого пристрою, який вийшов з ладу, й купите новий. 

Профілактика периферійного обладнання. Профілактичне 

обслуговування ксероксів. 

Для того, щоб ваш копіювальний апарат працював без збоїв, а якість копій 

була незмінно високою необхідно регулярно проводити профілактику апарата. 

Копіювальний апарат - досить складна комбінація електроніки й механіки, і як 

будь-яка техніка природно має свій запас міцності, свій ресурс. Як правило, 

копіювальні апарати працюють в агресивних середовищах - запиленість, тепло 

від нагрівальних приладів, забруднення тонером усередині. Наслідком чого 

можуть бути неякісні копії документів, збільшення кількості видаткових 

матеріалів, вихід з ладу вузлів і деталей. Щоб уникнути цього необхідні 

чищення, змащення, регулювання й настроювання апарата – це і є предметом 

профілактики копіювально-розмножувальної техніки. Крім того, у будь-якому 

копіювальному апарату є деталі, що швидко зношуються, за станом яких теж 

необхідно стежити й вчасно, згідно з технічною документацією, проводити 

їхню заміну. При виконанні користувачем норм копіювання, рекомендованих 

фірмою-виготовлювачем, профілактика проводиться раз на місяць. При 

перевищенні цих норми профілактика проводиться в міру необхідності. Усе 

вищесказане вірно лише за умови, якщо ви дотримуєте правил експлуатації 

копіювально-розмножувального апарата.Ви можете самостійно зробити 

нескладні дії, наприклад, замінити тонер, протерти поверхово копір або 

вилучити застряглий аркуш паперу. Однак складність сучасного обладнання 

змушує користувачів звертатися до допомоги організацій, що спеціалізовано 

займаються технічною підтримкою обладнання. А некваліфіковане втручання 

користувача, обертається додатковою витратою часу й зайвими грошовими 



витратами.  

Також слід указати дуже важливі особливості. Для кожної моделі 

копіювального апарата підходять тільки певні типи тонеру й хоча всі тонери на 

вид здаються схожими не треба експериментувати з порошками про які хтось 

сказав, що вони підходять для даного апарата. Результатом такого 

експерименту може стати як якість копій, що різко погіршалася, так і поломка 

апарата. Копіювальні апарати рекомендується використовувати тільки з 

певними типами паперу ( про що зазначене в інструкції доданої до апарата) і не 

варто використовувати те, що є під рукою й коштує подешевше. Використання 

неякісного паперу різко скорочує ресурс копіювального апарата й приводить до 

швидкого забруднення валів і шестірень і в 

остаточному підсумку до поломки апарата.  

 

Програми обслуговування 

технічних носіїв. Діагностика пристроїв збереження даних 

 План. 

1. Дефрагментація файлів 

 2. Антивірусні програми 

 3. Відновлення диска і даних 

4. Програми незалежних розробників 

  

Щоб гарантувати збереження даних і підвищити ефективність роботи 

жорсткого диска, необхідно час від часу виконувати деякі процедури по його 

обслуговуванню. Існує також декілька простих програм, за допомогою яких 

можна якоюсь мірою застрахувати себе від втрати даних. Ці програми 

створюють резервні копії (і при необхідності відновлюють їх) тих критичних 

зон жорсткого диска, при пошкодженні яких доступ до файлів стає 

неможливим. 

1. Дефрагментація файлів 

У міру того як ви записуєте файли на жорсткий диск і видаляєте їх, багато які із 

них фрагментуються, тобто розбиваються на безліч розкиданих по всьому 

диску частин. Періодично виконуючи дефрагментацію файлів, ви вирішуєте 

відразу дві задачі. По-перше, якщо файли займають безперервні області на 

диску, то переміщення головок при їх прочитуванні і записі стає мінімальним, 

що зменшує знос приводу головок і самого диска. Крім того, істотно 

збільшується швидкість прочитування файлів з диска. 

По-друге, при серйозних пошкодженнях таблиць розміщення файлів (File 

Allocation Table — FAT) і кореневого каталога дані на диску легше відновити, 



якщо файли записані як єдине ціле. Якщо ж вони розбиті на безліч фрагментів, 

то, не звертаючись до FAT і структури каталогів, практично неможливо 

визначити, до якого файлу відноситься той або інший фрагмент. На користь 

збереження інформації рекомендовано виконувати дефрагментацію жорсткого 

диска раз на тиждень або після кожної операції резервного копіювання. 

У більшості програм дефрагментації передбачені наступні функції: 

1. 1.дефрагментація файлів; 

2. 2.ущільнення файлів (впорядкування вільного простору); 

3. 3.сортування файлів. 

Основною операцією є дефрагментація, але в більшості програм 

передбачене і ущільнення файлів. Дефрагментація не виконується автоматично, 

а повинна бути вказана особливо, оскільки на неї витрачається додатковий час. 

При її проведенні всі файли, записані на диску, переміщаються до його 

початку, а вільний простір розташовується в кінці. Це призводить до того, що 

записувані згодом файли не фрагментуються і весь вільний простір є єдиною 

областю, достатньою для запису будь-якого файлу без його розбиття на 

частини. 

Остання операція — сортування файлів — не є життєво необхідною, але 

передбачена в багатьох програмах дефрагментації. Виконується вона дуже 

довго, але на швидкість доступу до даних практично не впливає. Безумовно, 

сортування має деякий сенс, оскільки, відновлюючи дані, ви знатимете, в якому 

порядку розташовувалися файли до моменту аварії. Хоча знати це і не 

обов'язково — цілком достатньо того, щоб всі файли були дефрагментованими. 

Порядок їх розташування в цьому випадку не має значення. Сортування файлів 

передбачене не у всіх програмах дефрагментації, оскільки результат не 

виправдовує витраченого на нього часу. 

Для різних операційних систем існують різні програми дефрагментації. У 

поставку Windows 9x/Me входить програма, яка працює із файловими 

системами FAT 16 і FAT 32. Вона є графічним додатком, який може 

виконуватися у фоновому режимі. Тому дана програма дефрагментації краща за 

інших. Під час її роботи можна викликати вікно із детальною інформацією про 

процес дефрагментації або обмежитися мінімальною інформацією про етапи 

процесу. 

Пам'ятайте, що програми дефрагментації для файлових систем FAT 16 і FAT 32 

несумісні. Тому не запускайте програми ScanDisk for DOS або Norton Disk 

Doctor в середовищі Windows 9x — наслідки можуть бути непередбачувані! 

У Windows 98 є програма Майстер обслуговування (MaintenanceWizard). Іp її 

допомогою можна автоматизувати виконання деяких процесів при 

профілактичному обслуговуванні. Запустіть цю програму і виберіть необхідні 

програми, файли і розклад обслуговування. Вибрані дії автоматично 

виконуватимуться в указаний час, не відволікаючи вас від основної роботи. 



  

2. Антивірусні програми 

  

Віруси небезпечні для будь-якої операційної системи. Тому не варто 

нехтувати антивірусними програмами. Оскільки Windows таких програм не 

містить, придбайте одну з антивірусних програм, що поставляються іншими 

компаніями. Незалежно від використаної програми, виявлення вірусів слід 

проводити систематично (зокрема, перед кожною операцією резервного 

копіювання жорсткого диска). Не чекайте, поки вірус почне діяти. 

3. Відновлення диска і даних 

Команди Chkdsk, Recover і Scandisk — це "реанімаційна бригада" DOS, що 

займається відновленням пошкоджених даних на диску. Ці команди мають 

дуже простий і не дуже дружній інтерфейс, їх застосування часто чинить значні 

зміни в системі, але іноді тільки вони і можуть допомогти. З перерахованих 

утиліт найбільш відомі, мабуть, Recover, яка відновлює програми, і Chkdsk, 

використовувана для перевірки файлової структури диска. Багато користувачів 

навіть не підозрюють, що Chkdsk може не тільки перевіряти, але і відновлювати 

пошкоджену файлову структуру диска. Ще одна програма — проста утиліта 

Debug — може допомогти вам в біді, але тільки в тому випадку, якщо ви точно 

знаєте, що і як робити. 

Scandisk — могутніша утиліта, ніж Chkdsk і Recover, замінююча ці дві утиліти в 

DOS 6 і пізніших версіях, а також в Windows 9x. 

MS DOS 5.0 і раніші версії підтримують тільки дві утиліти, що 

використовуються для перевірки диска— CHKDSK і RECOVER.  

Програма Scandisk 

Програма Scandisk входить в поставку DOS версій 6 і пізніших, а також в 

Windows 9x. Вона значно потужніша за утиліти Chkdsk і Recover і виконує 

функції їх обох. Програма Scandisk з Windows 95 OSR2 і Windows 98 може 

працювати з FAT 32. 

У операційних системах Windows NT 4.0, Windows 2000 і Windows XP 

використовується програма CHKDSK, яка є потужним аналогом утиліти 

SCANDISK.  

Програма Scandisk більше схожа на спрощену версію Norton Disk Doctor і 

дозволяє перевіряти як цілісність файлової структури, так і роботу секторів на 

фізичному рівні. Знайшовши помилки в каталогах або в FAT, Scandisk може їх 

виправити. Після визначення дефектного сектора в FAT позначається 

дефектний кластер, що містить цей сектор. При цьому програма намагається 

відновити пошкоджений файл, причому зберігаються дані як до дефектної 

ділянки, так і після нього.  



У Windows 9x є програма Scandisk для DOS і Windows. Файли цих програм 

називаються Scandisk.exe і Scandiskw.exe відповідно. Windows 9x перевіряє 

диск в процесі установки операційної системи, а також після невірного 

завершення роботи з системою. Ви можете також запустити програму Scandisk і 

її "віконну" версію з командного рядка. 

Особливості роботи програми Scandisk ви можете знайти в книгах по 

операційних системах або в довідковій системі Windows9x. 

4. Програми незалежних розробників 

Окрім стандартних програм для роботи з диском, що поставляються з 

операційною системою, існує величезна кількість дискових програм 

незалежних розробників. Найвідоміший пакет таких програм — Norton Utilities, 

розроблений компанією Symantec. Більшість подібних програм створена для 

операційних систем DOS і Windows і може працювати з файловою системою 

FAT 32. Всі ці програми мають істотний недолік — їх необхідно купляти 

додатково; проте, як правило, це виправдано. 

Norton Utilities і Norton System Works  

Утиліта Norton Diagnostics, що входить до складу Norton Utilities, дозволяє 

ідентифікувати і перевірити існуюче апаратне забезпечення, а також створити 

завантажувальну дискету, використовувану для перезапуску системи і 

тестування жорсткого диска при його виході з ладу, для відновлення помилково 

видалених файлів і відміни випадкового форматування жорсткого диска. 

В даний час пакет Norton Utilities поставляється як самостійний програмний 

продукт або ж у вигляді одного з компонентів програми Norton System Works 

(для операційних систем Windows 95 OSR 2.x, Windows 98, Windows Me, 

Windows NT і Windows 2000). Norton System Works також включає Norton Anti-

Virus і деінсталятор Norton CleanSweep; до версії Professional увійшли програма 

архівації системної інформації Norton Ghost, програми WinFax Basic і Web 

Services. Деякі з програм, що ввійшли до складу Norton Utilities, призначені для 

запуску з командного рядка або роботи в режимі MS DOS: 

1. 1.Norton Disk Doctor (NDD. EXE); 

2. 2.Disk Editor (DISKEDIT.EXE); 

3. 3.UnErase (UNERASE. EXE); 

4. 4.UnFormat (UNFORMAT. EXE); 

5. 5.Rescue Restore (RESCUE.EXE). 

Проте більшість програм, що ввійшли в Norton Utilities версії 2001, 

призначена безпосередньо для роботи в графічному середовищі Windows. 

Не слід використовувати раніші версії Norton Utilities, наприклад 8.0 (яка 

призначена для роботи в Windows 3.1 і MS DOS), з 32-розрядними версіями 

Windows, оскільки це може привести до втрати даних через відсутність 

підтримки довгих імен файлів і дисків великої місткості. 



Програма Spin Rite 5 

Тестова програма Calibrate, що існувала в ранніх версіях Norton Utilities, не 

була включена до складу Norton Utilities 2001. Проте замість неї можна 

скористатися програмою SpinRite 5 від компанії Gibson Research 

(http://grc.com), яка дозволяє тестувати жорсткі диски IDE і SCSI, а також 

накопичувачі із змінними носіями будь-якої місткості, що мають файлову 

систему FAT, включаючи FAT32. Можливості технології Dynastat Data 

Recovery, використовуваної SpinRite 5 для статистичного аналізу 

трудночитаємих секторів, дозволяють визначити їх первинний зміст і 

перемістити відновлені дані в непошкоджену область диска. Це займає більше 

часу, ніж при використовуванні, наприклад, програми DiskDoctor, але для 

відновлення даних істотно пошкоджених дисків і розділів, що не мають 

резервної копії, цей варіант найбільш прийнятний. SpinRite 5 також дозволяє 

обробити таблицю розділів жорсткого диска для визначення його первинної 

структури. 

Купляючи програми для роботи з жорстким диском, слід звертати увагу, в 

першу чергу, на підтримку використовуваної файлової системи. Наприклад, 

програма Norton Utilities 2001 підтримує файлові системи FAT (включаючи 

FAT 32) і NTFS, тоді як її ранні версії підтримують тільки FAT 16. Програма 

SpinRite 5 підтримує всі різновиди FAT, проте не працює з NTFS. Зверніть 

особливу увагу на те, що ніколи не слід застосовувати програму для роботи з 

диском, призначену для операційної системи ранішої версії. Це може привести 

до непоправних наслідків. 

Діагностика пристроїв введення- 

виведення інформації. Діагностика інтерфейсів введення-виведення 

 План. 

o 1.Загальні положення про резервне копіювання.  

o 2.Стримери. 

o 3.Накопичувачі типу BERNOULLI компанії IOMEGA. 

o 4.Оптичні і магнітооптичні накопичувачі. 

o 5.Висновки. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ. 

З появою сучасних малогабаритних і, узагалі говорячи, досить надійних 

вінчестерів для маси ―неорганізованих‖  користувачів засоби резервного 

копіювання як би відсунулися на другий план. Зрозуміло, що при наявності 

локальної мережі регулярне архівування інформації просто необхідне. І все-

таки можна вказати не менш семи вагомих причин, по  яких і 

―неорганізованому‖ користувачеві відмовлятися від придбання пристрою 

резервного копіювання просто нерозумно. Прокоментую ці причини. 



Відомо чимало випадків, коли замість того, щоб відформатувати дискету, 

користувач починав форматувати вінчестер і спохвачувався тільки тоді, коли 

вже була загублена сама свіжа або найбільш коштовна інформація. У цьому 

випадку іменно пристрій резервного копіювання міг би виявитися своєрідним 

страховим полісом. 

Звичайно, сучасні вінчестери практично не мають збоїв у роботі. Але чи багато 

у нас користувачів, що мають  можливість обновляти свою ‖матеріальну 

частину‖  досить регулярно? Ну а ―старіючий‖ вінчестер, хочете ви цього чи ні, 

поступово перетворюється в ―бомбу‖ уповільненої дії. 

Мабуть, не секрет, що ―вінт‖ рядового  користувача, як правило, забитий майже 

―майже під зав'язку‖. Однак із усієї збереженої інформації використовується 

інтенсивно, лише 30-40%, все інше лежить звичайно мертвим капіталом: і 

стерти шкода, і переписати нікуди. Неважко  догадатися, що в цьому випадку 

наявність пристрою резервного копіювання могло б істотно полегшити життя, 

дозволивши звільнити на жорсткому диску досить місця. 

На  випадок землетрусів, пожеж,  крадіжок і інших обставин мати копію  всієї  

інформації зі  свого  вінчестера(або хоча б її частина) не так вже погано. 

Програмним забезпеченням, що займає декілька мегабайт, сьогодні вже нікого 

не здивуєш. ―Крутий софт‖ разом з різними бібліотеками, до речі, може  

займати  істотно більше місця. Особливо ‖прожерливими‖ до  диского простори 

є, зокрема, різні  системи проектування (CAD/CAM), комп'ютерна графіка. У 

цьому випадку, наприклад при роботі з замовником з іншого міста(і наявності, 

зрозуміло, у обидвої  організацій сумісних пристроїв резервного копіювання, 

наприклад стрімерів), передача великого обсягу інформації представляється 

дуже зручною. 

Не обходять звичайно стороною ―неорганізованого‖ користувача і пробеми 

електроживлення. Як правило, придбання безперебійних джерел живлення 

(UPS) затягується, чи то через відсутність грошей, чи то через недорозуміння  

проблеми. Може бути, у деяких випадках покупку пристрою резервного 

копіювання обґрунтувати буде легше? 

Ну ще один простий приклад. Усім відомо, що фрагментація файлів на 

вінчестері істотно сповільнює доступ до записаних на них даним ( за  деякими 

відомостями в два,  а те й у три рази). Звичайно, можна використовувати 

спеціальні програми, що дозволяють переписувати наявні на диску файли 

послідовно кластер  за кластером. Однак не слід забувати, що після відновлення 

інформації з пристрою резервного копіювання в режимі file-by-file ця  проблема 

також вирішується, але вже як би автоматично. 

Отже, пристрої резервного  копіювання це пристрої, що дозволяють містити 

інформацію як  би в резерві, захищаючи її від повсякденних подій. 



  

2. СТРИМЕРИ. 

Стримером називається пристрій, що підключається до комп'ютера, для 

запису і відтворення цифрової інформації на касету з магнітною плівкою. 

Основне призначенн-резервне копіювання. 

Тепер непросте питання: який же стример придбати? Стример для невеликих 

локальних мереж, а також для ―неорганізованого‖ користувача повинний 

відповідати стандартам QIC-40/80. 

По-перше це гарантує хоч якусь сумісність. До того ж ця якість у даному 

випадку забезпечується не тільки в межах однієї специфікації, але і пропунує 

сумісність пристроїв ―нагору‖. Таким чином, катридж (касета), записаний на 

стримері, що відповідає стандарту QIC-40, буде читатися на пристрої, 

виконаному по стандарту QIC-80. По-друге, при підключенні до комп'ютера 

стримерів, що відповідають спецификації QIC-40/80, як правило, не виникає 

особливих труднощів і проблем. Такі пристрої не даремно називають ―floppy-

tape‖ - справа в тому, що вони можуть підключатися до існуючого в будь-якій 

―персоналці‖ контролера флоппі-дисків. Переваги використовуваного 

технічного рішення часто просто очевидні. Проте, фірми-виробники 

передбачають і спеціальні контролери, що дозволяють збільшити швидкість 

обміну даними. По-третє, на кожному катриджі розглянутих пристроїв може 

зберігатися від 120 до 250 Мбайт інформації. Немаловажним фактором є і те, 

що стримери, що відповідають стандартам QIC-40/80, випускаються цілим 

рядом великих фірм, а це у свою чергу ще більше розширює коло сумісних 

пристроїв. 

Добре відомі у світі стримери Jumbo120і Jumbo250.     

  

Моделі 

стримеров 

Ємність картриджа, 

Мбайт 

Продуктивність,Мбай

т/хв 

Jumbo 120 DC2

000 

  40/80 

DC2

080 

40/80 

DC2

120 

60/120 

―флоппи‖ TC-15 

      2,2 2,2/4,

4 

Jumbo 250    - 83/1

66 

125/

250 

      2,2 4,4/8,

8 

  



Програмне забезпечення, що поставляється з моделями стримерів Jumbo, 

цілком сумісні з мережними пакетами таких фірм, як Novell, IBM, 3COM. Не 

слід також забувати, що для пристроїв, що відповідають специфікаціям QIC-

40/80, можливе використання загального програмного забезпечення, наприклад 

пакета РС-Tools фірми Central Point Software. 

 Усі ці накопичувачі, з погляду покупця, мають таке безсумнівне достоїнство, 

як нескінченна ємність пам'яті. Початкова вартість такої системи може 

показатися досить високою, однак на той час, коли ви запишете на неї свої 

перші 2Гб, вона вже упаде до типового показника для внутрішніх 

накопичувачів на жорстких дисках. Якщо необхідний обсяг пам'яті зросте до 

4Гб і більше, вартість у розрахунку на мегабайт зменшитися  ще сильніше. 

Деякі підсистеми зі змінними носіями мають досить високі швидкісні 

характеристики і  можуть грати в комп'ютері роль основного  або допоміжного 

жорсткого диска. Інші підсистеми цієї категорії підходять для таких додаткових 

застосувань, як організація резервної пам'яті дуже великої ємності; 

довгострокове архівне збереження інформації, що рідко використовується 

повторно. Є і такі підсистеми зовнішньої пам'яті,  як накопичувачі на оптичних 

дисках типу  WORM (―з однократним записом і багаторазовим читанням‖), що 

щонайкраще підходять для архівації  даних. 

Ці пристрої сильно різняться один від іншого за технологією, конструкцією, 

ціні, ємності пам'яті й області передбачуваного  застосування.  

Розглянемо дискові накопичувачі зі змінним носієм, починаючи з одного з  

найстарших накопичувачів -  накопичувача зі змінним  носієм вінчестерного 

типу компанії  SyQuest, потім накопичувач типу Bernoulli (Бернуллі), оптичні і 

магнітооптичні накопичувачі, флоптичні дисководи, завершимо розглядом  

такого пристрою для переносу і збереження інформації,  як зовнішній 

переносной вінчестер. 

Змінні носії вінчестерного типу. 

Змінні носії вінчестерного типу - найперший різновид змінних носіїв на 

основі жорстких дисків для персональних комп'ютерів - споконвічно страждали 

через недостатньо високу надійність. Це досить важка інженерна задача - 

створити герметизований вузол із жорстким диском, який можна було б 

переносити в ―дипломаті‖ (тим самим піддаючи впливові пилу й інших 

несприятливих зовнішніх факторів), а потім вставити в накопичувач і змусити 

обертатися зі швидкістю до 3600 оборотів у хвилину і більше. Фірма SyQuest 

Technology перетворилася в гіганта і стала фактично монополістом - нею 

контролюється близько 90% світового ринку жорстких магнітних дисків зі 

змінним носієм. 

Швидкому розвиткові технології звичайних і змінних жорстких дисків сприяло 

удосконалювання технології одержання магнітних матеріалів, збільшення 



ступеня інтеграції електронних пристроїв, зменшення розмірів механічних 

вузлів. 

Напилюваний тонкоплівковий носій 

У середині 80-х років відбувся масовий перехід з відносно нестійкого 

оксидного покриття магнітного матеріалу (який наносився методом поливу) на 

напилюваний тонкоплівковий, що забезпечує більш гладких і стійку до 

зовнішніх впливів поверхню. Це дозволило наблизити голівки читання/запису 

до магнітного шару і збільшити щільність запису. Крім того, при використанні 

технології напилювання стало можливим поверх магнітного шару наносити 

захисний вуглецевий шар, жорсткість якого порівнянна з жорсткістю алмаза. 

  

3. НАКОПИЧУВАЧІ ТИПУ BERNOULLI КОМПАНІЇ IOMEGA. 

Цей накопичувач є, очевидно, самим унікальним. Замість того, що б йти  

по шляху застосування жорсткого магнітного диска, що повинний мати захист 

проти несприятливих зовнішніх факторів, у тому числі забруднень і вібрацій, 

інженери компанії Iomega розробили на основі принципів динаміки потоків, 

уперше сформульованих швейцарським математиків XVIII століття Даніелем 

Бернуллі, оригінальний принцип дії системи ―гнучкий магнітний диск-голівка 

читання/запису‖. 

Голівка читання/запису, спроектована з урахуванням вимог аеродинаміки, 

―плаває‖ над поверхнею гнучкого диска Бернуллі. Повітряні потоки, що 

виникають внаслідок обертання диска з високою швидкістю, викликає вигин 

частини поверхні диска, що знаходиться під голівкою читання/запису, у 

напрямку до останнього. Однак диск не стикається з голівкою, між ними 

залишається невеликий досить стабільний запор, що забезпечується потоками 

повітря,  рівняння для опису яких уперше запропонував Бернуллі. 

Яка-небудь зміна нормальних умов роботи накопичувача Бернуллі (наприклад, 

через удар або появу точки  забруднення на поверхні диска ) викликається 

порушення ефекту Бернуллі і приводить до того, що диск відходить від голівки, 

замість того щоб стикнутися з нею (як це б відбулося на звичайному 

вінчестері). Завдяки цьому виключається можливість відмовлень накопичувача, 

оскільки обертовий диск практично не може стикнутися з голівкою. Тому диски 

Бернуллі самі  ударостійкі. 

Накопичувачі Бернуллі по швидкості доступу не уступають рядові широко 

використовуваних накопичувачів на жорстких дисках із середньою 

швидкодією. Так, наприклад, Bernoulli230 має ємність однієї касети 230 мб, 

встроєний кэш 256 К, інтерфейс SCSI-2 або IDE і час доступу 12 мсек.  

З новинок фірми Iomega слід зазначити накопичувачі Zip і Jaz. 



Накопичувач Zip . 

Що ж картридж Zip? Він відкритий не тільки для мікроскопічних, але і для 

великих часток, тютюнового диму, пилу, прокачиваемой через комп'ютер, 

«аматорських» пальців і навіть для тарганів (при відкритій шторці). 

Однієї з основних причин, що приводять до виходу голівок і поверхонь з ладу, є 

неефективна робота фільтрів очищення повітря в робочій камері Zip Iomega. 

Найпростіший фільтр, встановлений у картриджі Zip, справитися з великою 

кількістю пилу не може, тому що він тільки частково виконує свої функції.  До 

чого це приводить? Дотики голівок і поверхонь з частками бувають досить 

часто, у результаті чого голівки швидко забруднюються і псують поверхня 

диска. 

При подачі напруги живлення шпиндельний двигун розкручує диск до 2941 

об/хв. 

Конструкція блоку голівок у Zip Iomega досить проста. Кожна голівка 

встановлена на кінці важеля на пружині, що злегка притискає неї до диска. 

Мало хто догадується про те, що без руху диск як би затиснутий між парою 

голівок (знизу і зверху). 

На відміну від HDD, голівки Zip не знаходяться увесь час у робочій камері, 

вони вводяться під час роботи в картридж і виводяться після закінчення роботи 

з Zip Iomega. На наш погляд, це дуже істотна відмінність, у порівнянні з HDD, 

що є фактором зниження надійності пристрою. Голівки HDD знаходяться в 

постійному повітряному потоці, а голівкам Zip приходиться різко входити в 

турбулентну зону, причому вони входять у робочу зону «стрибком із 

трампліна». 

 «Трамплін» потрібний для того, щоб розтиснути голівки на початку їхнього 

старту зі створенням зазору між голівками більше, ніж товщина диска. 

«Трамплін» створюється спеціальним пристосуванням, установленим на 

каретці магнітних голівок, і складається з пари двосхилих пластмасових рамп і 

металевих екстракторів, укріплених на кожній з голівок (див. рис. 1). При старті 

голівок з місця їхнього паркування екстрактори наїжджають на похилі поверхні 

(«трампліни»), розтискаються і, «плавно» з'їжджаючи (по задумах 

конструкторів) по ухилі за «трампліном», разом з голівками опускаються на 

диск, де них підхоплює й утримує на деякій відстані від поверхні диска 

повітряний потік.   

При вимиканні живлення, або ж по команді виконавчого пристрою голівки 

виводяться з робочої камери. При вимиканні живлення – вони різко 

висмикуються з робочої зони за допомогою досить могутньої поворотної 

пружини (тому що блок голівок досить масивний). При цьому вони втягуються 

на місце паркування через іншу сторону двосхилих рамп («трамплін» навпаки) і 

опускаються на спеціальний коврик з ячейкового матеріалу. Вважається, що 

коврик чистить голівки і знімає з них статична напруга. Імовірно, екстрактори 



можуть відриватися і під час приземлення. На наш погляд, уже сама по собі 

посадка на що чистить коврик для голівок досить хвороблива, тому що для 

нормального очищення їм необхідно із силою опуститися і проїхати по ньому 

як по «наждаковому папері». При такому приземленні існує й імовірність 

відриву голівок. 

Конструктивні особливості привода голівок Zip-дисководу 

На відміну від HDD, у Zip-дисководу застосовується лінійний привод з 

рухливою котушкою. Механізми привода голівок з рухливою котушкою 

бувають двох типів: лінійні і поворотні. Ці типи відрізняються тільки фізичним 

розташуванням магнітів і котушок. 

Привод з рухливою котушкою являє собою електромагніт. Його конструкція 

нагадує конструкцію звичайного гучномовця. При протіканні струму 

визначеної полярності котушка вдвигается або висувається з зазору постійного 

магніту. У Zip рухлива котушка жорстко з'єднана з блоком голівок і 

розміщається в поле лінійного постійного магніту. Котушка і магніт ніяк не 

зв'язані між собою: переміщення котушки здійснюється тільки під впливом 

електромагнітних сил  

Лінійний привод, застосовуваний у Zip-дисководу, переміщає голівки по прямої 

лінії, строго уздовж лінії радіуса диска. Його перевага полягає в тому, що при 

його використанні не виникає азимутальних погрішностей, характерних для 

поворотного привода, але є істотний недолік: блок голівок у подібному 

механізмі повинний бути досить масивним, а для керування їм, потрібний, 

відповідно, і досить масивний і, головне - потужній, двигун. 

У силу своєї «важкої вагової категорії», а, відповідно, і нездатності працювати 

досить швидко, лінійний привод не може застосовуватися в сучасних HDD. 

У виробництві жорстких дисків використовується поворотний привод, що 

працює по тім же принципі, що і лінійний, але в ньому до рухливої котушки 

кріпляться кінці важелів голівок. При русі котушки щодо постійного магніту 

важелі переміщення голівок повертаються, пересуваючи голівки 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 голівок сприяє і те, що плечі важелів робляться 

різними – те, на якому змонтовані голівки, має велику довжину. 

Імовірність виходу з ладу пристроїв де використовується масивний лінійний 

привод набагато вище, ніж у пристроїв з поворотним приводом (відповідно, 

використання лінійного привода в Zip- дисководу теж може служити причиною 

виникнення такої несправності, як обривши голівок). 

«Щолчоки смерті» – що ж це таке? 

Це така ситуація, коли дисковод утратив свою здатність читати доріжку, 

що стежить, (servo track) для правильного позиціонувания головки. При цьому 



дисковод не «бачить», де знаходяться його голівки і перериває виконання 

операції по записі/зчитуванню даних. Потім голівки виводяться з картриджа і 

чутний щолчок. У такій ситуації стратегія Iomega передбачає повторення 

спроби прочитати дані, попередньо протерши голівки і повернувши них у 

вихідне положення в нульову крапку. Під час «протирання» повинне 

видалитися забруднення голівки й електростатичний заряд. Після цього голівки 

повторно вводяться в картридж для спроби читання інформації і знову чутний 

щолчок. І цих спроб може бути необмежено багато, причому вивести Zip із 

ситуації, коли дисковод «клацає», часом буває нелегко. 

Пристрій Zip Iomega починає клацати через неправильний запис на змінний 

носій або ж з- за неможливості прочитати дані. Неправильний запис на диск 

може зашкодити дані користувача, форматування низького рівня, 

сервоінформацію про розташування голівок, і самі Z-доріжки. Неможливість 

прочитати дані виникає при несправності голівки, її ушкодженні або обриві. 

Щолчок – чутна ознака того, що пристрій має проблеми з доступом до даних. 

Дослідження показали, що існує три причини появи «щолчків смерті». 

Причини, зв'язані з фізичним станом магнітних голівок або дискети 

Звичайно виникають у результаті того, що магнітні частки, що 

складаються з заліза і неодиму, ушкоджують механізм зчитування-запису 

дисководу. Матеріал, з якого складається диск, також розпадається, утворити 

жорсткий суцільний наліт на голівках дисководу, що не дає голівкам 

можливості читати диск і приводить до його наступного руйнування. 

Забруднені голівки також можуть контактувати з крайкою обертового диска, 

що може привести до обриву голівок. 

Причини, зв'язані з впливом зовнішніх факторів 

Причинами щолчків, зв'язаних із зовнішніми факторами, можуть бути 

перебої живлення і несправні з'єднувачі, що особливо актуально для зовнішніх 

(external) Zip-дисководів. Дефекти, допущені при виробництві, надмірний знос і 

погане звертання з пристроями, магнітні і радіозавади також можуть в 

остаточному підсумку привести до «щолчків смерті». 

Причини, зв'язані з позаштатним спрацьовуванням електроніки 

При позаштатному спрацьовуванні електроніки можуть виникнути 

ситуації, коли на диск записується інформація в місця для цього не передбачені 

або з недотриманням прийнятих угод. Такий запис може настільки відрізнятися 

від стандарту, що також може привести до «щолчків смерті», тому що на 

дискеті мається багато службової (фабричної) інформації, що може бути 

ушкоджена в результаті такого запису. 



Використання Zip 

Фірма Iomega рекомендує використовувати накопичувач Zip для: 

o Розширення обсягу пам'яті комп'ютера на 100 МВ додатково. 

o Переносу ваших файлів на інші комп'ютери при неможливості 

передати них по мережі. 

o Дублювання інформації з вашого жорсткого диска. 

o Можливості працювати вдома або в дорозі. 

o Проектування і проведення мультимедійних презентацій. 

o Використання персональних дисків для окремих проектів, а також 

для роботи з різними клієнтами. 

o Захисту паролем важливої інформації. 

o Архівування старих файлів і електронної пошти. 

o Збереження усіх ваших ігор. 

o Збереження абсолютно усього, що ви не хочете викидати. 

У цьому списку є ще кілька пунктів про можливе використання 

накопичувачів Zip, користуватися якими ми КАТЕГОРИЧНО не рекомендуємо: 

o Використовувати диски Iomega для архівування важливої 

інформації. 

o Довіряти дискам безпека ділової і фінансової інформації. 

o Зберігати на дисках великі обсяги отсканированных або 

завантажених у пам'ять файлів. 

o Створювати мультимедиа-библиотеки. 

Найкраще застосування накопичувачів Zip – це перенос інформації. Точно 

так само, як цю роль у недалекому минулому виконував НГМД. Ємність 

змінних картриджів Zip-100, і, тим більше, Zip-250 досить велика для сучасних 

вимог (у більшості випадків істотно більше розмірів копируємих файлів). 

Змінний носій має малі габарити і вагу, що дозволяє його легко транспортувати. 

Накопичувач можна швидко підключити до будь-якого комп'ютера. 

Для архівного копіювання застосовуються носії на магнітооптиці, магнітній 

стрічці і CD-ROM. Накопичувачі на магнітооптиці мають істотно більший, ніж 

Zip, обсяг змінного носія (для носіїв 3,5" до 1,3 Гб). Крім того, вони мають 

унікальну надійність збереження записаної інформації. Накопичувачі на 

магнітній стрічці, також як і Zip, не мають надійність при тривалому 

збереженні. 

Включати накопичувач Zip тільки на час скидання інформації з постійним 

контролем процесу його роботи, для того, щоб з появою щолчків вчасно 

оглянути накопичувач і запобігти можливій несправності, що виникла в самому 

пристрої або картриджі. 

Zip-дисковод дуже чутливий як до кількості вмикань-вимикань, так і часу  



перебування голівок над диском. Внутрішні накопичувачі Zip краще захищені 

від зовнішніх впливів, і, завдяки інтерфейсові SCSI або IDE, швидкість обміну 

інформацією в них у кілька разів вище, а значить і менше навантаження на 

вузол запису-зчитування. 

Перед початком використання Zip підніміть захисну шторку на лицьовій панелі 

Zip-дисководу і подивитеся, у якому стані знаходяться голівки. У справному 

стані вони будуть виглядати так само, як на мал. 5. Це буде не дуже просто, але 

огляд дозволить бути упевненими, що перед початком роботи з невідомим 

диском Ваш дисковод був справний. Бажано проробити ту ж процедуру і по 

закінченні роботи з картриджем. 

Якщо у Вас виникли підозри про неправильне розташування голівок на 

парковочному коврику, звертайтеся (поки не пізно) до фахівців. 

Якщо Ви підозрюєте, що Ваша дискета «заражена», ні в якому разі не 

намагайтеся прочитати неї за допомогою іншого дисководу. Це може 

привести до його виходу з ладу. 

Накопичувач типу Jaz. 

Дозволяє зберігати на одному диску до 1 Гб даних, чого цілком достатньо 

для запису цілого фільму у форматі MPEG. Але, оскільки в накопичувачі 

застосовується нестандартний формат носія, для обміну файлами в обох 

партнерів повинні стояти накопичувачі Jaz. 

Цікава статистика використання дисководів Бернуллі. Виявилося, що 28% 

користувачів використовують диски Бернуллі для резервного копіювання, 22% 

- як заміну жорсткого диска, 21% - для транспортування даних, 13% - для 

забезпечення їхньої таємності і 8% - для архівації. 

Сучасні накопичувачі типу Бернуллі мають ємність 90,100,150,230 Мб і 1 Гб на 

касету і суміснісь знизу нагору (виключення - Jaz). Врахуйте, що якщо 

звичайний вінчестер може ―обпати ― через 2-4 року після покупки, 

―поховавши‖ разом із собою всі програми, то такі ―поминки‖ з Бернуллі 

практично неможливі. 

  

4. ОПТИЧНІ І МАГНІТООПТИЧНІ НАКОПИЧУВАЧІ. 

Всі оптичні пристрої можна розділити на два класи. Це накопичувачі, 

призначені для запису інформації користувачем і її збереженням, і приводи CD-

ROM. Накопичувачі підрозділяються на пристрої з однократним записом - 

WORM (Write Once Read Many) і перезаписувані. Останні у свою чергу 

поділяються на оптичні, у яких для запису використовується промінь лазера, 

що змінює оптичні властивості середовища, і магнітооптичні, у яких запис 

здійснюється зміною намагніченості підкладки з феромагнітного матеріалу 

шляхом нагрівання за допомогою променів лазера її невеликої ділянки в 

зовнішньому магнітному полі. Обидві технології забезпечують приблизно 

однакові параметри. Найбільшими виробниками таких пристроїв є японські 



компанії Sony (оптичні) і Fujitsu (магнітооптичні). 

Принципова відмінність оптичних і магнітооптичних накопичувачів від 

приводів CD-ROM зв'язано з різними форматами запису інформації. Так, для 

першого класу виробів інформація розташовується на концентричних доріжках, 

як і у вінчестерах, тобто запис і відповідно відтворення здійснюються з 

постійною кутовою швидкістю. Звідси той же, що й у вінчестерах, підхід до 

підвищення продуктивності - збільшення швидкості обертання і щільності 

запису для збільшення швидкості передачі даних - для збільшення швидкості 

його переміщення і зменшення часу доступу і т.д. Є, щоправда, одна серйозна 

відмінність - необхідно забезпечувати сумісність з виробами інших фірм 

(оскільки носії змінні), тобто жорстко дотримуватися існуючих стандартів. 

Крім того, необхідно забезпечувати сумісність з попередніми стандартами, 

тому що щільність запису постійно збільшується. Стандарт CD-ROM виріс зі 

звукового формату RedBook, у якому запис здійснюється з постійною лінійною 

швидкістю, тобто існує всього одна спіральна доріжка. Для сумісності зі 

звуковим форматом швидкість передачі даних складає близько 150 Кб/с. Саме 

це значення обране за базовий показник, а збільшення швидкості передачі 

здійснюється пропорційним збільшенням діапазону швидкостей обертання 

диска - у 2, 3, 4, 6, 8 разів. Оскільки швидкість обертання диска різна в 

залежності від положення пристрою, що зчитує, то час доступу визначається не 

тільки швидкістю переміщення каретки, але і тим часом , що потрібно 

двигунові для зміни швидкості обертання диска. Саме тому накопичувачі CD-

ROM є більш повільними пристроями, чим, скажемо, жорсткі диски. 

Запис інформації в магнітооптичних накопичувачах здійснюється на диск зі 

скла або прозорого полікарбонату, що містить магнітний шар зі сплаву тербію, 

заліза і кобальту ( або іншої комбінації за участю рідкоземельних елементів). 

Цей сплав володіє необхідними магнітними властивостями і має низьку - 

близько 300 градусів Цельсія - температуру Кюрі. За допомогою променя 

лазера невеликої потужності можна дуже швидко нагріти невелика ділянка 

магнітного шару, близько 0.5 кв. мікрона, до більш високої температури, так що 

при охолодженні навіть у досить слабкому зовнішньому магнітному полі 

ділянка виявляється намагніченою у напрямку цього зовнішнього магнітного 

поля. Поле прикладається перпендикулярно до поверхні диска. Змінюючи 

напрямок цього поля, можна по різному намагнічувати різні ділянки, 

здійснюючи в такий спосіб запис інформації. Для зчитування даних 

використовується ефект Керра, що полягає в зміні напрямку поляризації 

променя, відбитого від намагніченої поверхні. Оскільки в даному випадку 

напрямок намагнічування перпендикулярний поверхні диска (так називаний 

вертикальний запис), досягається щільність запису інформації в 5 разів вище, 

ніж у вінчестерах - більш 19 тис. Доріжок на дюйм. 

Сплав, з якого виготовлений активний шар, володіє одною особливістю. Він 



при звичайній температурі (через високу коэрцитивну силу) не може бути 

перемагнічений прикладеним до нього магнітним полем визначеної 

напруженості. Тільки при нагріванні (досягши температури Кюрі) відповідна 

ділянка активного шару перемагнічується належним чином. 

В даний час випускаються магнітооптичні накопичувачі, призначені для роботи 

з носіями діаметром 3.5 і 5.25 дюйма. Диски поміщені в нерозбірні картриджі, 

що нагадують по конструкції 3.5-дюймові дискети; у такий спосіб вони надійно 

захищені від випадкового ушкодження. Використовуючи магнітооптичні диски, 

можна домогтися надзвичайно надійного збереження інформації, тому що час 

збереження даних визначається фактично стійкістю використаної підкладки 

(скло або полікарбонат). Що до циклів запису, то в іспиті на 100 мільйонів 

циклів не було замічено ніяких необоротних змін властивостей магнітного 

шару і підкладки. Завдяки тому, що голівки читання/запису в них ніколи не 

торкаються диска, забезпечується висока стійкість до вібрацій і ударних 

навантажень. У магнітооптичних дисках, на відміну від магнітних, не 

спостерігається мимовільне спотворення інформації, що робить ці пристрої 

придатними для довгострокового архівування даних. Вони не бояться впливу 

підвищених і знижених температур, електромагнітних випромінювань і 

забруднень. Термін гарантованої схоронності інформації не магнітооптичних 

дисках, за різними оцінками, коливається до 70 років. Ці пристрої поза 

конкуренцією по місткості - 5.25 дюймові диски, заповнені з двох сторін, 

уміщають до 4.6 Гб інформації. І хоча початкові витрати на придбання 

магнітооптичного дисководу ( за рахунок ціни дисководу) набагато вища, ніж 

на придбання будь-якого накопичувача зі змінним магнітним носієм, завдяки 

високій ємності і щодо невеликої вартості самих дисків вартість збереження 

інформації на різних носіях виявляється порівнянною. 

Магнітооптичні накопичувачі і накопичувачі типу WORM є відносно 

низкошвидкісними в порівнянні з іншими розглянутими тут пристроями 

зовнішньої пам'яті. Це обумовлюється декількома причинами. По-перше, 

оптичний носій обертається, як правило, з меншою швидкістю, чим жорсткі 

магнітні диски - звичайно близько 3000 - 4200 об/хв (проти швидкостей для 

вінчестерних накопичувачів від 3600 до 7200 об/хв). Другий фактор - це 

характерна для оптичного носія висока інтенсивність помилок, що потрібно 

виправляти. Оптичний носій у принципі є більш ненадійним ( при 

записі/відтворенні, але не збереженні), чим магнітний, і тому для роботи з ним 

потрібні складні алгоритми виправлення помилок. А це приводить до втрат у 

швидкості обміну даними приблизно на 3-5 %. Оптичні накопичувачі 

характеризуються також більш тривалим часом доступу. Їхній середній час 

установки голівки складає від 30 до 50 мс проти 10-16 для НЖМД, а час 

чекання ( поки потрібний сектор даних не виявиться під голівкою 

читання/запису) складає 13 мс проти 8-15 мс для НЖМД. 



Крім того, у магнітооптичному накопичувачі запис даних здійснюється таким 

чином, що істотно знижується швидкодія. На відміну від накопичувача типу 

WORM, у якому операція запису виконується за один оборот диска, у 

магнітооптичному накопичувачі перезапис даних здійснюється за два обороти : 

стирання, безпосередньо запис і контроль. 

Низька швидкодія робить ці магнітооптичні накопичувачі непридатними для 

застосування в якості основної зовнішньої пам'яті. Це обставина і висока ціна є 

з головними недоліками, що частково компенсуються величезними ємностями і 

нечутливістю до магнітних полів. 

Тим, хто має потребу в збереженні дуже великих обсягів інформації, компанія 

Pinnacle Micro пропонує 4.6 Гб накопичувач Apx Optical Hard Drive. Його 

зручно використовувати, наприклад, для виробництва звуковий і 

відеопродукції, а також для архівації. За заявою фірми Pinnacle, її накопичувач 

працює майже так само швидко, як деякі жорсткі диски. 

5. ВИСНОВКИ. 

Різні типи пристроїв масової пам'яті мають свої сфери застосування, що 

обумовлено їх технічними характеристиками, ціновими фактором і 

специфічними вимогами в кожнім конкретному випадку. 

Зовнішній вінчестер 

Низька вартість; 

Висока швидкодія; 

Сумісність з будь-яким компом через шнур Centronix 

Бояться ударів 

Обмежений обсяг 

Піддані впливові сильних магнітних полів; 

CD-ROM 

Дуже низька вартість; 

Не піддані дії магнітних полів; 

Супернадійність експлуатації і збереження; 



Велика ємність (до 680 мб); 

Не записують, а тільки відтворюють; 

Дуже повільні; 

Флоптичні дисководи 

Сумісність зі звичайними дисками на 3.5 дюйма; 

Дорогий носій і пристрій; 

Дуже повільні; 

Низька надійність запису і збереження; 

Піддані впливові магнітних полів; 

Магнітооптичні накопичувачі 

Супернадійність експлуатації і збереження; 

Дешевий змінний носій; 

На змінному носії до 1.3 Гб; 

Практично не підданий впливові магнітних полів; 

Відносно повільні; 

Сам привід досить дорогий; 

Накопичувач Бернуллі 

Швидкодія; 

Ударостійкість; 

Надійність в експлуатації; 

Підданий дії магнітних полів; 



Накопичувач зі змінним носієм вінчестерного типу. 

20. Швидкодія; 

21. Не дуже висока надійність (боятися ударів, пилу); 

22. Піддані впливові магнітних полів (розмагнічування інформації на 

носії). 

Діагностика відеосистеми. 

Діагностика аудіосистеми 

 Діагностика відеоадаптерів 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВІДЕОАДАПТЕРОМ 

Усунути негаразди з відеоадаптером досить легко, про те, і досить дорого, 

оскільки ремонт самої плати відеоадаптера може коштувати більше ніж заміна 

його на новий. Однак коли це сталось потрібно знати як усунути негаразди.  

Перш за все проблему може виявити BIOS комп’ютера коли при включені буде 

проводити POST – тест. Для повідомлення в такому випадку використовується 

звуковий сигнал, або повідомлення на екрані, якщо це можливо. Нижче, в 

таблиці 2.2 наведено звукові сигнали та коди, що видає BIOS при виявленні 

відповідних помилок: 

 

 

1 довгий, 2 коротких 

Адаптер дисплею (MDA, CGA) 

1 довгий, 3 

коротких 

Розширений графічний адаптер (EGA) 

149хх Несправність адаптера або плазмового дисплея 

Р70/ Р75 

39хх Несправність PGA-адаптера 

24хх Несправність VGA-адаптера на материнській платі 

PS/2 

5хх Несправність кольорового графічного адаптера 

(CGA) 

 Проблема може полягати не тільки у несправності самого контролера, а у 

неправильному встановлені самої плати в слот розширення. Так неповнісю 

зафіксована плата може мати слабий контакт з виводами слоту, що призведе до 



некоректної роботи, збоїв, або до виведення з строю інших компонентів 

комп’ютерної системи, що ще більше ускладнить виявлення дійсної причини 

негараздів.  

Багато причин збоїв у роботі відеоконтролера пов’язані з програмними 

помилками, наприклад встановлення драйверів, що не відповідають 

конкретному пристрою, встановлення застарілих версій, недотримання правил 

та інструкцій щодо встановлення. 

Великим чином на коректну роботу відеоплати впливають також і умови 

експлуатації комп’ютерної системи в цілому. Сучасні відеокарти оснащені 

потужними процесорами що виділяють велику кількість теплоти, на них 

встановлюються як радіатори так і вентилятори  для поглинання. Наявність 

пилу знижує ефективність роботи охолоджуючих систем, що веде до виходу з 

ладу самого процесора чи вентилятора на графічному процесорі. Наявність 

інших негативних факторів теж підвищують ступінь небезпеки виходу з ладу 

відеоплати. 

  ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ  ТА ЇХ УСУНЕННЯ 

 Проблема: монітор працює тільки в режимі MS DOS.  

Вирішення: якщо при завантаженні системи до появи робочого столу монітор 

працює нормально, то проблема у драйвері відеоадаптера Windows. Для 

перевірки цього можна завантажити комп’ютер у режимі захисту від збоїв – цей 

режим використовує стандартній драйвер VGA. Якщо комп’ютер працює 

нормально, необхідно, ще раз встановити драйвер для встановленого пристрою. 

Проблема: Як замінити інтегрований на системну плату відео адаптер? 

Вирішення: виробник такої системної плати повинен передбачити можливість 

відключення інтегрованого відеоадаптера. Після відключення нову плату 

встановлюють у слот і ін сталюють драйвери.  

Проблема: зображення в Direct3D- режимі не стабільне. В 2D і OpenGL усе 

гаразд. Як з цим боротись? 

Вирішення: досконально ця проблема не вирішена, оскільки спостерігається на 

різних відео картах. Відмічено, що цим недоліком володіють як карти серії 

GeForce256 так і GeForce2 (MX, GTS). В деяких випадках проблему можна 

вирішити підбором частот вертикальної розгортки монітору; у інших – 

підбором частот ядра/пам’яті під час розгону. В деяких випадках варто 

протестувати таку карту на більш стабільних та потужніших блоках живлення. 

В іншому випадку, коли це не допомагає, варто звернутись у сервісний центр та 

замінити відеокарту. 

Проблема: неможливо виставити в Direct3D частоту вище 60Гц 

Вирішення: необхідна спеціалізована програма, наприклад RivaTuner 2 RC11, 

або в деяких випадках можна зробити наступне. Завантажити ―dxdiag.exe‖ 

(входить в склад ОС Windows) вибрати останю закладку ―Якщо нічого не 

допомогло‖. В ній вибрати ―Перекриті частоти  Direct Draw‖ і задати нову 



частоту (зауваження: монітор повинен підтримувати задану частоту на 

робочому та ігровому розширенні). 

Ці самі дії можна зробити по іншому, в ручну, необхідно знайти в регістрі ключ 

ForceRefeshRate за адресом HKLM\Software\Microsoft\DirectDraw. Саме він 

відповідає за частоту переключення Direct3D. 

Проблема: Результати тестування в 3DMark відрізняються раз від разу. 

Вирішення: Така проблема зустрічається навіть при запуску програми декілька 

разів підряд. Зазвичай це пов’язано з тим, що кешуванння ОС різних dll 

відбувається по різному, деякі з них вже завантаженні в ОЗП, деякі знаходяться 

в swap-файлі... Для отримання адекватних результатів рекомендується 

вивантажити непотрібні програми перед запуском з ОЗП і оптимізувати 

розміщення dll в ОЗП спеціальною програмою (наприклад Mem Turbo). 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що при необхідності налаштування, при 

виникненні проблем, відеокарти можна проводити як програмним шляхом так і 

апаратним. Найважчим етапом є визначення суті проблеми і її локалізація. 

 Діагностика НЖМД  

ПОМИЛКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ. 

 

 

Симптоми 
Причина Розв’язок 

Не можна одержати 

доступ до даних диска 

ємністю більш 32 Гбайт 

Застаріла версія 

BIOS 

Установіть нову версію 

Flash BIOS 

Дисководи UDMA 

не працюють з 

максимальною 

швидкістю 

Застаріла версія 

BIOS 

Установіть нову версію 

Flash BIOS 

Помилка IDE drive 

not ready, що виникає 

при запуску системи 

Швидкість 

обертання жорстого 

диска під час запуску 

системи недостатня 

Включіть або збільшіть 

час попередньої затримки 

завантаження системи 

Ушкоджено 

завантажувальний 

розділ диска 

Вірусне зараження 

сектора завантаження або 

інші причини 

Відновіть ушкоджений 

сектор за допомогою 

програми FDISK/MBR 

(DOS, Windows 9x/Me) або 

FIXMBR (Windows 



NT/2000) 

Для збереження 

невеликих файлів 

використовується 

великий обсяг дискового 

простору 

Файли, обсяг яких 

менше обсягу 

одиничного блоку пам'яті 

(кластера), 

використовують весь 

кластер цілком 

Для підвищення 

ефективності використання 

дискового простору 

перетворіть жорсткий диск 

у FAT 32 або NTFS; 

видаліть невикористовувані 

файли 

Жорсткий диск 

ємністю 40 Гбайт не 

форматується як один 

диск із FAT 32 у 

Windows 2000 або 

windows XP 

Ці операційні 

системи не підтримують 

форматування дисків 

ємністю більш 32 Гбайт, 

але читають диски 

більшого обсягу 

Підготуйте диск за 

допомогою програми 

Partition Magic або подібних 

програм, або ж 

скористайтеся файловою 

системою NTFS 

У кореневому 

каталозі диска 

з'являється безліч файлів 

з розширенням .CHK 

Файли з 

росширенням.chk 

створюються програмами 

Scandisk або CHKDSK із 

втрачених кластерів 

Щоб уникнути появи 

втрачених кластерів, 

коректно завершуйте роботу 

системи; при виникненні 

проблем виконуйте 

тестування диска; видаляйте 

невикористовувані файли 

Дисководи 

UDMA/66 або 

UDMA/100 працюють у 

режимі UDMA/33 у 

системах, що 

підтримують UDMA/66 

або UDMA/100 

Використовується 

невідповідний кабель 

Замініть стандартний 

40-жильний кабель IDE 80-

жильним кабелем UDMA 

Після установки 

нового дисководу IDE 

система не 

завантажується 

Неправильно 

підключений кабель 

Переконайтеся у 

відповідності контактів 

кабельних інтерфейсних 

роз’ємів дисководу 

Система не 

завантажується з 

Підтримка SCSI у 

BIOS не включена; 

Уключіть BIOS SCSI і 

відключіть в системній 



жорстого диска SCSI параметри системної 

BIOS задані некоректно 

BIOS завантаження з 

дисководів IDE 

Помилка Imediately 

back up your data and 

replace your hard disk 

drive. A failure may be 

imminent 

Технологія 

S.M.А.R.T, що 

використовується для 

попередження збоїв у 

роботі жорстих дисків, 

визначила наявність 

серйозних проблем 

Скористайтеся 

порадою, що з'явилася на 

екрані, і не вагаючись 

створіть резервну копію 

диска 

При установці 

другого дисководу 

буквенні позначення 

існуючих розділів 

змінилися 

Імовірно, новий 

дисковод містить 

первинний розділ, що має 

перевагу над буквенними 

позначеннями 

розширених розділів 

першого диска 

Перетворіть первинний 

розділ додаткового 

дисководу в розширений 

розділ 

Помилка Invalid 

Drive Specification 

Жорсткий диск не 

відформатований або не 

розбитий на розділи; 

можливо, операційна 

система не відповідає 

файловій структурі диска 

Перевірте, чи не 

містить диск потрібних 

даних, і відформатуйте його 

за допомогою програм 

FDISK і FORMAT 

Помилка Invalid 

Media Type 

Форматування диска 

за допомогою програми 

FDISK не було проведено 

або ушкоджена файлова 

структура диска 

Скористайтеся опцією 

#4 програми FDISK і при 

необхідності створіть новий 

розділ 

   

Діагностика аудіо системи. 

ПОКАЗНИК НЕСПРАВНОСТЕЙ. 

 

Симптоми Причина Розв’язок 

Звукова плата Конфлікт апаратних 
Скористайтеся 

панеллю керування 



неякісно відтворює звук ресурсів Windows для визначення 

причини конфлікту і його 

усунення 

Звукова плата не 

розпізнається 

Параметри 

настроювання уже 

використовуються іншими 

платами 

Установіть спочатку 

звукову плату 

Ігровий порт 

звукової плати 

конфліктує із системним 

ігровим портом 

Ігровий порт може 

використовувати тільки 

один діапазон адрес вводу-

виводу 

Відключіть ігровий 

порт звукової плати або 

видаліть ігровий порт у 

системі 

Не можна 

використовувати 

убудовану аудіосистему 

Аудіосистема може 

бути відключена в BIOS 

Установіть відповідні 

настроювання BIOS 

  

Діагностика блоків живлення 

Діагностика блоків живлення 

ПРОБЛЕМИ, ЗВ'ЯЗАНІ З БЛОКАМИ ЖИВЛЕННЯ 

Щоб знайти несправності в блоці живлення, не потрібно його розкривати і 

намагатися ремонтувати, оскільки через нього проходять високі напруги. 

Подібні роботи повинні виконувати тільки фахівці. 

Про несправності блоку живлення можна судити за багатьма ознаками. 

Наприклад, повідомлення про помилки парності часто свідчать про неполадки в 

блоці живлення. Це може показатися дивним, оскільки подібні повідомлення 

повинні з'являтися при несправностях ОЗП. Але зв'язок у даному випадку 

очевидний: мікросхеми пам'яті одержують напруга від блоку живлення, і, якщо 

ця напруга не відповідає визначеним вимогам, відбуваються збої. Потрібен 

деякий досвід, щоб точно визначити, коли причина цих збоїв криється в 

неправильному функціонуванні самих мікросхем пам'яті, а коли схована в блоці 

живлення. 

     Нижче перераховані проблеми, що виникають при несправності блоку 

живлення. 

Будь-які помилки і зависання при включенні комп'ютера. 



Спонтанне перезавантаження або періодичні зависання під час звичайної 

роботи. 

Хаотичні помилки парності або інші помилки пам'яті. 

Одночасна зупинка жорсткого диска і вентилятора (немає напруги +12 В). 

Перегрів комп'ютера через вихід з ладу вентилятора. 

Перезапуск комп'ютера через найменше зниження напруги в мережі. 

Удари електричним струмом під час дотику до корпуса комп'ютера або до 

роз’ємів. 

Невеликі статичні розряди, що порушують роботу системи. 

     Практично будь-які збої в роботі комп'ютера можуть бути викликані 

несправністю блоку живлення. Є, звичайно, і більш очевидні ознаки, 

наприклад: 

комп'ютер узагалі не працює (не працює вентилятор, на дисплеї немає 

курсору); 

з'явився дим; 

на розподільному щитку згорів мережний запобіжник. 

Діагностика компонентів системної 

плати. 

Заміна материнської плати - самий складний (і небажаний) вид апгрейду. 

Він передбачає повне розбирання і зборку комп'ютера.   Цю роботу повинен 

виконувати тільки кваліфікований фахівець! Заміна системної плати 

виправдана лише в деяких випадках: 

стара плата вийшла з ладу (це вірніше віднести не до апгрейду, а до 

ремонту, але дуже часто плату змінюють на сучасну з більш широкими 

можливостями); 

не вистачає слотів розширення для установки додаткових комплектуючих; 



одночасно заміняється плата і процесор якщо chipset або BIOS не в стані 

підтримувати новий процесор або більш високу тактову частоту; 

необхідна плата з новими можливостями (наприклад USB, AGP Pro, RAID-

масив). 

Обладнання та засоби монтажу електричних ланцюгів. Засоби заміни мікросхем та безпека при заміні. 

Всі електротехнічні та радіотехнічні пристрої являютьсобою 

електромагнітні пристрої, головні процеси в яких підпорядковуютьсязагальним 

законам електромагнетизму. У будь-якому електромагнітному 

пристроївідбувається рух електричних зарядів, нерозривно пов'язане 

ззмінюються в часі і просторі електромагнітним полем, двомасторонами якого є 

електричне і магнітне поля. 

Електромагнітні процеси супроводжуються взаємним 

перетвореннямелектромагнітної енергії в інші види енергії. Точний аналіз 

цихпроцесів, що описуються системами рівнянь в приватних похідних  

(рівняннями Максвелла), - завдання, важко здійсненне навіть у 

найпростішихвипадках. Але для інженерних розрахунків та проектування 

пристроїв необхіднийкількісний аналіз. Тому виникає потреба в наближених 

методаханалізу, що дозволяють з достатнім ступенем точності вирішувати 

широке колозавдань. Такі методи дає теорія електричних ланцюгів, яка 

дляхарактеристики електромагнітних процесів замість векторних величин 

теоріїполя, що залежать від просторових координат і часу, вводитьінтегральні 

скалярні величини - струм і напруга, є функціямичасу. 

Для наближеного обліку процесів перетворення електромагнітноїенергії в 

теорії кіл вводять ідеальні елементи з висновками або полюсами,через які 

проходить електричний струм. Найпростішими ідеальними, 

базиснимиелементами є двополюсні елементи з двома полюсами чи висновками 

--індуктивний, ємнісний і резистивний елементи, що враховують 

накопиченняенергії в магнітному та електричному полях та незворотний 

перетворенняелектромагнітної енергії в інші види енергії. Для обліку 

перетворенняенергії неелектричної природи (хімічної, механічної, тепловий і 

т.д.) в електромагнітну енергію вводять елемент з двома висновками, 

званийджерелом. Поряд із зазначеними вводять чотириполюсним і 

багатополюснимелементи в загальному випадку з n висновками. 

З'єднуючи між собою відповідним чином ці ідеальні елементи,отримують 

електричний ланцюг, наближено відображає електромагнітніпроцеси в будь-

якому пристрої по відношенню до цікавлять висновків. 



Теорія ланцюгів застосовна до великого числа пристроїв, в 

якихпредставляють інтерес процеси в окремих точках - висновках. 

В даний час існують методи та засоби розрахункурадіотехнічних ланцюгів 

на основі математичних моделей, що представляютьсобою в загальному 

випадку системи нелінійних диференціальних рівнянь. Однимз багатьох таких 

засобів є програма, запропонована в [1], якаявляє собою реалізацію 

математичної моделі розрахунку ланцюгівпостійного струму. Програма працює 

наступним чином: користувач вводитьвсі дані для розрахунку ланцюга, 

самостійно проводячи аналіз ланцюга, тобто вінвводить кількість вузлів, 

кількість гілок з елементами, що знаходяться наних і номінали цих елементів. 

Програма вирішує виходять при цьомулінійні рівняння і виводить результат 

обчислень. 

Недоліком зазначених вище програмних засобів є 

відсутністьавтоматизованого побудови розгалужених ланцюгів, введення 

елементів, виборунапрямки обходу контурів і струмів в гілках по введеної 

принциповоюсхемою. Крім цього існуючі програми не дозволяють 

безпосередньо прирозрахунках проводити аналіз отриманих результатів, в 

динаміці змінюватипараметри компонентів. 

У зв'язку з цим метою дипломної роботи є: розробкаматематичної моделі і 

програми аналізу і розрахунку кіл постійного струму,автоматичного вибору 

напрямку обходу контуру та напрямки струмів угілках ланцюга, і виводити 

результати обчислень. 

У даній дипломній роботі розглядається метод розрахунку та 

аналізулінійних розгалужених ланцюгів містять резистивні елементи та 

джерела  

ЕРС з постійними параметрами елементів заснований на використанні законів  

Кірхгофа. 

1. Напруга і струм в електричному ланцюзі 

Електричний струм і напруга є основними величинами,характеризують 

стан електричних ланцюгів. 

Електричний струм в провідниках представляє явище упорядкованогоруху 

електричних зарядів. Під терміном «струм» розуміють такожінтенсивність або 

силу струму, що вимірюється кількістю електричного зарядуq, що пройшов 

через поперечний переріз провідника за одиницю часу: 



Отже, струм є швидкість зміни заряду вчасу. У СІ заряд виражається в 

кулонах (Кл), час - у секундах (с), ток  

- В амперах (А). 

Ток як відношення двох скалярних величин є скалярноюалгебраїчної 

величиною, знак якої залежить від напрямку рухузарядів одного знака, а саме 

умовно прийнятого позитивного заряду. Дляоднозначного визначення знака 

струму за позитивне напрямок доситьдовільно вибрати одну з двох можливих 

напрямків, який відзначаютьстрілкою (мал. 1.1, а). 

Якщо рух позитивного заряду відбувається в напрямку стрілки,а рух 

негативного заряду-назустріч їй, то струм позитивним. Призміну напряму руху 

зарядів на протилежний струм буденегативним. 

Перед початком аналізу на всіх ділянках ланцюга необхідно 

відзначитипозитивні напрямки струмів, вибір яких може бути довільним.  

Програма розрахунку побудована так, що за позитивне напрямок 

струмуприйнято напрямок руху «за годинниковою стрілкою». 

Проходження електричного струму або перенесення зарядів у ланцюзі 

пов'язані зперетворенням або споживанням енергії. Для визначення 

енергії,затрачуваної на переміщення заряду між двома точками 

розглядаютьсяпровідника, вводять нову величину - напруга. 

Напругою називають кількість енергії, затрачуваної на 

переміщенняодиниці заряду з однієї точки в іншу: 

де w-енергія. 

При вимірюванні енергії в джоулях (Дж) і заряду в кулонах (Кл)напруга 

виражають у вольтах (В). 

Напруга як відношення двох скалярних величин також єскалярною 

алгебраїчної величиною. Для однозначного визначення знаканапруги між двома 

висновками розглянутого ділянки ланцюга одному звисновків умовно 

приписують позитивну полярність, яку відзначають абострілкою, спрямованої 

від виведення, або знаками «+», «-» (мал. 1.1, б, в).  

Напруга позитивно, якщо його полярність збігається з вибраною; цеозначає, що 

потенціал виведення зі знаком «+», з якого виходить стрілка,вище потенціалу 

другу виводу. 

Перед початком аналізу повинні бути вказані вибрані позитивніполярності 

напруги - тільки за цієї умови можливо однозначневизначення напруг. У 



програмі за замовчуванням кожного джерела ЕРСприписують «+» до вищої 

потенціалу, а «-» - до нижчого. 

Позитивну полярність напруги вибирають узгодженої з 

обранимпозитивним напрямком струму, коли стрілки для струму і 

напругизбігаються або знак «+» полярності напруги знаходиться в хвості 

стрілки,позначає позитивний напрямок струму. При узгодженому 

виборіполярності, очевидно, достатньо обмежитися вказівкою тільки 

однієїстрілки позитивного напряму струму. 

Для позначення умовно позитивної полярності застосовують знаки «+»,< 

br>«-» У висновків ділянки ланцюга. 

2. Резистивний елемент 

Під резистивним елементом електричного кола або активнимопором 

розуміють ідеалізований елемент, в якому відбуваєтьсятільки необоротне 

перетворення електромагнітної енергії в теплоту абоінші види енергії, а 

запасання енергії в електричному і магнітному поляхвідсутня. 

За властивостями до цього ідеального елементу досить близькі такіреальні 

пристрої, як вугільні опору, реостати, лампирозжарювання при відносно 

нешвидкий зміни струмів. 

Умовне графічне позначення резистивного елемента Представлено нарис. 

1.2, а, де вказані прийняті позитивні напрямки напруги іструму. 

Основне рівняння елементу, що зв'язує струм і напруга, такзвана вольт-

амперна характеристика, визначається законом Ома, якийвстановлює 

пропорційність між напругою і струмом: 

U = RI, I = GU (1.3) 

Коефіцієнт пропорційності в першому виразі (1.3), що 

дорівнюєвідношенню напруги та струму, є електричним опором: 

R = U/I (1.4) 

Чисельно опір дорівнює напрузі на елементі при струмі в 1 А.  

Значення опору виражається в Омасі. 



Зворотній величина - відношення струму до напруги - являє 

собоюелектричну провідність: 

G = I/U = 1/R. (1.5) 

У теорії лінійних електричних ланцюгів опір і провідністьберуть 

постійними, що не залежать від струму, напруги та інших величин.  

У реальних елементах це припущення, так само як і допущення 

відсутностізапасання енергії, виконується наближено. 

3. Джерела 

Під джерелом в теорії кіл розуміють елемент, що живить 

ланцюгелектромагнітної енергією. Ця енергія споживається пасивними 

елементамиланцюга - запасається у індуктивності і ємностях і витрачається в 

активномуопорі. 

Напруження джерел, що представляють задані функції часу,називають 

також доданими до ланцюга або збудливими ланцюг сигналами.  

Прикладами реальних джерел електромагнітної енергії можуть 

служитигенератори постійних, синусоїдальних та імпульсних сигналів 

різноманітноїформи, сигнали, одержувані від різного роду датчиків, 

антенрадіоприймальних пристроїв і т. д. Ці джерела сигналів або єпервинними 

джерелами, в яких відбувається безпосереднєперетворення енергії 

неелектромагнітной природи (механічної,хімічної, теплової і т. д.) в 

електромагнітну енергію, або одержуютьхарчування від первинних джерел. 

Джерело є активним елементом. 

Для аналізу ланцюгів вводять ідеалізований джерело напруги, 

якийвраховує головні властивості реального джерела. 

Джерело напруги. Під джерелом напруги розуміють такий елементз двома 

висновками (полюсами), напруга між якими задано у виглядідеякої функції 

часу незалежно від струму, що віддається в зовнішню ланцюг. 

а) б) 

Малюнок 1.3. 

Найбільш часто застосовуються умовні графічні позначення 

джереланапруги представлені на рис. 1.3, а і б, де прийнята 

позитивнаполярність напруги джерела вказується або стрілкою всередині 

кружальця,або великої і малої рисами, мала відповідає знаку «-», а велика -  



«+». Оскільки позитивну полярність напруги умовилися позначатизнаками «+», 

«-», для джерела напруги в програмі застосованопозначення, показане на рис. 

1.3, б. 

Глава 1. Завдання аналізу розгалуженої ланцюга 

Електричну ланцюг, наближено відображає електромагнітні процесив 

реальному пристрої, складають шляхом відповідного з'єднання міжсобою 

розглянутих двополюсних елементів: опору, індуктивності,ємності і джерел 

сигналу. У загальному випадку окремі елементи, а такожокремі ділянки 

ланцюга можуть з'єднатися довільно. В дипломної роботірозглянуті тільки 

з'єднання опору і джерела сигналу, якякого використовують ЕРС. 

У результаті виходить електрична схема, яка має певнугеометричну 

конфігурацію. На рис. 4 додатка показаний приклад схемиелектричному 

ланцюзі, складеної з кількох опорів і джерел  

ЕРС. 

Основними поняттями, що характеризують геометричну 

конфігураціюрозгалуженої ланцюга, є гілку і вузол. 

Під гілкою в загальному випадку розуміють ділянку ланцюга з двома 

висновками. Токигілки приймають як невідомих змінних, що 

характеризуютьстан ланцюга. Тому, що конкретно слід розуміти під гілкою, 

залежитьвід вибору змінних ланцюга. Гілкою можна вважати кожен елемент 

ланцюга. Але длязменшення числа змінних за гілки іноді приймають також 

ділянки зпослідовного поєднання окремих елементів, струми яких мають одне 

іте ж значення, і ділянки з паралельного з'єднання окремих елементів,напруги 

на яких мають одне і те ж значення. При аналізі схеми загілку приймається 

ділянка ланцюга між двома вузлами ланцюга. 

Вузол електричного кола - це точка на схемі, в якій сходяться більшедвох 

гілок [4]. Наприклад, на малюнку № 4 програми - 4 вузли. 

Завдання аналізу електричного кола формулюється таким чином: 

Поставитисхема електричного кола зі значеннями всіх її елементів, а 

такожнапруги джерел, що діють в ланцюзі. Потрібно знайти струми гілок. 

УНадалі будемо застосовувати загальні терміни, називаючи задані 

напругиджерел функціями збудження або сигналами, а шукані струми гілок,що 

визначаються в результаті аналізу ланцюга, - реакціями. Отже,потрібно знайти 

реакції ланцюга на дію заданих сигналів. 



Висновки - вузли або галузі, реакції яких необхідно знайти, - називають 

вихідними, а висновки, до яких приєднані джерела, - вхідними. 

Програма призначена для аналізу будь-якої лінійної ланцюга 

довільноїконфігурації з будь-яким кінцевим числом елементів. 

Для визначення шуканих реакцій - струмів гілок у загальному випадку --

необхідно скласти рівняння ланцюга за допомогою двох систем рівнянь: 

1) рівнянь елементів, що зв'язують струм і напруга кожного елемента,а 

також задані напруги. Рівняння елементів не залежать від схеми ігеометричної 

конфігурації ланцюга, в яку входять елементи; 

2) рівнянь сполук, які визначаються тільки геометричнійконфігурацією і 

способами з'єднань гілок (елементів ланцюга) і не залежатьвід виду та 

характеру елементів. Рівняння з'єднань встановлюють зв'язкуміж струмами і 

напругою окремих елементів, що входять в ланцюг. 

Рівняння з'єднань складають па основі двох законів Кірхгофа,які зв'язують 

струми гілок, що сходяться у вузлах, і напруги гілок,що входять до контури; 

контури представляють замкнуті шляхи, що проходятьодноразово через ряд 

гілок і вузлів. 

Перший закон Кірхгофа, що виражає закон збереження заряду, даєрівняння 

рівноваги струмів у вузлі ланцюга і формулюється так: у будь-який 

моменталгебраїчна сума струмів гілок, що сходяться у вузлі електричного 

кола,дорівнює нулю: 

.  

Знак струму визначається вибором позитивних напрямків струмів 

гілок;струмів, що виходять з вузла, приписують умовно знак «-», а струмом, що 

входять довузол, - знак «+». 

Другий закон Кірхгофа, що виражає закон збереження енергії, даєрівняння 

рівноваги напруг в контурі і формулюється наступнимспосіб: у будь-який 

момент алгебраїчна сума напруг гілок в контурідорівнює нулю 

. 

Знак напруги визначається вибором позитивних полярностейнапруг гілок: 

якщо при обході контура переміщення відбувається у бікзниження або падіння 



напруги, то напрузі гілки умовно приписуютьзнак «+», якщо в бік підвищення 

напруги - знак «-». 

Лінійні ланцюга, складені з елементів одного виду, наприкладрезистивних, 

описуються системами лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Застосовуючи програму розрахунку лінійних розгалужених електричних 

схем,необхідно лише намалювати схему, і ввести всі значення опорів і  

ЕРС. Всі інші перетворення, такі як вибір обходу контуру,напрямки EDS, 

програма виконає сама і видасть кінцевий результат --значення струмів у гілках 

схеми. 

Метою цієї дипломної роботи є створення математичноїмоделі та 

програми працює з цієї моделі, що дозволяє аналізувати ірозраховувати 

розгалужені електричні кола постійного струму, на основівикористання законів 

Кірхгофа. 

На основі проведеного літературного огляду я переконався, що вданий час 

існують тільки програми, які вирішують лише рівняннястворені при аналізі 

ланцюга, але не роблять аналіз самої ланцюга. 

Глава 2. Приклад. Результати обчислень 

Завдання [3, № 1.50]  

Дано:  

Е1 = 120В; Е2 = 60В; Е3 = 140В;  

R1 = 1ом; R2 = 0,5 Ом; R3 = 0,4 Ом; R4 = R5 = R6 = 3Ом  

Знайти струми в гілках.  

Відповідь завдання: I1 = 6,8; I2 = 30,9; I3 = 24,1; I4 = 12,6; I5 = 18,3; I6 = 5,8.  

Схема для завдання: 

Еквівалентна схема для програми: 

Результат обчислення програми:  

Відповідь: I1 = 6 , 83; I2 = 30,88; I3 = 24,05; I4 = 12,57; I5 = 18,31; I6 = 5,74. 

Як видно, програма дає більш точний результат, ніж той, 

якийпропонується для перевірки правильності розв'язання задачі. 

  

 


