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Цілком природно, що зростаючий попит на комп'ютери відразу ж викликає 

попит на необхідні знання, обслуговування, що стосуються їх, профілактики, 

модернізації і ремонту. Саме тому книга легка і проста для початкуючого 

користувача і цікава для досвідченого. Вона буде корисна не лише при обслу-

говуванні, модернізації і ремонті комп'ютера, але і просто для близького 

знайомства з ним. Книга створювалася так, щоб її міг легко читати як початкі-

вець, так і досвідченіший користувач. Це означає, що, з якої б глави книги ви не 

почали, ви отримаєте повну інформацію з питання, що вивчається. К.-Под., 2016., 

90с.. 
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Вступ  

Кількість комп'ютерів нестримно росте. Про це свідчить статистика, та і без статистики 

видно, що рівень комп'ютеризації навіть за останні п'ять років виріс на порядок. 

Цілком природно, що зростаючий попит на комп'ютери відразу ж викликає попит на 

необхідні знання, обслуговування, що стосуються їх, профілактики, модернізації і ремонту. 

Тут на виручку  користувачам приходить література. Таке завдання - допомогти власникові 

комп'ютера - поставив перед собою і утілив автор книги. 

Щоб максимально полегшити сприйняття викладеної інформації, книга добре проілюстрова-

на. Вони відображають практично усі дії, що описуються автором, які необхідно застосову-

вати в тій або іншій ситуації, щоб тримати ваш комп'ютер завжди «у вузді», і дозволяють вам 

випробувати на практиці розказане у виданні. 

Саме тому книга легка і проста для початкуючого користувача і цікава для досвідченого. 

Вона буде корисна не лише при обслуговуванні, модернізації і ремонті комп'ютера, але і 

просто для близького знайомства з ним. 

Структура книги 

Книга створювалася так, щоб її міг легко читати як початківець, так і досвідченіший 

користувач. Це означає, що, з якої б глави книги ви не почали, ви отримаєте повну інформа-

цію з питання, що вивчається. 

Нижче наводиться їх короткий опис, що дозволяє краще орієнтуватися в структурі книги. 

Розділ  1. Корпус і блок живлення. Матеріал присвячений комп'ютерному корпусу і блоку 

живлення - «шасі» і засобу живлення «залізного організму». З цієї глави ви дізнаєтеся про 

типи корпусів, про їх особливості, характеристики і варіанти використання. Тут же приведе-

ний короткий огляд деяких цікавих корпусів, на які можна звернути увагу при модернізації 

комп'ютера. Як і корпус, блок живлення має багато особливостей, про що ви дізнаєтеся (і що 

побачите), дочитавши главу до кінця. Окрім цього, в главі описується, як правильно замінити 

старий або встановити новий блок живлення. 

Розділ 2.Материнська плата. Інформація про «мамі» комп'ютера - материнської плати. 

Специфікації, процесорні слоти, чіпсет, слоти оперативної пам'яті, слоти шин і т. д. - про все 

це ви зможете дізнатися, познайомившись з цією главою . Мало того, ви дізнаєтеся найваж-

ливіше в модернізації комп'ютера - як правильно встановити і підключити материнську 

плату. 

Розділ 3. Процесор і система охолодження. У цій главі ви познайомитеся з різноманітним 

«процесорним світом» і з «світом систем охолодження» цього технічного дива. Тут ви 
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дізнаєтеся про типи процесорів і про їх характеристики, про процесорні роз'єми, частоти і 

багато що інше. Познайомившись із зразками з приведених в главі оглядів, ви зможете легко 

підібрати собі процесор для подальшої модернізації комп'ютера. Проте це ще півсправи. 

Друга його половина - ефективна система охолодження. Цьому питанню присвячений цілий 

розділ глави. Тут же ви знайдете і короткий огляд деяких систем охолодження. 

Розділ 4. Оперативна пам'ять. Матеріал повністю присвячений оперативній пам'яті. Ви 

дізнаєтеся про її типи і характеристики і зможете підібрати ту, яка надалі відповідатиме за 

швидкість роботи вашого комп'ютера. Тут же ви дізнаєтеся (і побачите), як правильно додати 

новий модуль пам'яті на материнську плату. 

Розділ 5. Накопичувачі інформації. Світ накопичувачів просто вражає своєю різноманітніс-

тю, і щоб познайомити вас з його представниками, створена глава. Ви дізнаєтеся про типи 

накопичувачів, познайомитеся з їх характеристиками і прочитаєте про кращих представни-

ків, які ідеально підійдуть для вашого комп'ютера, якщо ви забажаєте модернізувати його. 

Тут же ви дізнаєтеся, як правильно заміняти старий накопичувач, зокрема жорсткий диск, 

нової, більш досконалої моделлю. 

Розділ 6. Відеокарта. Сучасні барвисті тривимірні ігри просто неможливі без потужної 

графічної підсистеми комп'ютера. Це ж торкається і графічних редакторів, в яких створю-

ються і обробляються складні тривимірні об'єкти. Ця глава покликана познайомити вас з 

графічною підсистемою, а саме з відеокартою. З неї ж ви дізнаєтеся, як правильно модерні-

зувати стару або встановити нову відеокарту на материнську плату, причому на «живому» 

прикладі: цей процес також знятий на відео. 

Розділ 7. Звук і акустика. Потужність і мультимедійні можливості комп'ютера багато в чому 

залежать від звукової системи. Познайомитися з її особливостями ви зможете, прочитавши 

матеріал, викладений в цій главі. У ній же ви знайдете короткий огляд сучасних звукових 

адаптерів і високоякісних акустичних систем. 

Розділ 8. Монітор. Монітор як засіб відображення інформації відіграє дуже велику роль, 

особливо якщо врахувати факт його впливу на здоров'я користувача. Ветой главі ви 

познайомитеся з різними типами моніторів і їх характеристиками, що допоможе вам зробити 

правильний вибір при модернізації комп'ютера. Крім того, тут ви знайдете короткий огляд 

моніторів, які були б непоганими претендентами для такої модернізації. 

Розділ 9. Принтери і сканери. Глава присвячена найголовнішим представникам зовнішньої 

периферії - принтеру і сканеру. Принтер сьогодні є єдиним способом виведення зображення 

на папір, і правильний його вибір однозначно визначає тривалість використання в якості 

друкарського механізму. З цієї глави ви дізнаєтеся про особливості і технічні характеристики 
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різних типів принтерів, познайомитеся з коротким оглядом декількох принтерів, щоб 

підібрати собі кандидатуру на апгрейд. 

Якщо принтер призначений для виведення інформації, то завдання сканера - ввести її в 

комп'ютер для наступної обробки. У цій главі також дані загальні відомості, які необхідно 

знати, якщо ви плануєте купити новий сканер або замінити старий. Тут же ви знайдете огляд 

деяких сучасних і продуктивних моделей для будинку і офісу. 

Розділ  10. Модем. Важливість модему важко переоцінити, адже це не тільки засіб звичайної 

комунікації між комп'ютерами, а й засіб підключення до Всесвітньої павутини! Тут ви 

знайдете інформацію про типи модемів і зможете познайомитися з деякими яскравими їх 

представниками. 
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Розділ 1 Корпус і блок живлення  

 

Корпус і блок живлення нехай і не найголовніші складові частини комп'ютера, зате і не самі 

останні в його нормальному функціонуванні. 

Корпус збирає воєдино усі складові частини комп'ютера, розташувавши їх «по поличках», 

щоб вони не заважали один одному. Блок живлення забезпечує їх усіх стабільним електро-

живленням, без якого комп'ютер перетворюється на купу даремного металу. 

Загальні відомості про корпус  

Як вже згадувалося вище, корпус є деяким контейнером, куди встановлюються материнська 

плата, процесор, оперативна пам'ять, відеокарта, звукова і мережева карти, модем і т. д. Крім 

того, в корпус вставляються вінчестер, дисковод, CD/DVD -привод та ін. 

На передній панелі корпусу зазвичай розташовуються кнопка включення/виключення і 

кнопка перезавантаження. Часто на передню панель (чи збоку передній панелі) виводять 

додаткові порти або звуковий вихід і вхід для мікрофону. 

З чого складається корпус персонального комп'ютера? Його основа - це рама, до якої 

кріпляться наступні елементи : 

• блок живлення; 

• панель кріплення материнської плати; 

• передня панель; 

• секції для 3,5 - і 5,25-дюймових пристроїв зберігання даних; 

• кришка. 

У нових комп'ютерних корпусах звичайна дві кришки - ліва і права (вони знімаються 

окремо). У старіших корпусах всього одна - П-образна. Використання роздільних кришок 

зручніше, оскільки зазвичай потрібний допуск тільки до тієї частини корпусу, яка відкриває 

доступ до материнської плати, встановлених на ній плат розширень, оперативної пам'яті, 

процесора і т. д. Рама, панель кріплення материнської плати, корпус блоку живлення, секції 

накопичувачів виготовляються із сталі, рідше - з алюмінію або дюралюмінію. Передня 

(лицьова) панель - з пластмаси, оргскла або подібного матеріалу. 

Часто зустрічаються корпуси з легкознімними лицьовими панелями, які можна міняти самим 

в домашніх умовах. Це дозволяє проводити зміну зовнішнього вигляду корпусу, переконую-

чи усіх в тому, що перед ними новий корпус. 

У корпусі сучасного комп'ютера сконцентрована велика кількість елементів, що виділяють 

тепло. За великим рахунком, будь-яка працююча електронна схема розсіює деяку потуж-
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ність. Проте є елементи, які є особливо інтенсивними джерелами тепла. Це процесори на 

материнській платі і відеокарти, модулі оперативної пам'яті, мікросхеми контролера 

жорсткого диска, елементи блоку живлення і т. д. Давно пройшли ті часи, коли процесор міг 

працювати без системи охолодження. Вже став звичним кулер на відеокарті, часто він також 

встановлюється на жорсткий диск. Сучасний корпус зазвичай має місця для установки 

додаткових вентиляторів, які продувають його увесь внутрішній об'єм. Особливо гостра 

проблема охолодження для комп'ютерів, які рясніють платами розширення, а також для 

систем з «розігнаними» процесорами. 

Верхня частина передньої панелі будь-якого корпусу складається з секцій, які закриті 

заглушками. В міру необхідності їх можна дістати, а їх місце займають, наприклад, DVD -

привод, дисковод, універсальний зчитувач і інші пристрої. 

У нижній частині панелі розташовані кнопки включення/виключення і перезавантаження і 

панель додаткових портів, якщо вона є. 

За умовчанням корпус забезпечується блоком живлення певної потужності, яка безпосеред-

ньо залежить від форм-фактора корпусу. Проте блок живлення, як і усі інші пристрої 

комп'ютера, є знімним, тому його легко можна замінити потужнішим, якщо того вимагає 

ситуація. 

Корпуси розрізняються форм-фактором, потужністю і типом блоку живлення. 

Які можуть бути рекомендації до модернізації корпусу? 

• Беріть корпус такого розміру, якого вистачить на досить тривале використання з можливим 

додаванням нового устаткування. 

• В той же час розмір корпусу має бути достатнім для нормальної вентиляції усередині, що 

дозволить дотримуватися оптимального температурного режиму роботи усіх комплектую-

чих. Це, у свою чергу, дасть можливість виконувати розгін комплектуючих. 

• Не беріть корпус, щоб просто узяти. Якщо дозволяють фінанси, візьміть корпус з красивою 

і функціональною передньою панеллю, з додатковою панеллю з USB -портами і аудіовхо-

дом/виходом, з реобасом, який дозволить регулювати швидкість обертання вентиляторів, з 

ЖК-індикатором і т. п. Усе це створить додаткові зручності, якщо ви збираєтеся розмістити 

корпус на робочому столі. 

 

 Типи корпусів  

Використовуються два основні типи корпусів : desktop (горизонтального виконання) і tower 

(вертикального виконання). Проте, існує досить велика кількість різних виконань корпуси, 
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які відрізняються між собою форм-факторами, а відповідно, і кількістю пристроїв, які 

можуть бути в нім встановлені. 

Існує досить багато корпусів з різними форм-факторами (розмірами). Розмір корпусу в 

першу чергу залежить від форм-фактора материнської плати і вже в другу - від кількості 

встановлюваних комплектуючих, потужності блоку живлення, способів організації вентиля-

ції в корпусі і охолодження його складових. Нижче приведений опис основних варіантів 

виконання корпусів, які часто використовуються для зборки комп'ютерів. 

Desktop 

Сама назва говорить о том, що корпус призначений для установки на столі. У нього 

порівняно невеликі розміри і горизонтальний спосіб розташування, що дозволяє розмістити 

на ньому монітор (рис. 2.1). Тут же і проявляється перше обмеження такого системного 

блоку - ЕПТ-монітори з великою діагоналлю своєю вагою можуть його пошкодити тому 

деякий час ці системні блоки не використовувалися. Однак з появою РК-моніторів, вага яких 

значно менше, Desktop-корпусу знову знайшли своє застосування. Їх типові розміри – 45 × 

45 × 20 см. 

 

Мал. 1.1. Корпус Desktop 

 

Другий недолік - мала «місткість». Зазвичай він має два 5,25-дюймові гнізда і одно або два 

3,5-дюймових. Тому в таких корпусах використовуються блоки живлення невеликої 

потужності - близько 200 Вт, що є серйозним обмеженням для любителів розгону. Усе це 

привело до того, що корпус Desktop отримав мітку бюджетного. 

Slim Desktop 

Це різновид Desktop -корпуса, його зменшена версія (мал. 1.2). 
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Мал. 1.2. Корпус Slim Desktop 

 

Висота такого корпусу рідко перевищує 8 см, що однозначно позначається на форматі 

материнської плати і на кількості плат розширення, які можуть на ній встановлюватися. Крім 

того, в такому корпусі є присутнім максимум по два відсіки на 3,5 і 5,25 дюйма, причому по 

одному з них - зовнішні, тобто відкриті. Оскільки «начинка» комп'ютера з таким корпусом 

спочатку бідна і невимоглива до потужності блоку живлення, його потенціал складає не 

більше 200 Вт і, як правило, має значення близько 150 Вт. 

Такий тип корпусу призначений для комп'ютерів тільки із закінченою конфігурацією, тобто 

такій, яка практично не піддається зміні. Це означає, що ним місце тільки в офісах. 

З іншого боку, плюси комп'ютера з таким корпусом - вага (1,5-2 кг) і безшумність, оскільки в 

нім, як правило, використовується блок живлення без вентилятора. 

Mini Tower 

Це вертикальний тип корпусу (мал. 1.3). Свого часу він був найпопулярнішим, оскільки 

дозволяв розмістити в собі усе необхідне устаткування. 



11 

 

 

Мал. 1.3. Корпус Mini Tower 

 

Завдяки збільшеним розмірам (45 × 20 × 45 см) він має по два-три 3,5 - і 5,25-дюймових 

відсіку, що цілком достатньо для підключення необхідної кількості накопичувачів. 

Зазвичай такий тип корпусу забезпечується блоком живлення потужністю 250-300 Вт, який 

забезпечує стабільну роботу усіх пристроїв. Що стосується розгону комплектуючих, то в 

даному випадку його можна здійснювати тільки при постійному спостереженні за темпера-

турним режимом, оскільки система вентиляції в такому корпусі украй непродумана і 

неефективна. У разі потреби треба замінити блок живлення потужнішим і використовувати 

ефективнішу систему охолодження комплектуючих або використовувати комплектуючі з 

малим тепловиділенням. 

Midi (Middle) Tower 

Продовжує серію системних блоків Tower. Його основна відмінність - вищий корпус (розмір 

50 × 20 × 45 см), що дозволяє вмістити на один 5,25-дюймовий відсік більше, ніж в корпусі 

типу Mini Tower (мал. 1.4). За рахунок цього збільшується внутрішній простір блоку, що 

сприяє кращій вентиляції і дотриманню необхідного температурного режиму. 
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Мал. 1.4. Корпус Midi Tower 

 

Цей тип корпусу найбільш поширений, оскільки дозволяє вільно розганяти комплектуючі, 

практично не піклуючись про температурний режим в корпусі. Як правило, блок живлення у 

нього потужністю від 300 Вт, але це не межа. Корпус забезпечений передбаченими для цих 

цілей вентиляційними гратами і кріпленнями для додаткових вентиляторів. 

При установці додаткових вентиляторів часто з такими корпусами використовують цифро-

вий або аналоговий реобас, який дозволяє регулювати швидкість обертання вентиляторів, 

тим самим зменшуючи рівень створюваного ними шуму. 

Big (Full) Tower 

Це ще один представник класу Tower (мал. 1.5). Основні характеристики: від шести до 

восьми 5,25-дюймових відсіків і від двох до п'яти 3,5-дюймових (розмір 65 × 20 × 48 см). 
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Мал. 1.5. Корпус Big Tower 

 

Комп'ютер з системним блоком Big Tower можна використовувати як сервер, потужній 

лабораторії для обробки відео або для інших цілей. Зазвичай на такий корпус встановлюють-

ся додаткові вентилятори для охолодження комплектуючих і блок живлення потужністю 400 

Вт і більше. Крім того, часто є можливість установки додаткового блоку живлення. 

Зазвичай корпус забезпечується відкидною передньою кришкою, за якою ховаються лицьові 

панелі встановлених пристроїв читання даних і кнопки управління комп'ютером. 

File Server 

Цей тип корпусу специфічний, він застосовується лише для серверів. Його розміри залежать 

від його «начинки». Як правило, у такого корпусу вісім-десять відсіків для 5,25-дюймових 

приводів і декілька відсіків для 3,5-дюймових. 

Часто він забезпечується коліщатками, що дозволяють без зусиль його переміщати по рівній 

поверхні (мал. 1.6). 
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Мал. 1.6. Корпус File Server 

 

На передній панелі знаходяться різні індикатори і інші елементи сервісу, які відображають 

усі зміни в роботі комп'ютера. Крім того, в корпусі є декілька додаткових вентиляторів 

(зазвичай два-три). 

Для корпусу типу File Server зазвичай застосовуються блоки живлення потужністю не менше 

400 Вт. Часто встановлюється додатковий блок живлення, що дозволяє підвищити відмовос-

тійкість системи. 

Як правило, подібні корпуси забезпечені передньою кришкою із замком, що відкривається 

(що відкидається), яка приховує елементи управління комп'ютером і пристроями зберігання 

даних. 

Вибір комп'ютерних корпусів воістину складний. Можна зустріти корпуси будь-якого 

розміру, орієнтації і кольори, як строгі, так і дуже оригінальні. 

Як показує практика, у більшості випадків отримуються корпуси з формфакторами Midi 

Tower і Big Tower. В першу чергу це пов'язано з тим, що споживання енергії і кількість 

тепла, що виділяється сучасними комплектуючими, вимагають відповідного розміру і, 

найголовніше, внутрішній організації корпусу. Що стосується комп'ютерів, що придбавалися 

для офісів, то в цьому випадку корпус може бути абсолютний будь-кому, що в першу чергу 

залежить від його майбутньої «начинки». 
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 Загальні відомості про блок живлення  

Потужний, стабільний блок живлення потрібний для сучасного персонального комп'ютера 

так само, як повітря людині. Без нього робота комп'ютера неможлива в принципі. 

Головне призначення блоку живлення - перетворення змінного струму високої напруги (110-

230 В) в постійний і, найголовніше, стабілізований струм низької напруги (±12 і ±5 В), який 

живить практично усі компоненти комп'ютера. Якщо якомусь пристрою або компоненту 

потрібно інше живлення, воно або само перетворить наявне живлення, або використовує 

живлення, перероблене стабілізаторами материнської плати. 

Не буде напруги - не буде роботи. Саме тому до блоку живлення виявляють підвищену 

цікавість, особливо якщо планується додати нові пристрої або розігнати комплектуючі. 

Зовні блок живлення виглядає як металева коробка, в якій розташовані необхідні електронні 

схеми і один-два вентилятора для охолодження самого блоку. З боку, що виходить на задню 

стінку корпусу, вентилятор закритий гратами. Це зроблено, щоб запобігти попаданню в 

нього чужорідних предметів. 

На задній стінці блоку знаходиться роз'єм для підключення кабелю, який, у свою чергу, 

підключається до електричної розетки зі змінною напругою 220 В. Крім того, можуть бути 

присутніми вимикач напруги і роз'єм для кабелю живлення монітора. 

Останнім часом все більшу популярність отримують блоки живлення, у яких є регулятор 

швидкості обертання вентилятора, тому до «звичайного» набору компонентів на задній 

стінці блоку живлення додається ще ручка такого регулятора (мал. 1.7). 
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Мал. 1.7. Блок живлення 

 

На передній стінці блоку живлення знаходиться отвір, через яке виходить пучок проводів з 

групами контактів [2]. На них присутній видається блоком живлення напруга 5 і 12 В. Крім 

того, зустрічаються блоки живлення, у яких замість пучка виходящих проводів присутній 

контактна група - до неї підключається необхідну кількість проводів з відповідними 

контактами. 

Поряд з дротами розташовуються додаткові вентиляційні отвори - через них з корпусу «йде» 

тепле повітря. Потім він потрапляє на вентилятор, який витягає його назовні. 

У дорогих блоках живлення вентиляція продумана раціональніше. Вентиляційні грати або 

отвори знаходяться не на передній стінці, а на нижній, яка повернена у бік процесора, і 

нагріте повітря витягується прямо з радіатора процесора. Це забезпечує ефективніше 

охолодження. 

Основні вимоги до блоку живлення : 

• потужність; 

• стабільність електроживлення, що виробляється; 

• низький рівень шуму вентилятора. 

Рівень шуму не впливає на стабільність роботи комп'ютера, однак може вплинути на настрій 

користувача. Щоб такого не сталося, як уже згадувалося вище, використовуються спеціальні 

регулятори швидкості обертання вентилятора, а також модифікована решітка, яка його 

прикриває. Саме ця решітка в більшості випадків є причиною шуму, оскільки стоїть на 

шляху виривається з блоку живлення повітря. Щоб уникнути цього часто встановлюють 

сіточні решітки, у яких такий ефект виявляєтьсяться менше. Кількість пристроїв, що 

підключаються, і можливість розгону комплектуючих безпосередньо залежать від потужнос-

ті блоку живлення. Адже кожен пристрій використовує його запас, який не безмежний і дуже 

швидко вичерпується. 

Нижче (таблиця. 1.1) наведений приклад конфігурації комп'ютера, орієнтованого на офісне 

використання, і підрахована приблизна потужність, споживана його комплектуючими. 
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Таблиця 1.1. Споживання енергії комплектуючими комп'ютера 

 

Якщо підрахувати, то виходить приблизно 250 Вт. Це означає, що блок живлення не лише 

повинен забезпечувати таку потужність, але і мати її запас. 

Дуже зручно використовувати спеціальні утиліти, які розраховують споживану потужність, 

грунтуючись на реальних даних для різних комплектуючих. Прикладом такої утиліти може 

бути Power Supply Calculator. Як працювати з нею, ви зможете дізнатися, проглянувши 

відеоурок «Урок 2.1. Програма Power Supply Calculator». 

Приміром, за допомогою цієї програми можна дізнатися, що комп'ютер зі встановленим 

процесором Intel Pentium 4,3 ГГц, відеокартою GeForce 6800, оперативною пам'яттю 1 Гбайт, 

одним жорстким диском, одним приводом компакт-дисків і одним приводом дисків DVD 

здатний споживати пікове навантаження майже 380 Вт. Крім того, не слід забувати про 

підключених USB -устройствах, які також віднімають у блоку живлення частину потужності. 

Як правило, залежно від типу корпусу використовуються блоки живлення від 150 Вт і вище 

(у дешевому корпусі типу Midi Tower встановлюється блок живлення 250-300 Вт). Якщо 

підходити до його вибору з розумом і з урахуванням того, що конфігурація у комп'ютера 

«середня», то зупинитися варто на блоках з мінімальною потужністю 300 Вт. 

Крім того, розгін процесора або відеокарти майже удвічі збільшує їх енергоспоживання. 

Тому краще придбати блок живлення потужністю 350-400 Вт. Звичайно, це не означає, що 

він постійно споживатиме 400 Вт, - це для запасу потужності. 
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Стабільність електроживлення також багато що означає. Не даремно адже блок живлення 

має напругу 5 і 12 В, а не 5,7 або 11,3 В. Деякі комплектуючі (наприклад, процесор) взагалі 

вимагають живлення певної величини (наприклад, 1,7 В). Вони отримують його від 

стабілізаторів на материнській платі, які, у свою чергу, переробляють його з живлення 5 В. 

Тому якщо електроживлення нестабільне, то це не лише призводить до зайвого навантажен-

ня на стабілізатори материнської плати, але і до нестабільної роботи інших пристроїв. 

Потужний і стабільний блок живлення сьогодні є обов'язковою вимогою для персонального 

комп'ютера. Якщо напруга ліній блоку живлення буде нестабільною (чи значно відрізняти-

меться від еталонної напруги), то системні компоненти можуть згоріти. Зокрема, до 

нестабільного живлення дуже чутливі процесори. 

Окрім стабільності, при виборі блоку живлення слід також враховувати його ефективність. 

При використанні блоку живлення з високою ефективністю можна уникнути непотрібної 

витрати енергії. Адже ви хочете живити компоненти комп'ютера, а не нагрівати повітря, що 

проходить через блок живлення. 

Таким чином, при купівлі нового блоку живлення або модернізації старого можна дати 

наступні рекомендації. 

• Придбавайте блок живлення відомої марки, що дозволить почувати себе упевненим за 

безпеку комп'ютера і стабільність його роботи. 

• Купуйте блок живлення із запасом по потужності, але ніяк не менше 300 Вт. Блоки 

живлення з потужністю менше 300 Вт можуть згодитися лише для корпусів типу Desktop і 

Slim Desktop. 

• Використовуйте блок живлення з вентиляторами, швидкість обертання яких піддається 

регулюванню. 

Блоків живлення, як і комп'ютерних корпусів, дуже багато. Це пов'язано в першу чергу з тим, 

що потужність комплектуючих з кожним днем росте, і це призводить до необхідності 

модернізації існуючих блоків живлення. 
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Розділ  2. Материнська плата  

 

Материнська плата (мал. 2.1) є головною складовою частиною ПК. Це його основний 

елемент, що управляє внутрішніми зв'язками комп'ютера і усіма його компонентами. Від її 

якості, функціональності і швидкодії безпосередньо залежать стабільність і швидкість 

роботи усієї системи. 

 

Мал. 2.1. Материнська плата 

Загальні відомості  

Від материнської плати залежить дуже багато що, зокрема підтримувані процесори, тип 

оперативної пам'яті, тип графічного адаптера і т. д. 

Важливий параметр материнської плати - її форм-фактор. Саме від нього залежить кількість 

слотів розширення, слотів оперативної пам'яті, інтегрованих контроллерів і т. п. 

Розмір і функціональні особливості побудови материнської плати[3] визначає її специфіка-

ція. 



20 

 

Існують різні форм-фактори материнських плат, що відповідають певним специфікаціям. На 

сьогодні переважає декілька типів: ATX, LPX, NLX, BTX. Крім того, є їх зменшені варіанти: 

mini - ATX, micro - ATX, flex - ATX, micro - NLX, micro - BTX, pico - BTX і т. д. 

Немає ніякої потреби знать, чим вони розрізняються і які мають переваги один перед одним. 

Головне, що вони самодостатні і на них можна встановити усі необхідні плати розширення. 

Якщо ж ви хочете придбати материнську плату, наприклад, спеціально оптимізовану під 

розгін, це все-таки зажадає від вас заздалегідь познайомитися з можливостями плати. 

Як вже згадувалося вище, форм-фактор материнської плати задає не лише її геометричні 

розміри, але і кількість слотів розширення. Наприклад, один PCI Express і шість PCI -слотов 

можуть бути розміщені тільки на платах формату ATX або Extended ATX. На платах 

меншого розміру кількість слотів буде іншим (чотири у micro - ATX і три у flex - ATX). 

Часто один-два PCI -слота замінюються одним або двома слотами PCI Express. 

Нижче даний опис деяких компонентів, які можуть розташовуватися на материнській платі. 

Процесорне гніздо 

Процесорне гніздо (мал. 2.2), або, як його ще називають, слот (сокет), служить для установки 

на материнську плату центрального процесора і механічного з'єднання його з групою 

провідників. 

 

Мал. 2.2. Процесорні слоти для різних процесорів 

 

Залежно від типу процесора сокет може мати різні інтерфейси. Ще зовсім нещодавно його 

стандартна конструкція була пластиковим майданчиком з множиною отворів: в неї вставляв-

ся процесор, який кріпився за допомогою невеликого зрушення верхньої пластини. 



21 

 

Зараз в моду починають входити процесори від Intel, які не мають металевих виводів, а 

містять лише безліч металевих майданчиків, а в них вже упираються виводи процесорного 

слота (детальніше про це можна прочитати в гл. 4). 

Коли справа стосується модернізації материнської плати, то передусім необхідно подумати 

про її подальшу «долю». Раніше таких питань не виникало, оскільки практично усі процесо-

ри встановлювалися в материнську плату, завдяки чому комп'ютер модернізувався досить 

легко. Сьогодні ж, коли процесори з'являються як гриби після дощу і кожна їх нова серія 

спричиняє за собою новий інтерфейс процесорного слота, невдалий вибір материнської 

плати може привести до того, що при модернізації процесора може знадобитися модернізація 

і материнської плати. Саме тому перш ніж модернізувати стару або придбати нову материн-

ську плату, бажано заздалегідь ознайомитися з тим, які процесори можна встановити в той 

або інший процесорний сокет. Детальніше про це ви можете дізнатися з гл. 4. 

Системна логіка 

Системна логіка (чіпсет) - головний компонент плати, що відповідає за її функціонування, а 

зрештою і за роботу усього комп'ютера. Він має невеликі розміри і зазвичай складається з 

декількох мікросхем (мал. 2.3). 

 

Мал. 2.3. Мікросхема системної логіки 

 

Як правило, чіпсет є «мостовою» архітектурою, тобто складається з двох мостів - північного 

і південного, за кожного з яких відповідає своя окрема мікросхема (чи декілька мікросхем). 

У північному мосту реалізовані контроллери пам'яті, графічного порту AGP і шини PCI. 

У південному мосту - контроллер ATA (IDE) для жорстких дисків і IDE -устройств, порти 

введення/виводу і деякі інші контроллери. 

Південний міст з'єднується з північним за допомогою PCI -шины. 

Функції південного моста постійно розширюються. Нині в нього входять: 

• контроллер АТА і IDE; 

• контроллери USB; 
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• звуковий контроллер AC'97 (з шестиканальним цифровим виходом SPDIF); 

• мережевий Ethernet -контроллер; 

• контроллер IEEE1394 (FireWire); 

• контроллер WLAN; 

• контроллер Bluetooth. 

Від моделі чіпсета залежать усі основні характеристики плати : підтримувані процесори і 

пам'ять, тип системної шини, порти для підключення зовнішніх і внутрішніх пристроїв, різні 

додаткові можливості (наприклад, інтегрований звук або графічне ядро). Сучасні чіпсети 

включають безліч різних вбудованих контроллерів (для підключення жорсткого диска, шини 

USB, портів введення/виводу та ін.), що здешевлює комп'ютер і полегшує його зборку і 

використання. Іноді взагалі можна обійтися без яких-небудь плат розширення, оскільки усе 

необхідне вже є в мікросхемах системної логіки, що, до речі, часто трапляється з офісними 

комп'ютерами. 

Усі групи чіпсетів розвиваються практично паралельно і в цілому забезпечують для своїх 

процесорів приблизно рівні можливості по функціональності. Найбільшу популярність 

отримали чіпсети, що мають підтримку процесорів з інтерфейсом Socket АМ2 (процесори 

AMD) і LGA775 (процесори Intel), хоча досі можна зустріти чіпсети з підтримкою поперед-

ніх інтерфейсів. 

Як і у випадку з процесорним слотом, при оновленні або купівлі нової материнської плати 

обов'язково треба упізнати технічні характеристики чіпсета, щоб бути упевненим, що при 

модернізації процесора зв'язка «материнська плата - процесор - оперативна пам'ять» 

працюватиме на повну котушку. Крім того, необхідно простежити за тим, щоб чіпсет був 

обладнаний системою охолодження, наприклад, на основі теплових труб, що, по-перше, 

зменшить рівень шуму, а по-друге, дозволить проводити розгін системних компонентів. 

Мікросхема BIOS 

BIOS (Basic Input/Output System - базова система введення/виводу) - перше програмне 

забезпечення комп'ютера, яке починає виконуватися відразу після його включення. Крім 

того, в BIOS містяться параметри конфігурації і налаштування компонентів материнської 

плати і практично усіх встановлених і підключених до неї пристроїв. 

BIOS зберігається, як правило, в одній мікросхемі, хоча досить часто на просунутих 

материнських платах знаходяться дві мікросхеми BIOS (мал. 2.4). 
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Мал. 2.4. Мікросхема BIOS в дублюючому виконанні 

 

Таке поєднання мікросхем дозволяє завантажити комп'ютер, якщо одна з них буде пошко-

джена, а також скопіювати вміст однієї мікросхеми на іншу (наприклад, після невдалої 

«перепрошивки» можна відновити головну BIOS з резервної копії). 

Великого значення при модернізації комп'ютера мікросхема BIOS не має, оскільки її вміст 

завжди можна «перепрошить» новішою версією, збільшивши тим самим функціональність 

материнської плати. Проте ви можете вибрати материнську плату з BIOS певного виробника, 

наприклад AMI BIOS. 

Слоти оперативної пам'яті 

Вони призначені для установки модулів оперативної пам'яті і забезпечені спеціальними 

клямками, які ці модулі утримують. 

Виробники материнських плат роблять різну кількість слотів для пам'яті - як правило, не 

менше два. У серйозніших материнських плат їх може бути чотири (мал. 3.5) або шість. Це 

пов'язано в першу чергу з форм-фактором материнської плати, та і гонитва за дешевизною 

також вносить свої корективи. 

 

Мал. 3.5. Слоти для оперативної пам'яті 
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Слоти оперативної пам'яті, як і у випадку з процесорним слотом, також можуть мати різний 

інтерфейс, що залежить від типу підтримуваної оперативної пам'яті. На сьогодні існує і 

активно використовується декілька типів пам'яті, проте найбільшу популярність отримав 

стандарт DDR2. При купівлі «оперативки» обов'язково треба звертати увагу на те, що 

материнська плата практично не здатна працювати з різними типами пам'яті. Крім того, 

конструкція слотів така, що непідходящі модулі пам'яті просто до них не увійдуть. 

Слоти плат розширень 

Слоти плат розширень, або просто слоти шин, використовуються для установки в них різних 

плат розширення, наприклад відеокарти, звукової карти, SCSI -контроллера, модему і т. п. 

На сьогодні всюди використовуються AGP - і PCI -шины, і їх слоти можна знайти на 

материнській платі. Останнім часом все частіше можна зустріти чисто «графічний» слот - 

PCI Express[4] (мал. 2.6). 

 

Мал. 2.6. Слоти PCI Express : специфікація 16х (вгорі і внизу) і 1х (у центрі) 

 

Ця шина, на сьогодні найбільш швидкодіюча і функціональна, дозволяє встановлювати, 

наприклад, замість однієї дві відеокарти і виводити зображення відразу на чотири монітори. 

Звичайно, звичайному користувачеві доки немає сенсу, та і невигідно використовувати дві 

відеокарти, а ось завзятому геймеру вони, та ще в парі з двоядерних або чотирьохядерним 

процесором, дозволять «розгорнутися» на всі сто процентів. 
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У будь-якому випадку, існують різні версії цієї шини, остання з яких - PCI Express 16x - 

передає дані зі швидкістю до 4 Гбайт/з (по 250 Мбайт/з на кожну лінію). 

Хоча AGP -слот (мал. 2.7), специфікацій шини якого також існує досить багато[5], поступово 

витісняється слотом PCIE, проте продається багато материнських плат, які його містять. Цей 

слот використовується для установки відеокарти. 

 

Мал. 2.7. Слот AGP 

 

У PCI -слот (мал. 2.8) встановлюється будь-який пристрій, включаючи і старі моделі 

відеокарт, хоча знайти такі продажу вже не вийде. 

 

Мал. 2.8. Слоти PCI 
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Кількість слотів розширення може бути різним, що в першу чергу залежить від форм-

фактора материнської плати і її призначення. 

Якщо оцінювати слоти з точки зору модернізації материнської плати, то краще придбавати 

плату з усіма можливими слотами, що забезпечить її велику довговічність. І обов'язково 

простежите, щоб специфікація слотів була останньою, що дозволить у разі їх використання 

добитися максимальної швидкості роботи встановлених в них плат розширення. 

 

Роз'єми 

Вони служать для підключення шлейфів даних і дротів живлення пристроїв, наприклад 

вентиляторів. 

Залежно від типу і призначення роз'єми мають різну форму. На материнській платі спочатку 

є присутніми роз'єми для вентиляторів, для підключення живлення материнської плати, IDE - 

або SCSI -устройств, FDD -коннектор (мал. 2.9). 

 

Мал. 2.9. Від низу до верху: FDD -разъем і IDE -разъемы 

 

Крім того, є присутніми SATA -разъемы, роз'їм для підключення мережевого кабелю, для 

приєднання виходу звукової карти, додаткових портів, засобів індикації і т. п. 

Кількість роз'ємів може бути різним, що залежить від типу материнської плати і її застосу-

вання. Наприклад, серверні материнські плати (і взагалі дорогі материнські плати) містять 

більшу кількість IDE -, SATA -, SCSI - або USB -разъемов, ніж материнські плати для 

офісних комп'ютерів. 

Локальні порти 

Вони використовуються для підключення різноманітної периферії, наприклад модему, 

принтера, сканера і т. п. На материнській платі спочатку є присутніми декілька локальних 

портів. 
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LPT. Цей тип порту, часто званий паралельним (рис. 2.10), являє собою повнодуплексний 

порт, через який сигнал передається в двох напрямках по восьми паралельних лініях. 

Швидкість передачі даних через нього становить від 800 Кбіт / с до 16 Мбіт / с (зави-сит від 

обраного режиму роботи порту). Як правило, паралельні порти позначають індексами LPT1, 

LPT2 і т. д. Зазвичай до них під-ключается принтер, сканер або мо-

дем.  

Мал. 2.10. LPT -порт 

 

Він вже практично не використовується, оскільки на зміну прийшов швидкісніший і 

функціональний USB -порт. Багато материнських плат вже навіть не виводять цей порт на 

ATX -панель і забезпечують материнську плату лише відповідним роз'ємом для підключення 

додаткової планки. 

COM. Його ще називають послідовним портом. Це напівдуплексний порт, через який дані 

передаються послідовно або серіями тільки в одному напрямі в кожен момент часу (спочатку 

в одну, потім в інший бік). Максимальна швидкість передачі даних - 115 Кбит/с. Як правило, 

послідовні порти позначаються індексами COM1, COM2 і т. д. 

До послідовного порту підключаються пристрої, які не вимагають високої швидкості 

передачі (наприклад, миша, модем, джойстик і т. п.). 

Материнські плати раннього випуску мають два COM -порта, які відрізняються кількістю 

контактів. Сучасні плати містять лише один (чи два однакових) 9-контактний COM -порт 

(мал. 2.11). 

 

Мал. 2.11. 9-контактный COM -порт 
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Цей порт, як і LPT, все рідше використовується на практиці через свою функціональну і, 

найголовніше, швидкісній обмеженості. Як і у випадку з LPT -портом, часто на ATX -панели 

відсутній COM -разъем, проте є присутнім роз'єм на материнській платі. 

USB. Найбільш універсальний і використовуваний на практиці порт (мал. 2.12), про що 

говорить навіть переклад його абревіатури з англійського - універсальна послідовна 

магістраль. Це один з сучасних інтерфейсів для підключення зовнішніх пристроїв. Дані 

можуть передаватися як в асинхронному, так і в синхронному режимі. При цьому теоретична 

швидкість передачі складає 12-480 Мбіт/с (залежно від специфікації порту[6]). 

 

Мал. 2.12. USB -порт (вгорі) і USB -коннекторы (внизу) 

 

До USB -порту можна підключати різноманітні пристрої, починаючи з миші і закінчуючи 

цифровою відеокамерою. Теоретично до одного комп'ютера можна під'єднати до 127 USB -

устройств через ланцюжок концентраторів (які використовують топологію «зірка»), причому 

вони можуть бути самими різними. На практиці ж підключення великої кількості устатку-

вання вимагає достатнього запасу потужності блоку живлення, оскільки USB -устройства 

отримують живлення прямо через USB -коннектор. Як правило, під'єднуються 1-2 пристрої, 

наприклад принтер і сканер. 

Важлива особливість USB -портов - вони підтримують технологію Plug and Play : усі 

приєднані до USB -порту пристрою конфігуруються автоматично, тобто користувачеві не 

треба встановлювати для них драйвери, комп'ютер зробить це сам. 

Примітка 

Автоматична установка драйверів можлива для пристроїв, дані про яких є у базі цих 

драйверів операційної системи. Якщо в системі немає потрібного драйвера, то можна 

використовувати драйвер з диска, що йде в комплект з пристроєм, або викачати драйвер з 

Інтернету. 

Крім того, USB -порты підтримують можливість «гарячого» підключення : устаткування 

може під'єднуватися при працюючому комп'ютері. 



29 

 

Зазвичай на материнській платі не менше два USB -портов. На хороших материнських 

платах їх може бути шість-вісім. 

Не варто забувати про те, що пристрій, підключений до USB -порту комп'ютера, «краде» у 

блоку живлення потужність. Тому зловживати з підключеннями до USB -порту не стоїть. 

PS/2. Це паралельний порт, використовуваний в основному для підключення миші і 

клавіатури. По функціональності він практично ідентичний COM -порту, проте швидший і 

компактніший (мал. 2.13). 

 

Мал. 2.13. PS/2-порт (ліворуч) і PS/2-коннектор (справа) 

 

Таких портів на материнській платі не мало не багато - два. Їх більше і не треба, оскільки 

підключення декількох клавіатур і мишей в принципі не передбачається, та і неможливо на 

апаратному рівні. 

IEE1394. Його ще часто називають FireWire. Це послідовний порт, здатний передавати дані зі 

швидкістю від 400 Мбіт/с і більше. Він використовується в основному для цифрових 

відеопристроїв, які вимагають максимально швидкої передачі великого об'єму інформації. 

Часто також до такого порту під'єднують безпровідні мережеві адаптери (мережеві карти, 

мости, маршрутизатори, точки доступу і т. п.), підключення яких до звичайної мережевої 

карти призводить до зменшення швидкості передачі даних. 

Порти FireWire бувають двох типів. У більшості настільних комп'ютерів використовуються 

6-контактні порти, в ноутбуках - 4-контактні (мал. 2.14). 
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Мал. 2.14. Порт FireWire : 6-контактний (ліворуч вгорі), 4-контактний (справа вгорі), 

контроллер з двома портами FireWire (внизу) 

 

На материнських платах зазвичай два, іноді чотири такі порти. Якщо таких портів на 

материнській платі немає, використовується плата розширення з FireWire -контроллером. 

Ethernet -порт. Це порт для під'єднування комп'ютера до локальної мережі. Він є присутнім 

на усіх сучасних материнських платах. Стандартно в материнську плату інтегрований 

мережевий контроллер, розрахований на підключення мережевого кабелю з роз'ємом RJ, - 

45. При цьому контроллер здатний забезпечувати функціонування мережі із швидкістю 

10/100/1000 Мбіт/с мережевого стандарту Ethernet 802.3. Деякі материнські плати мають два 

інтегровані мережеві контроллери (мал. 2.15). 

 

Мал. 2.15. Інтегрований мережевий контроллер (два праві верхні гнізда) 

 

Останнім часом все частіше в материнську плату інтегрується контроллер стандарту Ethernet 

802.11 (Wi - Fi), що є безумовним плюсом і додає їй універсальності використання. 

Акумуляторна батарея 

Вона призначена для живлення CMOS -памяти, в якій зберігаються усі налаштування 

користувача, зроблені за допомогою BIOS Setup. 
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Батарея має плоску форму і схожа на велику пігулку (мал. 2.16). Для її установки використо-

вується спеціальне гніздо з клямкою. 

 

Мал. 2.16. Акумуляторна батарея 

 

На ринку є присутньою просто величезна кількість різноманітних материнських плат для 

процесорів з різним інтерфейсом. Вибір материнської плати, як ви вже зрозуміли, - справа 

відповідальна, оскільки від цього залежить її «довголіття». В першу чергу, природно, треба 

визначитися з процесорним слотом, оскільки не за горами той час, коли вам захочеться 

модернізувати процесор. Не варто віддавати перевагу тим, у яких немає майбутнього, навіть 

якщо вони задовольняють сьогоднішнім потребам. Коли вам захочеться встановити інший 

процесор, ви просто фізично не зможете зробити цього. Тому рекомендується вибирати 

материнські плати тільки з перспективними процесорними слотами, наприклад Socket 775 

для процесорів Intel і Socket АМ2 для процесорів від AMD. Окрім цього, не забудьте про 

чіпсет, оскільки саме від нього залежить функціональність материнської плати, зокрема 

підтримувані частоти, тип оперативної пам'яті, якість аудіоконтроллера і т. п. 

 

Установка материнської плати  

Установка нової материнської плати - процедура досить трудомістка. Проте це зовсім не 

означає, що ви самі з нею не впораєтеся. Головне - робити усе послідовно, неспішно і знати 

деякі технічні особливості. Примітка 
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У багатьох корпусах кришка, на яку кріпиться материнська плата, знімається. Це пов'язано, в 

першу чергу, з тим, що розміри материнської плати можуть бути великі для вибраного 

корпусу, що заважає і її вільній установці. Якщо у вас такий корпус, скористайтеся цією 

можливістю. 

Як бачите, установка материнської плати вимагає акуратності, яку і необхідно виявити. 

Інакше комп'ютер може працювати зі збоями або взагалі не працювати. Причинами можуть 

бути відсутність контакту в одному з роз'ємів, мікротріщини в структурі плати в результаті її 

прогинів і т. д. 

Розділ 3. Процесор і система охолодження  

 

Як людина не може жити без кисню, так і комп'ютер не може обходитися без процесора. 

Оскільки процесор - це одно з найголовніших пристроїв в комп'ютері, то і умови функціону-

вання йому треба забезпечувати ті, що відповідають. Найважливіше з них - ефективна 

система охолодження. Тому в цій главі ми розглянемо процесор разом з кулером. 

Загальні відомості про процесор  

Процесор (Central Processing Unit, CPU) - це один з основних компонентів комп'ютера, який 

виконує арифметичні і логічні операції, задані програмою. 

Фізично процесор є інтегральною мікросхемою (пластина кристалічного кремнію прямокут-

ної форми), на якій розміщені електронні блоки, що реалізовують усі його функції. Кристал-

пластинка зазвичай поміщається в плоский керамічний корпус і з'єднується золотими 

(мідними) провідниками з металевими штырьками (висновками, за допомогою яких 

процесор входить в процесорне гніздо на материнській платі комп'ютера) або металевими 

майданчиками (самі виводи вже містяться в процесорному слоті). 

Процесор володіє безліччю характеристик, за допомогою яких можна здійснювати порівнян-

ня різних моделей процесорів від різних виробників. Саме факт наявності декількох 

виробників впливає на різноманітність характеристик процесора, оскільки набувають 

чинності патенти на технології, які не можуть повторюватися різними виробниками. 

На сьогодні на ринку є присутнім тільки два реальні виробники процесорів, а саме, AMD і 

Intel. Тому їх і розглядають, коли йдеться про вибір процесора. 

Ось деякі представники цих типів процесорів : Intel Celeron, Intel Core 2 Duo, AMD Athlon, 

Athlon 64 X2 та ін. Усі вони відрізняються інтерфейсом, використовуваними технологіями 

(алгоритмами, кількістю ядер) і швидкодією. 
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Ринок пропонує дуже великий вибір процесорів різної частоти, починаючи з «молодших» 

(дешевших) моделей і закінчуючи моделями вищої категорії, що містять декілька ядер. 

Варто також згадати про те, що створення процесорів йде по трьох напрямах : процесори для 

персональних комп'ютерів, процесори для серверів і процесори для переносних пристроїв 

(ноутбуків, КПК, PDA та ін.). Процесори третього напряму характеризуються зменшеним 

споживанням енергії, що особливо важливо для цього типу пристроїв. 

Коли йде мова про порівняння швидкодії процесорів від цих виробників, то виникає безліч 

спірних питань і ще більше неоднозначних відповідей. Проте ясне одно: швидкодія 

процесора залежить від дуже багатьох чинників, основними з яких є шини обміну інформаці-

єю, частота роботи ядра, наявність розширень стандартних інструкцій, тип і розмір кеш-

пам'яті, пропускна спроможність контроллера пам'яті, апаратні технології ядра і багато що 

інше. З деякими з них ви зможете познайомитися далі. 

 

Частота ядра 

Частота ядра - показник, що впливає на швидкість виконання команд процесором. Проте це 

зовсім не означає, що це характеризує його швидкодію. Річ у тому, що, залежно від констру-

кції ядра і наповнення його різними апаратними блоками, ядро здатне виконувати за один 

такт різну кількість команд, тому часто буває так, що процесори з різною частотою мають 

однакову продуктивність. 

За замовчуванням одиницею одного такту вважається 1 Гц. Це означає, що при частоті 1 ГГц 

ядро процесора виконує 1 млрд тактів. Теоретично, якщо вважати, що за один такт ядро 

виконує одну операцію, швидкість роботи процесора склала б 1 млрд операцій в секунду. На 

практиці ж цей показник обчислити досить важко, оскільки на нього впливають кількість 

виконуваних операцій за такт, складність операції [7], пропускна здатність шин кеш-пам'яті 

та оперативної пам'яті і т. д. 

Шини 

Слово «шина» слід розуміти як деякий канал з певними характеристиками, через який 

процесор обмінюється даними з іншими компонентами. Прикладом такого каналу може бути 

канал, по якому йде обмін даними з кеш-пам'яттю, контроллером пам'яті, відеокартою, 

жорстким диском і т. д. 

Головними характеристиками шини є її розрядність і частота роботи. Так, чим вище її 

розрядність і частота, тим більше даних проходить через шину за одиницю часу, а значить, 

більше дані буде оброблено процесором або іншим компонентом. Приміром, якщо брати 

процесори AMD, то вони мають декілька подібних шин (зовнішніх і внутрішніх), які 
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працюють на різних частотах і мають різну розрядність. Це пов'язано з технологічними 

особливостями, оскільки не усі компоненти здатні функціонувати з частотою найбільш 

швидкої шини. 

Саме тут і криється перша і найголовніша помилка багатьох користувачів, які вважають, що 

частота процесора є показником його швидкості роботи. На самій же справі усе упирається в 

пропускну спроможність шини. Наприклад, якщо припустити, що за один такт ядра 

передається 64 біт, або 8 байт, інформації (64-бітовий процесор) і частота шини складає 100 

Мгц, то пропускна спроможність шини складе 8 байт Г 100 000 000 тактів, що дорівнює 

приблизно 763 Мбайт. В той же час частота ядра процесора може бути в кілька разів вище. 

Це, у свою чергу, означає, що досягши цього показника запас швидкості процесора, що 

залишився, елементарно простоює. 

З іншого боку, існують шини, наприклад, між процесором і кеш-пам'яттю першого рівня, які 

дозволяють їм найефективніше обмінюватися даними, що досягається за рахунок їх роботи 

на одній частоті. 

Розрядність 

Розрядність процесора визначає ту кількість інформації, яку він може обробити за один такт. 

Чим вище буде його розрядність, тим більше інформації він зможе обробити. Проте це 

зовсім не означає, що швидкість процесора від цього підвищується. Головним чином 

розрядність впливає на об'єм даних (а відповідно, і об'єм використовуваної оперативної 

пам'яті), що адресуються, хоча, звичайно, може підвищуватися швидкість виконання 

цілочисельних операцій. Мало того, розрядність процесора тісно пов'язана з розрядністю 

модулів оперативної пам'яті. 

Проте варто відмітити той факт, що розрядність процесора зовсім не означає, що він працює 

саме з нею. Насправді це просто говорить про те, що він може виконувати, приміром, 64-

бітові команди. В той же час процесор спокійно може працювати з розрядністю, наприклад, 

80 або 128 біт, коли справа стосується операцій з плаваючою точкою. 

На сьогодні використовуються 32 - і 64-розрядні процесори. 

Кеш-пам'ять 

Як ви вже зрозуміли, швидкість роботи процесора визначається швидкістю роботи усіх його 

ділянок. Швидкість роботи цих ділянок залежить від їх апаратних можливостей і пропускних 

здібностей відповідних шин даних. Передбачаючи таку ситуацію, виробники процесорів 

придумали і впровадили кеш-пам'ять з метою максимально прискорити роботу їх апаратних 

блоків. 



35 

 

Головна відмінність кеш-пам'яті від оперативної пам'яті комп'ютера - швидкість роботи. На 

практиці швидкість роботи кеш-пам'яті в десятки разів вище швидкості роботи оперативної 

пам'яті, що пов'язано з технологічним процесом їх виготовлення і умов функціонірвання. 

Щоб не заходити в теоретичні нетрі, досить буде сказати, що існує декілька типів кеш-

пам'яті. Так, найбільш швидкою є кеш-пам'ять першого рівня, після неї за швидкістю йде 

кеш-пам'ять другого і третього рівнів. Зазвичай обов'язковими є тільки перші дві позиції, 

хоча ніщо не заважає зробити кеш-пам'ять четвертого рівня і т. д. У будь-якому випадку ця 

пам'ять буде швидша за оперативну пам'ять. 

Що стосується розміру кеш-пам'яті, то він може бути різним, залежно від моделі процесора і 

його виробника. Зазвичай розмір кеш-пам'яті першого рівня значно менше розміру кеш-

пам'яті другого або третього рівня. Крім того, кеш-пам'ять першого рівня має найбільшу 

швидкодію, оскільки працює на частоті ядра процесора. 

Варто відмітити той факт, що розмір кеш-пам'яті процесорів Intel помітно більше, ніж 

процесорів AMD. Це пов'язано з алгоритмом роботи кеш-пам'яті. Так, у процесорів AMD 

кеш-пам'ять має ексклюзивний тип, тобто в пам'яті будь-якого рівня містяться тільки 

унікальні дані. В той же час кеш-пам'ять у процесорів Intel може містити дані, що повторю-

ються, що і пояснює її збільшений розмір. 

Кеш-пам'ять, як і звичайна пам'ять, має розрядність. Від цього безпосередньо залежить її 

швидкодія, оскільки велика розрядність дозволяє передавати за один такт більше за даних. 

Знову-таки, процесори різних виробників по-різному працюють з кеш-пам'яттю: одні 

використовують велику розрядність, наприклад 256 біт, другі - малу розрядність, але режим 

одночасного читання і запису. 

Кількість ядер 

Не так давно на ринку процесорів з'явилися моделі, декілька ядер, що містять. На відміну від 

віртуальних ядер, що пропонує технологія HyperThreading, на процесорі дійсно може 

розташовуватися декілька ядер. На сьогодні поширення вже набувають процесори, у яких є 

чотири незалежні ядра. 

Перші двоядерні процесори мали два абсолютно незалежних ядра, тобто кожне ядро мало 

абсолютно однакову будову, включаючи кеш-пам'ять першого і другого рівнів. Сьогодні ж 

ядра мають загальну кеш-пам'ять другого рівня, що дозволяє ще більше збільшити продукти-

вність процесора. 

Чи є сенс використовувати багатоядерні процесори? Відповідь однозначна : є. Використання 

багатоядерного процесора дає помітний приріст в продуктивності комп'ютера. Крім того, ви 

отримуєте процесор, який практично неможливо на 100 % завантажити роботою, оскільки є 
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деякі технологічні аспекти. Це означає, що ви більше не побачите ситуацію, коли застосу-

вання настільки зайняло процесор, що комп'ютер не реагує ні на які дії і його доводиться 

перевантажувати за допомогою кнопки Reset. 

Варто відмітити той факт, що продуктивність процесора не завжди збільшується. Річ у тому, 

що використання декількох ядер має на увазі відповідне написання застосувань. На 

сьогоднішній же день достатні мало програм, написаних з урахуванням багатоядерності. Це 

означає, що зазвичай завантажується тільки одно ядро. Проте час не коштує на місці і стає 

зрозуміло, що багатоядерність обов'язково буде затребувана. 

 

Маркіровка процесорів 

 

У колишні часи процесор можна було досить легко ідентифікувати, використовуючи для 

цього лише його назву і тактову частоту. Проте з появою процесорів з різною архітектурою 

(різними ядрами) подібна маркіровка виявилася малоефективною. Крім того, велику 

нерозбериху додали процесори AMD, які в якості тактової частоти використовують так 

званий Pentium -рейтинг, а не реальну частоту процесора. 

Як би то не було, на сьогодні існує певний спосіб маркіровки процесорів Intel, який можна 

розшифрувати, тільки бачачи перед собою таблицю відповідностей. Що стосується процесо-

рів AMD, то подібна маркіровка доки не використовується, проте недалека та година, коли 

це станеться. 

Інтерфейс процесорів 

Під словом «інтерфейс» варто розуміти конструкцію процесора, яка, у свою чергу, визначає 

особливу конструкцію процесорного слота на материнській платі. 

За весь час існування процесорів змінилася безліч процесорних слотів, що було викликано 

постійним ускладненням конструкції процесора і збільшенням кількості контактів на 

пластині процесора. Крім того, процесори різних виробників також мають різну кількість 

контактів. 

Що стосується маркіровки процесорів, то така кілька років тому була введена для процесорів 

Intel, змінивши зрозумілий показник частоти процесора на його номер, незрозумілий 

користувачам, зате зрозумілий виробникам. Процесори AMD дотримуються старого способу 

маркіровки, процесора, що включає назву, його Pentium -рейтинг і додатковий код з цифр і 

букв, за допомогою якого можна дізнатися про ядро, технологічний процес, степпингах і 

інших показниках. 
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Нижче в таблиці. 3.1-3.7 дається опис популярних процесорів для персональних комп'ютерів, 

які характерні для використовуваних сьогодні процесорних слотів. 

Таблиця 3.1. Процесори для процесорного слота Socket 478 
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Таблиця 3.2. Процесори для процесорного слота Socket 775 
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Таблиця 3.3. Процесори для процесорного слота Socket 462 (Socket A) 
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Таблиця 3.4. Процесори для процесорного слота Socket 754 
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Таблиця 3.5. Процесори для процесорного слота Socket 940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.6. Процесори для процесорного слота Socket 939 
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Таблиця 3.7. Процесори для процесорного слота Socket AM2 
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Загальні відомості про систему охолодження  

На сьогодні процесори в ході роботи нагріваються досить сильно. При цьому їх тепловиді-

лення може складати від 30 Вт для процесорів початкового рівня до 130 Вт і більше для 

високопродуктивних процесорів. Тому, щоб погасити цю «пожежу», потрібний ефективний 

тепловідвід. 

До недавнього часу існував всього один спосіб охолодження процесора - радіатор. Для його 

охолодження, відповідно, використовувався вентилятор. 

Сьогодні ж є декілька рішень цієї проблеми, які реально застосовуються на практиці і 

знаходять усе більш широке застосування. 

Нижче розглянуті деякі із способів охолодження процесора, що отримали найбільше 

поширення. 

Повітряне охолодження 

Воно застосовується у більшості комп'ютерів. Для цього використовуються радіатор (з 

алюмінію, міді або іншого сплаву) і закріплений на нім високооборотний вентилятор. Він 

охолоджує радіатор. У зборі такий пристрій називається кулером (мал. 3.1). 

 

Мал. 3.1. Звичайний кулер 

 

На сьогодні існує велика кількість радіаторів, від форми яких залежить міра охолодження 

процесора. Сам по собі радіатор його не охолоджує, а лише збільшує площу розсіювання 

тепла і створює усі умови для найбільш ефективного проходження повітря, що поступає від 

вентилятора. 
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Останнім часом все більшу популярність отримують мідні радіатори. Доведено, що мідь 

розсіює тепло ефективніше за алюміній (в середньому на 20-30 %). Саме тому любителі 

екстремального розгону віддають перевагу саме міді. Добре зарекомендували себе мідні 

радіатори Zalman, які відрізняються своєю оригінальною формою (віяло з множиною 

граней). Їх ціна виправдовується високою ефективністю (в середньому кулер Zalman стоїть в 

2-4 рази дорожче звичайного кулера). 

Важливий в охолодженні контакт між процесором і радіатором. Чим він кращий, тим краще 

буде тепловіддача між двома цими пристроями. Якщо нормального контакту немає, то ні про 

яке ефективне охолодження і мову бути не може. 

Чтобы обеспечить хороший контакт между радиатором и поверхностью процессора, 

используются разнообразные теплопроводящие пасты. При выключенном компьютере паста 

имеет вязкое состояние. После его включения процессор начинает нагреваться, а вместе с 

ним нагревается и паста, переходя из вязкого состояния в жидкое. Благодаря этому она 

равномерно покрывает пластину процессора и обеспечивает хороший контакт с поверх-

ностью радиатора. 

Таким чином, кулер забезпечує ефективне охолодження процесора при його нормальному 

режимі роботи. Велике навантаження на нього лягає при розгоні, коли температура підвищу-

ється в 2-3 рази. Якщо в цьому режимі система працює стабільно, то ви є володарем якісного 

і, головне, самодостатнього кулера. Якщо ж при роботі процесора в системі відбуваються 

збої, то варто замислитися про заміну кулера продуктивнішим або продумати варіант 

переходу на інший тип охолодження. 

Повітряне охолодження із застосуванням теплових труб 

Останнім часом все більшої популярності набувають системи охолодження, у складі яких 

використовуються теплові труби. Якщо говорити коротко, то теплова труба - герметичний 

пристрій з теплоносієм, який дозволяє переносити тепло, використовуючи для цього 

молекулярний механізм перенесення пари. 

На практиці це виглядає таким чином. Нагрітий, наприклад, радіатором процесора теплоно-

сій (рідина) теплової труби перетворюється на пару і переноситься в холодну її частину на 

деяку відстань до тих пір, поки не почне конденсуватися і охолоджуватися, повертаючись 

назад до вихідної точки. В результаті виходить замкнутий цикл і практично бездоганна і 

вічна система. 

Конструкція системи, що охолоджує, із застосуванням теплових труб може бути різною, 

залежно від кількості переносимого тепла і вільного місця для її організації. Проте ніж 
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більше теплових труб бере участь в системі охолодження і чим ефективніше буде система їх 

охолодження, тим більше тепла зможе розсіятися. 

Така система охолодження для процесора нагадує звичайний кулер (мал. 3.2). Теплова труба 

(чи труби) бере свій початок в невеликому радіаторі, що прикладається до поверхні 

процесора і закінчується в потужнішому радіаторі, який, у свою чергу, охолоджується 

потужним вентилятором. 

 

Мал. 3.2. Кулер на основі теплових труб 

 

Подібні системи охолодження знаходять своє застосування практично у будь-якому місці і 

на будь-якому пристрої, якому потрібно охолодження. Приміром, охолодження на основі 

теплових труб можна з однаковим успіхом використовувати для охолодження процесора, 

відеокарти, системного набору мікросхем і т. д. Дуже часто така система настільки ефектив-

на, що дозволяє навіть обходитися без вентилятора, що охолоджує. 

Рідинне охолодження 

У промисловості використання води із спеціальними присадками в якості охолоджувача 

практикується давно, проте в комп'ютерах така технологія з'явилася порівняно недавно. 

Зрозуміло, що занурити процесор у воду не вдасться. Як же тоді поступити? Підходів 

декілька. Один з них полягає в наступному. На процесор встановлюється металевий радіатор. 

Він є теплообмінником особливої конструкції (мал. 4.3), що містить металеву трубку, яка 

певна кількість разів згинається усередині радіатора, покриваючи при цьому усю його 

площу. До кінців трубки приєднується водяна помпа, яка перекачує дистильовану воду або 

іншу рідину. Холодна рідина, протікаючи через трубку в теплообміннику, охолоджує його і 

одночасно сам процесор. Далі вона потрапляє в спеціальний резервуар, забезпечений одним-
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двумя вентиляторами, де охолоджується для наступного циклу. Після цього процес повторю-

ється знову. 

 

Мал. 3.3. Теплообмінник системи водяного охолодження 

 

Як бачите, усе досить просто і ефективно. Підбираючи швидкість перекачування води, 

конструкцію теплообмінника і його охолодження, можна добитися максимальної продуктив-

ності системи. 

Встановити водяну систему охолодження комп'ютера досить легко, і саме цей факт притягає 

велику кількість оверклокеров. Мало того, у такий спосіб паралельно можна охолоджувати 

ще процесор і пам'ять на графічному адаптері, які нагріваються не менше центрального 

процесора. Установка водяного охолодження полегшується тим, що на самому радіаторі або 

пластиковому утримувачі теплообмінника є безліч отворів, пара з яких вже точно повинна 

співпасти з отворами на материнській платі біля процесорного гнізда. 

Увага! 

Водяне охолодження несе в собі потенційну загрозу, яка проявляється при порушенні 

цілісності конструкції. Вода може потрапити на електричні схеми, що приведе до замикання. 

Наслідки непередбачувані. 

У продажу є досить багато різних наборів водяного охолодження, які відрізняються лише 

своєю конструкцією і ефективністю охолодження. При цьому в комплект входить детальна 

інструкція по збору такого «самогонного» апарату. 

Великий мінус системи рідинного охолодження - її вартість, що стримує її широке поширен-

ня серед звичайних користувачів. Але для любителів ігор це не повинно стати перешкодою. 

Елементи Пельтье 
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Цей варіант охолодження процесора можна віднести до екзотичних, але дійсно результатив-

них. Його особливо полюбили ті користувачі, які за всяку ціну хочуть змусити процесор 

працювати на максимальних частотах і з максимальною віддачею. Цей варіант можна 

застосовувати і для охолодження інших комплектуючих (наприклад, графічного процесора 

або пам'яті). 

Для охолодження використовуються спеціальні елементи (мал. 3.4), які засновані на ефекті 

Пельтье (названий по імені французького фізика Жана Пельтье). 

 

Мал. 3.4. Елементи Пельтье 

 

Суть цього ефекту полягає в наступному. Якщо пропускати електричний струм через кордон 

двох напівпровідників p - і n -типов, виготовлених з різних матеріалів, то це призводить до 

поглинання тепла на одному провіднику і до виділення його на іншому. Кількість тепла, що 

виділяється або поглинається, залежить від матеріалів провідників і сили струму, що 

протікає по них. 

Проте не усе так безхмарно. Оскільки елементи Пельтье під час роботи виділяють велику 

кількість тепла, яка безпосередньо залежить від їх потужності, для їх охолодження потрібний 

потужний вентилятор[9]. 

Еще один минус – большое потребление тока, а соответственно, и мощности. Например, для 

поглощения 40 Вт тепла процессора требуется элемент Пельтье размером 40 × 40 мм, 

который будет обеспечивать перепад температур в 60°, потребляя при этом до 85 Вт 

мощности блока питания. 

Ну і найголовніший недолік: при великій потужності елементу Пельтье він здатний виділяти 

конденсат (особливо коли температура процесора низька і не вимагає особливого охоло-

дження). 

Виходячи з усього сказаного вище, можна запропонувати наступний варіант. Для максима-

льного ефекту при мінімальному ризику слід використовувати готові системи кулеров, які 

оснащені термодатчиками, що дозволяють підвищувати або знижувати швидкість обертання 

вентиляторів або взагалі відключати елемент Пельтье. 
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У комплекті з кулером варто використовувати досить потужний блок живлення (не менше 

350 Вт), який забезпечить необхідну потужність для усіх компонентів комп'ютера. 

Використання тієї або іншої системи охолодження - особистий вибір кожного користувача. 

Проте порадити можна тільки одно: якщо ви не намагаєтеся розганяти процесор або ваша 

система майже справляється з таким розгоном, то немає абсолютно ніякого сенсу в тому, 

щоб придбавати, наприклад, дорогу рідинну систему охолодження. Набагато простіше 

придбати хороший мідний кулер, який відмінно буде справлятися з поставленим завданням. 

Якщо ж планується екстремальний розгін, то в цьому випадку, звичайно, скупитися не 

рекомендується. 

 

Розділ 5 Оперативна пам'ять  

 

Оперативна пам'ять, разом з набором системної логіки (чіпсетом) і центральним процесором, 

складає основу будь-якого персонального комп'ютера, оскільки в ній зберігаються необхідні 

для вирішення поставленого завдання дані, які можуть бути у будь-який момент прочитані 

або змінені. Мало того, від типу встановленої в комп'ютері оперативної пам'яті залежить 

швидкодія системи в цілому, що в першу чергу пов'язане із швидкістю передачі даних від 

оперативної пам'яті до процесора. 

Загальні відомості  

Оперативна пам'ять (Random Access Memory, RAM) - одно з пристроїв, від об'єму і швидкос-

ті роботи якого залежить швидкодія комп'ютера в цілому. 

Пам'ять у своєму розвитку пройшла такий же довгий шлях, як і процесор. За весь час її 

існування змінилося більше десяти модифікацій, починаючи з EDO RAM і закінчуючи DDR 

SDRAM. Пам'ять - цей другий по швидкодії пристрій після центрального процесора. Її 

завданням є своєчасне надання процесору необхідної інформації, тому вимоги до швидкості 

пам'яті дуже високі. 

Модулі пам'яті випускають багато виробників, основними з яких стали SEC (Samsung), 

Corsair, Winbond, Kingston. 

Нижче описані деякі типи оперативної пам'яті, які використовуються у складі комп'ютера. 

SDRAM 

Тип оперативной памяти SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) (рис. 4.1) появился достаточно 

давно и получил широкое распространение. Операции в микросхемах памяти синхронизиро-

ваны с тактовой частотой центрального процессора (память и процессор работают одновре-
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менно). Это достигается путем использования внутренней трехступенчатой конвейерной 

архитектуры микросхемы и чередованием адресов. 

 

Мал. 4.1. Модуль пам'яті SDRAM 

 

Технологія SDRAM дозволяє скоротити час, що витрачається на виконання команд і 

передачу даних, за рахунок виключення циклів очікування. Існують 168-контактні модулі 

SDRAM, призначені для роботи на частотах 66, 100 і 133 Мгц. Тому пам'ять може відповіда-

ти специфікаціям РС66, РС100 або РС133. Пропускна спроможність модулів пам'яті 

специфікації РС133 складає 1 Гбайт/с. 

Характерною особливістю модулів пам'яті SDRAM стала наявність двох ключів на контакт-

ному майданчику. 

Цей тип пам'яті ще можна зустріти в старих комп'ютерах класу Celeron 300 і вище. У нових 

комп'ютерах SDRAM не застосовується, оскільки сучасні материнські плати працюють з 

пам'яттю, частота яких не менше 200 Мгц. 

SGRAM 

SGRAM (Synchronous Graphics RAM) – це варіант SDRAM, розрахований на графічні 

додатки. Апаратна структура майже ідентична, тому в більшості випадків вони взаємозамін-

ні. Різниця полягає у функціях, здійснюваних регістром сторінки.SGRAM працює швидше в 

графічних застосуваннях, хоча фізично її швидкість така ж, як і у SDRAM (при звичайному 

застосуванні). Додаткові можливості SGRAM використовуються тільки графічними 

акселераторами. 

Як і у випадку з SDRAM, пам'ять SGRAM вже віджила своє і в сучасних комп'ютерах 

практично не зустрічається. В першу чергу це пов'язано із здешевленням швидших типів 

пам'яті, які вигідніші при використанні в сучасних програмних застосуваннях. 

RDRAM 

Тип пам'яті RDRAM (Rambus Dynamic RAM) використовує вузьку (малорозрядну) магістраль 

даних (на відміну від SDRAM і SGRAM). Це дозволяє у декілька разів підвищити частоту, на 

якій вона функціонує. 
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Існує три різновиди RDRAM, що є деякою еволюцією розвитку технології : Base, Concurrent і 

Direct RDRAM. Відмінності між першою і другою зовсім незначні: технології Base і 

Concurrent настільки сильно переплітаються, що, в принципі, це одно і те ж. Зміни ж в 

останній просто революційні. 

Base RDRAM (BRDRAM) і Concurrent RDRAM (CRDRAM) відрізняються тільки робочими 

частотами: для першої номінальна частота складає 250-300 Мгц, для другої - 300-350 Мгц. 

Дані передаються по двох фронтах сигналу (тобто два пакети даних за такт), тому результу-

юча частота передачі виходить в два рази більше. Пам'ять використовує 8-бітову шину 

даних, що дає пропускну спроможність 500-600 Мбайт/з для BRDRAM і 600-700 Мбайт/з для 

CRDRAM. 

Особливий інтерес представляє Direct RDRAM (DRDRAM). Вона має 16-бітову шину і 

функціонує на частоті 400 Мгц, що дозволяє досягти пропускної спроможності 1,6 Гбайт/с. 

Ще одна технологія - Direct Rambus (пам'ять DRDRAM) - є високошвидкісною замкнутою 

системою, яка має свою адаптовану логіку управління і точно розраховані параметри. 

DRDRAM дозволяє досягти великих швидкостей передачі даних (до 1,6 Гбайт/з на один 

канал і до 6,4 Гбайт/з при чотирьох каналах). 

DDR SDRAM 

Пам'ять DDR SDRAM(мал. 4.2) стала наслідком поліпшень архітектури SDRAM, тому інша 

назва цього типу пам'яті SDRAM II. Лідерство в розробці DDR SDRAM належить корпорації 

Samsung. 

 

Мал. 4.2. Модуль пам'яті DDR SDRAM 

 

Пам'ять типу DDR SDRAM за один такт може передавати два пакети даних (звідси і 

абревіатура DDR), що і дозволило збільшити пропускну спроможність в два рази. 

Великим плюсом DDR SDRAM є її нижча ціна в порівнянні з RDRAM. До речі, у DDR 

SDRAM також менша латентність (час оновлення вмісту осередків), тому вона дуже часто 

перевершує RDRAM по продуктивності. 

DDR -память, працюючу на частоті 100 Мгц, іноді означають як DDR200, маючи на увазі при 

цьому, що частота шини даних пам'яті складає 200 Мгц. Аналогічно при роботі ядра пам'яті 
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на частоті 133 Мгц використовують позначення DDR266, при частоті 166 Мгц - DDR333, а 

при частоті 200 Мгц - DDR400. 

Неважко розрахувати і її пропускну спроможність. Враховуючи, що ширина шини даних 

складає 8 байт, для пам'яті DDR200 отримаємо 1,6 Гбайт/з, для DDR266 - 2,1 Гбайт/з, для 

DDR333 - 2,7 Гбайт/з, а для DDR400 - 3,2 Гбайт/с. 

Хоча позначення типу DDR200, DDR266, DDR333 і DDR400 здаються цілком логічними і 

зрозумілими, офіційно прийнято інше позначення. У назві використовується не ефективна 

частота, а пікова пропускна спроможність, вимірювана в мегабайтах в секунду (Мбайт/с). 

Нижче приведений список відповідностей частот в різних позначеннях. 

• 100 Мгц → PC1600 DDR SDRAM → PC100 SDRAM → PC800 RDRAM. 

• 133 Мгц → PC2100 DDR4DDR266 SDRAM4PC133 SDRAM → PC1066 RDRAM. 

• 166 МГц → PC2700 DDR SDRAM → DDR333 SDRAM → PC166 SDRAM. 

• 200 Мгц → PC3200 DDR SDRAM → DDR400 SDRAM. 

• 216 Мгц → PC3500 DDR SDRAM → DDR433 SDRAM. 

• 233 Мгц → PC3700 DDR SDRAM → DDR466 SDRAM. 

• 250 Мгц → PC4000 DDR SDRAM → DDR500 SDRAM. 

DDR2 SDRAM 

Цей тип пам'яті (мал. 4.3) на сьогодні є самим швидкодіючим і перспективним, оскільки 

дозволяє працювати на високих частотах, що забезпечує велику швидкість передачі даних. 

Ця пам'ять багато в чому нагадує свою попередницю - DDR SDRAM. Дані передаються в 

двох напрямах паралельно, використовуючи для цього 64-бітову шину даних. Завдяки 

синхронності досягається подвоєна швидкість передачі даних по співвідношенню з часто-

тою. 
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Мал. 4.3. Модуль пам'яті DDR2 SDRAM 

 

Окрім цього, технологічні нововведення дозволили зменшити споживану модулями пам'яті 

потужність. 

Зовні пам'ять DDR2 відрізняється від DDR кількістю контактів, що означає їх несумісність. 

Тому якщо ви плануєте використовувати пам'ять стандарту DDR2, майте на увазі, що 

збільшити її об'єм можна буде, лише встановивши модуль такого ж типу. 

Самий прості модулі пам'яті DDR2 працюють на тактовій частоті 200 Мгц, тобто пам'ять має 

позначення DDR2 - 400. Якщо дотримуватися приведеного раніше списку, то відповідність 

частот буде наступна. 

• 200 Мгц → PC3200 DDR SDRAM → DDR2 - 400 SDRAM. 

• 250 Мгц → PC4000 DDR SDRAM → DDR2 - 500 SDRAM. 

• 266 Мгц → PC4300 DDR SDRAM → DDR2 - 533 SDRAM. 

• 333 Мгц → PC5300 DDR SDRAM → DDR2 - 667 SDRAM. 

• 400 Мгц → PC6400 DDR SDRAM → DDR2 - 800 SDRAM. 

• 450 Мгц → PC7200 DDR SDRAM → DDR2 - 900 SDRAM. 

• 500 Мгц → PC8000 DDR SDRAM → DDR2 - 1000 SDRAM. 

• 533 Мгц → PC8500 DDR SDRAM → DDR2 - 1066 SDRAM. 

Оскільки DDR2 -память працює на високих частотах, її мікросхеми досить сильно нагріва-

ються. Ще більше вони нагріваються, коли відбувається розгін пам'яті. Тому дуже часто чіпи 

пам'яті закриваються суцільною алюмінієвою пластиною, яка служить радіатором, дозволя-

ючи ефективніше відводити тепло від мікросхем або монтувати на них додаткові радіатори. 

Установка оперативної пам'яті  

Встановити оперативну пам'ять в слот - досить просте завдання. Воно полегшується ще і 

тим, що спеціальна конструкція слота і планки оперативної пам'яті не дозволяє зробити це 

неправильно : у модуля в нижній частині (з боку виводів) є зміщена в один бік виїмка. 

Аналогічний ключ є і в конструкції слота, тому залишається тільки зробити так, щоб вони 

поєдналися. 

Як встановити модуль оперативної пам'яті, розповідається і показується у відеоуроці «Урок 

5.1. Установка оперативної пам'яті». 

Увага! 

Майте на увазі, що занадто сильний натиск в парі з раптовим перекосом модуля може 

привести до виходу з ладу слота пам'яті. 
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Варто сказати декілька слів про сумісність слотів пам'яті і режими їх роботи. Материнська 

плата зазвичай орієнтована на однакові модулі, що дозволяє уникнути помилок в її роботі. 

Проте багато виробників дають можливість використовувати різні модулі пам'яті. Вони 

мають на увазі при цьому один їх тип, наприклад DDR2. Причому чіпи пам'яті можуть 

працювати на різних частотах. Проте встановивши різночастотні модулі пам'яті на материн-

ську плату, ви отримуєте ситуацію, коли пам'ять працює на мінімальній для цих модулів 

пам'яті частоті. Інакше кажучи, якщо у одного модуля частота роботи дорівнює 533 Мгц, а у 

іншого - 667 Мгц, в результаті пам'ять працюватиме на частоті 533 Мгц. Це знижує ефектив-

ність пропускної спроможності одного модуля, хоча, з іншого боку, все-таки дозволяє 

збільшити об'єм пам'яті. 

Якщо ви хочете, щоб оперативна пам'ять працювала з максимальною віддачею, то встанов-

люйте модулі, працюючі на одній частоті, наприклад DDR2 - 667. 

Практично усі сучасні материнські плати дозволяють досягти ще більшого приросту в 

швидкодії підсистеми пам'яті завдяки використанню двоканального режиму роботи з 

оперативною пам'яттю. Тому перш ніж додавати новий модуль до вже встановленого, 

звернетеся до документації материнської плати, щоб визначити, в який з вільних слотів 

необхідно вставити новий модуль, щоб пам'ять запрацювала в двоканальному режимі. В 

окремих випадках це дозволяє добитися 15-20 % приросту в швидкості роботи пам'яті. 

 

Розділ  6 Накопичувачів інформації  

 

У всі часи інформація, особливо цінна, грала дуже велику роль. Проте ще важливіше було 

зберегти її. 

На сьогодні існує досить багато пристроїв, які дозволяють ефективно зберігати інформацію і 

забезпечувати швидкий до неї доступ. З деякими з них ви можете познайомитися далі. 

Загальні відомості  

Накопичувачі інформації бувають різні, і функціонують вони також по-різному. З найбільш 

«ходових» пристроїв можна відмітити жорсткий диск, DVD -привод і USB -накопитель (flash 

-технология). 

Жорсткий диск 

Жесткий диск (Hard Disk Drive, HDD), или винчестер, предназначен для постоянного 

хранения информации, используемой при работе с компьютером. Эта информация может 

носить различный характер: документы, базы данных, видео, аудио и многое другое. 
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Зовні жорсткий диск виглядає як металева коробка заввишки 1,5-4 см (мал. 5.1), яка 

встановлюється у вільний 3,5 - або 5,25-дюймовий відсік корпусу. 

 

Мал. 5.1. Вінчестер (вигляд зверху і знизу) 

 

Усередині вінчестера знаходяться одна і більше за пластини (дисків) спеціального складу, на 

які і записується інформація. Дані записуються або прочитуються блоком магнітних голівок, 

які ковзають над пластинами у безпосередній близькості від них. Цим блоком управляє 

спеціальний високоточний кроковий двигун. 

У робочому стані пластини постійно обертаються. Оскільки швидкість обертання досить 

висока, між магнітною поверхнею і голівками утворюється повітряна подушка, і виходить, 

що вони як би «парять» над пластинами (носіями) на відстані 0,00005-0,0001 мм. 

Чим вище швидкість обертання, тим вище швидкість прочитування інформації, проте 

досягти високої швидкості обертання дуже складно з різних фізичних причин. На сьогодні 

найбільш поширеними є вінчестери із швидкістю обертання дисків 7200 про/мін для IDE - і 

SATA -дисков і 10 000-15 000 про/мін для SCSI -дисков. 

Окрім швидкості обертання двигуна, жорсткі диски розрізняються інтерфейсом доступу до 

даних, об'ємом, кеш-буфером, часом доступу до інформації, швидкістю прочитування і 

запису даних і т. д. При виборі вінчестера в першу чергу треба звернути увагу на інтерфейс, 

об'єм і швидкість запису/прочитування даних. 

На сьогодні активно використовуються три основні типи інтерфейсів жорстких дисків. 

IDE. Один из самых первых интерфейсов, получивший широкое распространение благодаря 

своей простоте, дешевизне и достаточной эффективности. IDE-контроллер встраивается 
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прямо в жесткий диск, что избавляет от необходимости приобретать дополнительные платы 

расширения. Кроме того, IDE-контроллер имеется на материнской плате. 

За весь час його існування було розроблено безліч стандартів, що описують правила і 

швидкість обміну даними між контроллером на жорсткому диску і контроллером на 

материнській платі. На сьогодні найбільше поширення отримала специфікація UltraATA/133, 

яка дозволяє передавати дані з теоретичною швидкістю 133 Мбайт/с. 

IDE -устройства найчастіше використовуються в робочих комп'ютерах. На серверах такі 

вінчестери встановлюються рідко з кількох причин. 

• Інтерфейс не дозволяє повноцінно працювати одночасно з пристроями, підключеними до 

одного шлейфу даних. 

Наприклад, якщо DVD -привод і вінчестер підключені до одному IDE -каналу, то час 

копіювання файлів з компакт-диска на жорсткий диск збільшиться в два рази (контроллер не 

може почати обмін даними з яким-небудь пристроєм, поки не закінчиться попередня 

операція). 

Особливе це неприємне явище помітно, коли неможливе швидко цю саму операцію 

завершити. Наприклад, якщо DVD -привод наполегливо намагається прочитати пошкодже-

ний диск, то HDD на цей час стає недоступним, і виникає враження, що система повисла. 

На щастя, це не відноситься до компонент, підключених до різним IDE -каналам. Саме тому 

рекомендується «розносити» часто використовувані пристрої по різних каналах. Якщо у вас 

тільки два IDE -устройства (скажімо, вінчестер і DVD -привод), то підключення їх саме 

таким чином (по одному на канал, на окремий шлейф) істотно збільшить швидкодію 

дискової підсистеми. 

• Навантаження на процесор. Вона позначається на продуктивності комп'ютера в застосуван-

нях, що ведуть інтенсивний обмін даними з диском. 

• Кожен пристрій вимагає окремого переривання. 

• Неможливість підключати більше чотирьох[10] пристроїв (причому ефективна робота 

можлива тільки з двома з них). Єдиний вихід - установка додаткового IDE -контроллера або 

придбання материнської плати з великою кількістю IDE -разъемов. 

Для підключення IDE -устройств використовується 80-жильний шлейф. Як правило, на 

материнській платі є присутнім два стаціонарних IDE -разъема (у більше «просунутих» 

моделей - чотири). 

Serial ATA. Цей тип інтерфейсу на сьогодні є самим використовуваним, оскільки дає 

можливість досягти високих швидкостей роботи з даними, дозволяючи у разі потреби 

створювати RAID -массивы. Він з'явився в результаті подальшого розвитку IDE -интерфейса. 
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Робота над ним почалася ще в 1999 році і завершилася створенням специфікації, яка 

дозволяє передавати дані зі швидкістю до 150 Мбайт/с. Потім з'явилася ще одна специфіка-

ція з пропускною спроможністю в два рази вище. Зараз розробляється специфікація Serial 

ATA - 3, яка обіцяє підвищити швидкісні показники до 600 Мбайт/с. 

Проте теорія - це теорія, а практика - це зовсім інше. Вона показує, що швидкість читання 

інформації з фізичного диска вінчестера ще далека від теоретично можливої, тому подаль-

ший «теоретичний» розвиток специфікації інтерфейсу не має великого сенсу, поки не буде 

збільшена реальна фізична швидкість прочитування даних з магнітних дисків вінчестера. 

На усіх сучасних материнських платах є присутніми роз'єми для підключення SATA -

винчестеров, кількість яких, як правило, не менше двох. 

SCSI. Він завжди розвивався паралельно з IDE -интерфейсом і спочатку призначався для 

серверів. Сучасні SCSI -контроллеры підтримують швидкість передачі даних до 320 Мбайт/з, 

що вище, ніж у аналогічних IDE -устройств. Крім того, SCSI -интерфейс має наступні 

безперечні переваги. 

• Низьке навантаження на процесор. 

• Висока швидкість передачі даних. 

• Можливість одночасної роботи з усіма пристроями, де б вони не знаходилися і як би не 

були підключені. 

• Довжина кабелю, яка може складати 3-6 м. 

• Вища надійність (в порівнянні з IDE) як контроллерів, так і SCSI -устройств. 

• Можливість використання зовнішніх пристроїв. 

• Максимальна кількість пристроїв (до 15) значно більше, чим у IDE, до того ж можна 

встановити декілька SCSI -контроллеров (зазвичай не більше чотирьох). 

• Для усіх SCSI -устройств потрібне усього лише одно переривання. 

• Можливість використання кешування і технології RAID і Hot Swap - щоб підвищити 

надійність і швидкодію. Правда, останнім часом стали з'являтися і аналогічні IDE -

контроллеры, але вони, безумовно, не так хороші, як у SCSI. 

Проте при усіх своїх достоїнствах SCSI - дорогий інтерфейс. Крім того, для використання 

SCSI -винчестера потрібний SCSI -контроллер, який також коштує недешево. Проте це не 

повинно вас зупиняти, якщо ви, приміром, займаєтеся кодуванням відео : такий вінчестер 

буде зовсім не зайвим. 

Від обсягу диска залежить , скільки він зможе зберігати інформації. Як правило , критична 

(робоча) інформація багато місця не займає (це , звичайно ж , не стосується серверів) . В 

основному велика частина вінчестера заповнена мультимедійними даними ( аудіосбо - 
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парників , відеофільми , графічні зображення). Цього « добра» завжди було , є і буде багато. 

На сьогоднішній день оптимальний обсяг диска для домашнього комп'ютера становить 200-

300 Гбайт. Однак якщо ви займаєтеся якоюсь серйозною роботою (наприклад , ко- дирования 

відео) , то його можна сміливо збільшити в три -чотири рази , тим більше що на ринку вже 

присутні моделі об'ємом 1 Тбайт . Що стосується офісних комп'ютерів , то для них з лишком 

вистачить диска об'ємом 80-120 Гбайт. 

При модернізації комп'ютера жорсткому диску необхідно приділяти особливу увагу. І річ не 

в тому, що жорсткий диск має бути великим і красивий. Дискова підсистема - найповільніша 

з усіх інших систем, тому швидкість роботи вінчестера грає дуже велику роль, особливо 

якщо в комп'ютері встановлено не так багато оперативної пам'яті, як хотілося б. Якщо 

оперативної пам'яті недостатньо, то операційна система все частіше звертається до файлу 

підкочування, а він якраз знаходиться на жорсткому диску. Саме тому швидкість обробки 

цього файлу жорстким диском така значуща. Придбаваючи жорсткий диск, вибирайте 

модель з найменшим часом доступу і найвищою швидкістю прочитування даних. 

Із швидкістю роботи жорсткого диска ми визначилися: вона має бути якомога більше. Якщо 

при цьому є ще і достатній об'єм вінчестера, то ви отримаєте жорсткий диск, що повністю 

відповідає завданням модернізації. 

CD/DVD -привод 

Сучасний комп'ютер не може обійтися без CD/DVD -привода, оскільки практично уся 

інформація поширюється саме на оптичних носіях, які використовуються в DVD -приводах 

для читання і запису. 

У 1978 році дві великі фірми Phillips і Sony об'єднали свої зусилля для створення нового 

формату запису і зберігання музики. В результаті в 1982 році на світ з'явився компакт-диск 

(Compact Disc, CD) із зовнішнім діаметром 120 мм, діаметром внутрішнього отвору 15 мм і 

завтовшки 1,2 мм. Ці розміри збереглися досі. 

Об'єм перших компакт-дисків складав 650 Мбайт. Спочатку вони призначалися для 

любителів музики. Трохи пізніше компакт-диски стали застосовувати для запису і зберігання 

комп'ютерних даних. 

Тепер небагато про пристрої, які прочитують/записують інформацію на оптичний диск. У 

міру розвитку технології вони, як і самі диски, піддавалися численним змінам. Так, ще 

нещодавно для роботи з оптичними дисками використовувався CD -привод (мал. 5.2). 
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Мал. 5.2. Привід для компакт-дисків 

 

Сегодня же для работы с оптическими дисками используются DVD-приводы. Оптические 

DVD по вместительности превосходят оптические CD в несколько раз. Так, объем компакт-

диска составляет всего 650–700 Мбайт, а объем DVD может доходить до 17 Гбайт[11]. 

Зовні DVD -привод виглядає як звичайний привід компакт-дисків (мал. 5.3). Проте можливо-

стей у нього значно більше. 

http://lib.rus.ec/b/170611/read#n_11
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Мал. 5.3. DVD -привод 

 

Технологія DVD стала величезним стрибком в розвитку носіїв інформації. Стандартний 

одношаровий односторонній диск містить до 4,7 Гбайт даних. DVD же можуть виготовляти-

ся і за двошаровим стандартом, що дозволяє зберігати до 8,5 Гбайт інформації. Крім того, 

DVD -диски можуть бути двосторонніми, що збільшує їх місткість до 17 Гбайт. 

Нині розробляються технології, що дозволяють працювати з тришаровими DVD, які, 

відповідно, здатна зберігати ще більше інформації. Крім того, сьогодні існують диски, що 

дозволяють зберігати 40 Гбайт даних, проте ціни на приводи для роботи з ними захмарні, 

тому широкого поширення вони доки не знайшли. 

Таким чином, DVD надають користувачеві значно більше можливостей по збереженню 

комп'ютерних програм, фільмів з хорошою якістю зображення і звуку. Звичайно, щоб читати 

DVD, знадобиться DVD -привод, але, оскільки технологія роботи з DVD є подальшим 

розвитком технології роботи з CD, DVD -привод працюватиме і з «старими» компакт-

дисками, причому різних форматів. Виробники вже практично не випускають CD -приводы і 

повністю перейшли на DVD -приводы. 

Важливий параметр для оптичних приводів - швидкість, яка визначає об'єм даних, що 

передаються за одиницю часу. Цей чинник особливо важливий при записі даних. Швидкість 

вимірюється в кілобайтах в секунду (Кбайт/с.) 
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З музичних дисків дані прочитуються із швидкістю 150 Кбайт/с. При цьому за кожну 

секунду прочитується 75 блоків, кожен з яких має 2048 байт корисної інформації. З такою 

швидкістю працюють побутові музичні центри. 

Що означає напис «52х» на корпусі? Річ у тому, що привід компакт-дисків із швидкістю 

передачі даних 150 Кбайт/з вважається одиншвидкісним і має позначення 1х. Звідси витікає, 

що 52х - це швидкість приводу, рівна 7800 Кбайт/с. Щоб забезпечувати таку швидкість, 

привід 52х обертає диск з періодичністю 7200 про/хв. 

Але швидкість передачі даних - це ще не усе. Є такий параметр, як час доступу. Воно 

дорівнює часу затримки між отриманням команди і початком прочитування з диска. Він 

набуває середнього значення, оскільки з різних областей на диску швидкість прочитування 

буде різною. Час доступу вимірюється в мілісекундах і є величиною, обернено пропорційній 

швидкості передачі даних, тобто чим вище швидкість, тим нижче час доступу (наприклад, 

одиншвидкісний привід має час доступу 400 мс, а 50-швидкісний - 130 мс). 

Зовсім нещодавно людей, у яких в комп'ютері був встановлений DVD, - ROM, не кажучи вже 

про DVD - RW, можна було перерахувати буквально по пальцях. Це було пов'язано в 

основному з цінами на ці пристрої. Крім того, CD - ROM (CD - RW) переживав тоді свій 

розквіт, і усім хапало його можливостей. Ну, може, доводилося використовувати трохи 

більше дисків, щоб дивитися якісне кіно, але з цим можна було змиритися. 

Сьогодні ж, коли ціни на DVD -приводы впали настільки, що його може придбати будь-який 

користувач, навіть обмежений в грошах, CD -привод пропав з ринку, і це цілком нормально. 

Проте головним чинником виходу DVD -привода в широкі маси стало те, що об'єми 

інформації для зберігання або використання збільшилися настільки, що привід для компакт-

дисків перестав задовольняти збільшені потреби. 

Як би то не було, на сьогодні існує досить велика кількість різноманітних моделей, які мало 

чим відрізняються один від одного. Проте в сірій масі завжди можна знайти щось привабли-

віше. 

Що стосується питання модернізації існуючого комп'ютера, то однозначно треба звернути 

увагу на DVD -привод, оскільки його молодший брат, CD -привод, вже віджив своє. Мало 

того, якщо і планується придбати DVD -привод, то слід купувати такий, який уміє записува-

ти і читати диски різних форматів, включаючи двошарові, і при цьому робить це добре. 

USB -накопитель 

Flash -накопитель (мал. 5.4) - яскравий представник переносних пристроїв малого розміру, 

які дозволяють переносити досить великий об'єм інформації. Мало того, на такий накопичу-
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вач можна встановити операційну систему і використовувати його для завантаження 

комп'ютера. 

 

Мал. 5.4. Flash -накопитель у вигляді брелока 

 

Flash -накопитель набагато зручніший в зверненні, ніж DVD і, тим більше, CD. Сучасні 

моделі таких накопичувачів дозволяють переносити до 16 Гбайт інформації, що практично 

складає об'єм двошарового двостороннього DVD. З іншого боку, вони набагато компактніші 

і їх спокійно можна підключити до будь-якого комп'ютера, у якого є хоч би один USB -порт. 

Практично усі моделі flash -накопителей для своєї роботи не вимагають установки драйверів, 

якщо використовується операційна система Windows 2000 і вище[12]. 

Як і інший тип накопичувача, USB -накопитель може мати різні виконання, форму і інші 

параметри. 

Сучасні швидкісні моделі USB -накопителей, працюючі із специфікацією USB 2.0, дозволя-

ють читати дані із швидкістю 30 Мбайт/з і записувати їх із швидкістю 20 Мбайт/с. Це 

означає, що ви отримуєте у своє розпорядження практично переносний компактний 

вінчестер, об'єму якого цілком достатньо для перенесення декількох фільмів і будь-якої 

кількості документів. 

6.2. Установка накопичувача в корпус  

Установка накопичувача в корпус - просте завдання, яке з легкістю може виконати навіть 

початкуючий користувач. У цій справі всього лише потрібні акуратність і, звичайно, знання 

послідовності дій при додаванні/заміні пристрою вибраного типу. 

 

 

 

 



67 

 

Розділ 6. Відеокарта  

Відеокарта - пристрій, який, можна сказати, являється святая святих для любителів ігор. 

Адже саме від неї в 90 % випадках залежить швидкість роботи комп'ютера для сучасних ігор, 

хоча багато хто наївно вважає, що усьому голова - процесор. 

Загальні відомості  

Відеокарта (мал. 6.1) формує і виводить на монітор як 2D - (двомірні, плоскі), так і 3D-

изображения (об'ємні). 

 

Мал. 6.1. Сучасна відеокарта 

 

Від відеокарти залежать якість цього зображення, що виводиться, і швидкість його відтво-

рення. Особливо критична швидкість роботи з тривимірною графікою, оскільки усі сучасні 

ігри і графічні програми для обробки складних 3D-объектов використовують саме 3D-

возможности відеокарти. 

На продуктивність графічної підсистеми комп'ютера впливає безліч показників. 

• Швидкість шини даних, по якій передається відеоінформація. 

• Швидкість встановленої на відеокарті відеопам'яті. 

• Об'єм встановленої відеопам'яті. 

• Швидкість графічного процесора і співпроцесора. 

• Апаратні технології роботи з 3D-графикой. 
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Свій внесок в швидкість роботи відеокарти, природно, вносить і центральний процесор. 

Проте сучасні графічні адаптери використовують його ресурси украй слабо, оскільки у них 

на озброєнні є свій власний графічний процесор, який по продуктивності нічим йому не 

поступається. Мало того, графічний процесор по складності електронної начинки перевищує 

центральний процесор у декілька разів. 

Відеокарта з графічним співпроцесором - цей високоінтелектуальний пристрій, основу якого 

складає арифметико-логічна система (мікропроцесор, працюючий з мікроінструкціями у 

власній відеопам'яті). 

Під час роботи графічний процесор і пам'ять можуть нагріватися, тому для їх охолодження 

використовується система тепловідводу. Вона може бути будь-якого типу з описаних раніше 

систем (див. гл. 4), проте найчастіше зустрічається система повітряного охолодження або 

система із застосуванням теплових трубок. 

Швидкість, з якою інформація відображається на моніторі, залежить від його поточного 

дозволу, кількості кольорів, що відображаються, частоти оновлення екрану, об'єму відеопа-

м'яті і складності об'єкту, що виводиться. Останній чинник має досить сильний вплив для 

3D-графики, оскільки вивести 3D-объект, що складається з декількох десятків мільйонів 

полігонів, - справа украй непроста, і усе залежить від швидкості графічного процесора. Для 

роботи ж з двомірною графікою особливої потужності процесора не вимагається, і ніхто про 

це навіть ніколи не замислюється. 

У відеокарті також дуже важливий графічний чіпсет, від якого залежить той набір технологій 

і інструкцій, які графічний процесор використовує для обробки інформації. Адже чим більше 

він зможе обробити інформації на апаратному рівні, тим менше доведеться «відбувати» 

центральному процесору, доробляючи за нього операції на програмному рівні. Це ж 

обов'язково позначиться на швидкодії відеопідсистеми комп'ютера. 

На якість зображення, яку відеокарта виводить на екран монітора, впливає дозвіл. Погодите-

ся, нікому не сподобається зображення, в якому є присутніми явні діри якості у зв'язку з 

неможливістю зробити плавний перехід між окремими точками. 

Дозвіл визначається кількістю точок (їх ще називають пікселами, віддаючи данину англійсь-

кій вимові цього слова), що одночасно відображаються на екрані монітора. Наприклад, для 

15-дюймових моніторів стандартним вважається дозвіл 1024 × 768, для 17-дюймових - 1280 

× 1024, для 19-дюмовых - 1600 × 1200 і т. д. 

Мало того, від дозволу монітора безпосередньо залежить кількість інформації, яка на нім 

відображатиметься. Набагато приємніше переглядати на екрані вміст вікон браузеру, коли 

його не треба розтягувати, щоб побачити реальне розташування текстових і графічних 
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об'єктів на сторінці. Знову ж таки, рідше треба «напружувати» мишу, щоб прокручувати цей 

вміст. 

Єдина незручність великого дозволу - дрібні символи, особливо якщо встановлюється 

великий нестандартний дозвіл на моніторі з малим розміром діагоналі. Тому краще не 

відступати від стандартних дозволів і використовувати монітор з діагоналлю не менше 17 

дюймів. 

Ще один важливий параметр відеокарти - частота відображення зображення. Вона визначає 

швидкість апаратного перемальовування інформації на екрані. Оновлення зображення 

викликане апаратною особливістю монітора, оскільки точки, з яких складається зображення, 

світяться лише тоді, коли постійно оновлюються. В основному це пов'язано з люмінофором, 

який використовується в електронно-променевих моніторах для формування окремих точок. 

Швидкістю перемальовування зображення і «займається» відеокарта. 

Що ж до популярніших рідкокристалічних моніторів, то для них принцип відображення 

декілька іншої і не вимагає такого частого оновлення інформації, тому цей параметр у них 

набагато нижчий. 

Зазвичай частота оновлення екрану у ЭЛТ-мониторов встановлюється не нижче 85 Гц (85 

разів в секунду). Її зменшення призводить до зорової напруги і втоми очей. Тому для 

комфортної роботи краще всього ставити частоту оновлення не менше 85 Гц. На сьогодні 

хороший ЕПТ-монітор дозволяє встановлювати 100 Гц і вище. 

Для TFT -мониторов звичайна частота оновлення - 60-75 Гц. 

Ще один важливий параметр відеокарти - глибина кольору. Ця кількість кольорів, що 

одночасно виводяться, які формують зображення. Чим воно більше, тим реалістичніше 

зображення. 

Кількість кольорів (глибину кольору) можливо встановити практично будь-яке, однак на 

практиці використовуються показники, створений-ні по конкретній формулою. Так, за 

допомогою одного біта відображаються два кольори - чорний і білий, за допомогою двох 

бітів - чотири кольори і т. д. У підсумку виходить арифметична залежність 2n, де n - 

кількість бітів. 

На сьогодні відеокарти здатні показувати колір завглибшки 32 біта, що складає близько 16 

млн відтінків, а цього цілком достатньо для виведення фотореалістичних зображень. 

Щоб графічний процесор міг нормально обробляти відеоінформацію, йому потрібний деякий 

об'єм відеопам'яті. Особливо важливим це стає, якщо справа стосується формування і 

обробки складних 3D-объектов. 
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Підрахувати витрати пам'яті, яка витрачається тільки для відображення 2D-информации на 

екрані, досить просто. Необхідно помножити поточний дозвіл на глибину кольору, напри-

клад: 1280 * 1024 * 32 = 41 943 040 біт, або 5120 Кбайт, або 5 Мбайт. 

Виходить ніби як небагато, якщо просто дивитися на зображення Робочого столу або 

малювати кубики в «навороченому» графічному редакторові Paint. Коли ж справа доходить 

до ігор, в яких кожен простенький об'єкт вимагає декілька мегабайт пам'яті, то ця сама 

пам'ять дуже швидко витрачається, і у результаті отримуємо повільне промальовування 

зображення. Звідси вивід - ніж більше пам'яті, тим швидше обробка графіки і швидше її 

вивід на екран монітора. 

У відеоадаптерах використовується динамічна пам'ять з довільним доступом. Цей тип пам'яті 

є найбільш ефективним, оскільки передає дані в дві сторони за один такт процесора. Сучасні 

відеоадаптери оснащуються пам'яттю, час доступу до якої складає 1,2-4 нс. 

Як вже згадувалося вище, від об'єму відеопам'яті і швидкості графічного процесора залежать 

якість і швидкість відображення зображення. Нині найбільше поширення отримали 

відеокарти з об'ємом пам'яті 128-256 Мбайт. Любителі максимальної швидкості для сучасних 

ігор купують відеокарти з об'ємом пам'яті не менше 256-512 Мбайт, та ще і з можливістю 

розгону графічного процесора і пам'яті. 

Ринок пропонує велику кількість різноманітних відеокарт, що базуються на популярних 

графічних чіпсетах. Різниця між відеокартами на одному чіпсеті, але різних виробників 

практично відсутній. 

На сьогодні основними виробниками чіпсетів, на основі яких випускаються відеокарти, є ATI 

і nVidia. Як і у випадку з центральними процесорами, кожен представник кланів відеокарт 

має свої достоїнства і недоліки, тому однозначно стверджувати, які краще, сенсу немає. 

Таким чином, в першу чергу, якщо йдеться про модернізацію відеокарти, необхідно звертати 

увагу не на красиві наклейки і казки продавців про швидкодію, а на ту кількість грошей, яку 

ви можете викласти за відеокарту. 

Інша справа, якщо йдеться про відеокарту для ігрового комп'ютера. В цьому випадку 

обов'язково необхідно заздалегідь познайомитися з оглядами претендентів і з їх тестуванням 

на реальну швидкодію. Це однозначно визначить ваш вибір у бік оптимального варіанту. 

Установка відеокарти  

Відеокарта і центральний процесор - найбільш критичні в плані швидкодії комплектуючі, 

тому в першу чергу модернізуються саме вони. Якщо з центральним процесором це 

відбувається рідше і не так швидко через його велику вартість і можливу комплексну 
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модернізацію[14], те модернізація відеокарти, тобто установка потужнішої моделі - справа 

просте і більше передбачене. 

 

Розділ 7. Звук і акустика  

 

Будь-який сучасний комп'ютер обладнаний засобом відтворення звуку, яким виступає 

інтегрований звуковий контроллер, звукова карта у вигляді встановленої карти розширення 

або зовнішній звуковий комплекс. 

Єдине, що потрібно для відтворення звуку, - акустична система. Після цього комп'ютер 

можна вважати мультимедійним оснащеним і готовим до подальшої роботи із звуком. 

Отже, розглянемо детальніше, що таке звук, які пристрої беруть участь в його відтворенні і 

що треба зробити для їх модернізації, якщо така знадобиться. 

Звукова карта  

Звукова карта (мал. 7.1) - пристрій, до складу якого входять звуковий процесор і інші 

допоміжні компоненти, за допомогою яких формується звуковий сигнал необхідного рівня і 

забарвлення. 

 

Мал. 7.1. Звукова плата у вигляді карти розширення 
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Звукові карти бувають в різному виконанні. Найчастіше вони інтегруються в материнську 

плату або встановлюються в PCI -слот у вигляді плати розширення. Крім того, досить часто 

зустрічаються зовнішні рішення, що є професійними високоякісними звуковими пристроями. 

Оскільки з кожним днем якість інтегрованих звукових контроллерів росте, то необхідність в 

звукових платах, що встановлюються в слот, практично відпадає, і зустрічаються вони з 

кожним днем все рідше. Проте існує думка, що такі звукові плати якісніші, ніж інтегровані 

рішення. 

Проте у усіх звукових карт є стандартний набір виходів і контактів, до яких підключається 

акустична система або зовнішній підсилювач. Проте це зовсім не означає, що цими контак-

тами справа обмежується. Хороша звукова карта, окрім трьох стандартних - мікрофонного, 

акустичного і лінійного, - може мати і додаткові роз'єми. Зокрема, якщо звукова карта 

підтримує специфікацію 5.1 і вище, то на ній можуть бути присутніми окремі виходи для 

лівого і правого акустичного каналів, вихід на фронтальні і тильні колонки і т. д. Проте у 

будь-якому випадку, щоб почути звук, навіть якщо ви маєте прості динаміки або навушники, 

досить підключити їх до акустичного виходу. Усе інше залежить від ситуації: акустична 

система 5.1 або вище - підключаєте усе за правилами, немає - використовуєте, як є. 

Що стосується якості відтворення звуку, то небагато можуть відчути різницю між хорошим 

звуком і звуком трохи гірше, якщо звук відтворюватиметься на якісну акустичну систему. 

Проте, як би то не було, саме на таких небагатьох і орієнтовані якісніші (читай - дорогі) 

звукові карти, особливо зовнішні. 

Акустична система  

Акустична система (мал. 7.2) - засіб відтворення, сформованого звуковою картою. На 

практиці це звичайно звукові колонки різних форматів (2.1, 3.1 і т. д.) або акустичні 

навушники. 
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Мал. 7.2. Акустичні системи 

 

Від якості акустичної системи залежить якість звуку. Якщо у вас дорога професійна звукова 

карта, але звичайні колонки, то ви зведете нанівець усі її старання. Тому навіть якщо ви 

використовуєте звичайні колонки, то намагайтеся вибирати ті з них, які працюють в 

широкому діапазоні і мають сабвуфер. 

Як вже згадувалося вище, колонки бувають різні, орієнтовані на різний формат звучання. 

Для відтворення високоякісного звуку, щоб відчути повну гаму звуків, бажано, звичайно, 

використовувати колонки стандарту як мінімум 3.1 (дві колонки і сабвуфер). У ідеалі - 5.1-

систему: дві тильні колонки, дві фронтальні і один сабвуфер. 

Чималий вплив на якість відтворного звуку робить також матеріал, з якого виготовлений 

корпус колонки. Щоб довго не говорити, скажу одно: професіонали віддають перевагу 

дерев'яним корпусам. 

Акустичною системою також є навушники (мал. 7.3), причому їх використання іноді 

зручніше, ніж колонок. Не завжди виходить прослухати улюблену мелодію або пограти так, 

щоб не заважати оточенню. Особливо це критично для офісних комп'ютерів. 

 

Мал. 7.3. Навушники 
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Ринок звукових карт сьогодні не такий великий, як це було раніше. Це пов'язано з тим, що 

усі сучасні материнські плати містять високоякісні інтегровані звукові контроллери. Тому 

сторонні звукові карти можуть дозволити собі лише найвимогливіші користувачі - геймеры і 

меломани. Саме з цієї причини сторонні звукові карти досить дорогі, зате на рівень вище 

вбудованих рішень. 

 

 

Розділ 8. Монітор  

Монітор - цей пристрій, який служить для відображення текстової і графічної інформації. У 

своєму розвитку монітори пройшли досить довгий шлях, починаючи від великих чорно-

білих «ящиків» і закінчуючи витонченими рідкокристалічними і плазмовими дисплеями. На 

сьогодні монітор є високотехнологічним пристроєм, через який і відбувається сприйняття 

інформації з комп'ютера. 

Оскільки монітор - пристрій, який прямо впливає на комфортність роботи за комп'ютером і 

на здоров'ї в цілому, то завжди слід віддавати перевагу як можна якіснішим моделям. 

Залежно від типу і марки монітора його функціональні налаштування можуть істотно 

розрізнятися. Тому при виборі переконаєтеся, що у монітора є достатній набір змінюваних 

параметрів, які дозволять вам вирішувати частину проблем самостійно, без звернення в 

сервісний центр. 

Увага! 

Навіть якщо при купівлі у монітора були відсутні недоліки, то вони можуть проявитися 

згодом. Тому будьте уважні при виборі моделі і, якщо потрібно, заздалегідь почитайте про 

вибираний монітор в Інтернеті. 

На даний момент найбільш поширено два типи моніторів : монітори з електронно-

променевою трубкою (ЭЛТ-мониторы) і рідкокристалічні монітори (ЖК-монітори). 

Примітка 

Звичайно, на ринку є присутніми і інші види моніторів, наприклад плазмові. Проте вони 

доки занадто дороги, щоб використовувати їх як засіб відображення інформації для 

комп'ютера. Нині вони застосовуються у високоякісних домашніх кінотеатрах, де потрібно 

великий розмір екрану, якісне перенесення кольорів і сучасний зовнішній вигляд. 

Монітори з електронно-променевою трубкою. ЕПТ-монітори - тип моніторів (рис. 8.1), 

поступово минає з ринку по ряду причин, але все ще зустрічається у користувачів старих 
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комп'ютерів або комп'ютерів, які використовуються художниками, дизайнерами, ар-

хітектора, тобто користувачами, для яких дуже важлива якість передачі кольо-

ру.  

Мал. 8.1. ЕПТ-монітор 

 

У основі пристрою таких моніторів лежить електронно-променева трубка (ЭЛТ). 

Для створення зображення в ЕПТ-моніторі використовується електронна гармата. Вона 

випускає потік електронів, які проходять крізь металеву сітку і потрапляють на внутрішню 

поверхню скляного екрану, покриту люмінофором. В результаті енергія електронів приму-

шує світитися точки люмінофора, які і формують зображення. 

Примітка 

Крім усього іншого, саме променева гармата є джерелом електромагнітних випромінювань, 

від яких страждає здоров'я користувача. 

Рідкокристалічні монітори. На сьогоднішній день вони заполонили комп'ютерний ринок 

безліччю різних моделей, і саме цьому типу монітора віддають зараз перевагу «свідомі» 

користувачі. 

У них не використовується електронно-променева трубка, тому вони не є джерелом 

електронно-магнітних хвиль, які впливають на здоров'я людини. Такий монітор (мал. 8.2) 
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займає мало місця на робочому столі, його навіть можна повісити на стіну. Він споживає 

значно менше електроенергії. 

 

Мал. 8.2. ЖК-монітор 

 

У ЖК-моніторах використовується властивість рідких кристалів упорядковуватися під дією 

електричного поля і змінювати при цьому кут поляризації світла, що проходить через них. 

Цей кут залежить від величини електричного поля. 

Панель монітора складається з двох прозорих пластинів, між якими знаходяться рідкі 

кристали. Зовні на пластини нанесені тонкі паралельні прозорі електроди. На одній пластині 

вони вертикальні, на іншій - горизонтальні. Виходить деяка об'ємна координатна сітка. Якщо 

пропустити струм по одному вертикальному і по одному горизонтальному провідникові, то в 

осередку, що знаходиться між ними, виникає електричне поле, що проходить через шар 

рідких кристалів. Регулюючи це поле, можна частково або повністю перекривати світло. 

Для формування одного піксела зображення використовуються три осередки, світло з яких 

проходить через червоне, синє і зелене світлофільтри. Взависимости від інтенсивності світла, 

що проходить через кожен осередок, піксел екрану забарвлюється в певний колір. 

Плазмові монітори. Кольорові плоскі плазмові панелі (Plasma Display Panel, PDP) з'явилися 

на ринку кілька років тому і відразу викликали величезний інтерес (мал. 8.3). 
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Мал. 8.3. Плазмовий монітор 

 

Принцип дії плазмової панелі заснований на світінні спеціальних люмінофорів при дії на них 

ультрафіолетового випромінювання. Це випромінювання виникає при електричному розряді 

в середовищі сильно розрідженого газу. 

В результаті розряду між електродами утворюється шнур, що проводить, складається з 

іонізованих молекул газу (плазми). Тому газорозрядні дисплеї і називаються плазмовими. 

Подаючи сигнали на вертикальні і горизонтальні провідники, нанесені на внутрішні поверхні 

стекол панелі, схема управління PDP здійснює, відповідно, рядкову і кадрову розгортку. При 

цьому яскравість кожного елементу зображення визначається часом світіння відповідного 

осередку плазмової панелі : найяскравіші горять постійно, а в найбільш темних місцях вони 

не світяться зовсім. Світлі ділянки зображення на плазмовій панелі мають рівне світло, тому 

зображення абсолютно не мерехтить, що вигідно відрізняє плазмові дисплеї від традиційних 

кінескопів. 

Перевагою плазми в порівнянні з рідкими кристалами є відсутність обмежень на розмір 

екрану. Сьогодні можна зустріти моделі з діагоналлю 64 дюйми, 72 дюйми і т. д. По усіх 

параметрах вони не поступаються кращим ЖК-дисплеям, а по деяких і перевершують їх. 

З іншого боку, плазмові монітори досить рідко використовуються в персональних комп'юте-

рах, оскільки їх вартість поки що може відлякати будь-якого користувача, навіть з грошима. 

Технічні особливості. Найважливішими характеристиками монітора є розмір по діагоналі і 

частота розгортки. Перша з них відповідає за кількість інформації, яку можна вивести на 

екран. Друга - за частоту, з якою ця інформація оновлюватиметься при вибраному дозволі. 
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Чим вище частота розгортки, підтримувана монітором, тим краще, тому що це дозволяє 

зменшити шкідливе для очей мерехтіння зображення. Людське око увесь час підлаштовуєть-

ся під освітлення, щоб якість сприйняття картинки була найкращою. Це відбувається завдяки 

спеціальним очним м'язам. Представляєте, яку роботу їм доводиться проробляти, якщо 

зображення гасне і спалахує 50 разів в секунду? Недивно, що після довгого сидіння перед 

деякими моніторами починають втомлюватися очі. Із-за мерехтіння екрану зір за один-два 

роки може значно погіршати. 

Звичайно, навіть найякісніший монітор не запрацює з потрібним дозволом і з високою 

частотою, якщо цього не дозволяє відеокарта. Тому хороший монітор повинен підключатися 

до хорошої відеокарти, хоча сьогодні, втім, це не так актуально, тому що усе більш або менш 

пристойні графічні адаптери мають високі значення частот синхросигналів, і увагу головним 

чином варто звертати на монітор. 

Нині стандарти ЭЛТ-мониторов не рекомендують використовувати відеорежими з частотою 

оновлення менше 85 Гц. Практично усі сучасні монітори цю частоту підтримують. Оскільки 

частота оновлення екрану безпосередньо залежить від кількості рядків, то при збільшенні 

дозволу вона знижуватиметься, і навпаки. Тільки хороші (і тому дорогі) монітори здатні при 

своєму максимальному дозволі оновлювати екран 85 і більше разів в секунду. У дешевих же 

моніторів цей показник не перевищує 72-75 Гц. Тому обов'язково при купівлі звертайте 

увагу, щоб при робочому дозволі частота кадрової розгортки була не нижча 85 Гц. 

Для ЖК-моніторів частота оновлення зображення не має особливого значення, оскільки у 

них інший принцип роботи. Крім того, у цих моніторів відсутні шкідливі для людських очей 

випромінювання. Робітниками для ЖК-моніторів є частоти 60-75 Гц. 

Тепер про розмір монітора. Стандартні величини кінескопа (вимірюється по діагоналі в 

дюймах) можуть бути 15, 17, 19, 21 дюйм і навіть більше. Розмір монітора визначає кількість 

інформації, яка може поміститися на екрані. Великі монітори, відповідно, мають високу 

роздільну здатність. Для 15-дюймового монітора стандартним вважається дозвіл 1024 × 768, 

для 17-дюймового - 1280 × 1024, для 19-дюймового - 1280 × 1024 або 1600 × 1200, для 21-

дюймового - 1600 × 1200 і т. д. 

Високі дозволу доцільно використовувати при роботі з сучасними графічними програмами , 

які розміщують на екрані багато інформації. На моніторах з маленьким дозволом доведеться 

постійно використовувати смуги прокрутки , що дуже неудо - бно . Сама операційна система 

є такою програмою , тому, навіть якщо ви тільки працюєте в Інтернеті і друкуєте документи 

в додатку Microsoft Word , бажано використовувати монітори з діагоналлю 17 дюймів або 

більше. Адже все більша кількість веб -сайтів розраховане на дозвіл 1024 × 768 (або навіть на 
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1280 × 1024 ) , і тільки при цьому дозволі вдається повністю розмістити по ширині аркуш 

формату А4. Тому купуйте монітор з діагоналлю не менше 17-19 дюймів. 

Тепер про вибір монітора. Передусім варто сказати, що на сьогодні найбільш оптимальне 

придбання - рідкокристалічний монітор з діагоналлю 19 дюймів. Тому при модернізації 

існуючого монітора намагайтеся враховувати цей факт. До того ж, купуючи такий монітор, 

ви виходите на оптимальний рівень якість/ціна. Окрім цього, якщо у вас встановлена 

відеокарта з цифровим відеовиходом DVI, обов'язково скористайтеся цим фактом і придбай-

те монітор з DVI -входом. Тим самим ви зможете збільшити якість зображення монітора, 

оскільки із зв'язки «відеокарта-монітор» пропаде непотрібна робота по аналого-цифровому і 

цифро-аналоговому перетворенню сигналу, і сигнал передаватиметься чисто в цифровому 

виді. 

Розділ 9.Принтери і сканери  

Як і усі інші комп'ютерні елементи, друк з початку свого існування зазнав значні зміни. 

Якщо раніше для нормальної роботи вистачало матричного принтера, то сьогодні його вже 

недостатньо. Тому йому на зміну прийшли досконаліші моделі - струминні, світлодіодні і 

лазерні принтери. Хоча кожен з них має певні недоліки, є і безперечні переваги. Ось про це 

ми і поговоримо в цій главі. 

Принтер - пристрій для виведення інформації на папір. Усі сучасні принтери можуть 

виводити текстову інформацію, а також малюнки і інші зображення. 

На сьогодні існують матричні, струминні, світлодіодні і лазерні принтери. Кожен з них має 

свій унікальний принцип друку і, виходячи з цього, сферу застосування. 

Матричні принтери тепер можна зустріти тільки в деяких офісах, особливо у відділах 

бухгалтерії. Основний плюс матричного друку - дешевизна матеріалів. Основний недолік - 

видаваний принтером шум, низька якість відбитку і низька швидкість друку. 

Примітка 

Існують спеціальні матричні принтери для друку на рулонному папері, які друкують з дуже 

великою швидкістю. Проте цього не скажеш про якість друку. 

Інше застосування матричного друку - касові принтери, які встановлюються на багато 

моделей касових апаратів. 

Із струминними принтерами справа йде зовсім по-іншому. Вони зустрічаються всюди і 

застосовуються для будь-яких друкарських робіт. Якість друку найпростіших моделей 

набагато вища за якість друку матричних принтерів. Якщо ще врахувати, що на струминних 

принтерах можна друкувати фотографії, то можна сказати одно - вони затримаються надовго. 
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До недоліків струминних принтерів можна віднести дорожнечу картріджів і вартість 

готового відбитку. «Середній» струминний принтер на одній заправці картріджів здатний 

надрукувати 400-500 документів. Чи багато це? Це залежить від самих документів. Якщо це 

звичайний текст або таблиці, то ця одно справа. Якщо ж це графічні зображення, то можете 

сміливо поділити цей показник три. Зазвичай, правда, використані картріджи залишаються 

«при справі» достатньо довго - їх можна заправити чорнилом і продовжувати друкувати. 

Проте якість друку буде дещо гірша. 

Що стосується лазерної, або світлодіодною, друк, то ця технологія активно «уживається» в 

маси. Хоча лазерний друк існує достатньо довго, все ж її вартість була основним стримую-

чим чинником, який не дозволяв їй грунтовно закріпитися. Проте з часом користувачі все-

таки зрозуміли, що за цим типом друку - майбутнє. За якістю лазерний друк не набагато 

кращий за струминний, але лазерний відбиток дешевший за струминний. 

Останнім часом лазерні і світлодіодні принтери заполонили собою офіси підприємств і 

установ. Крім того, все частіше їх можна зустріти в домашньому застосуванні. 

Матричний принтер. Метод, за допомогою якого матричний принтер (мал. 9.1) переносить 

знаки на папір, в принципі, дуже простий: знаки формуються набором голок, розташованих в 

голівці принтера. Достоїнства цих принтерів визначаються, в першу чергу, здатністю 

працювати з будь-яким папером, а також низькою вартістю друку і можливістю одночасного 

друку декількох копій (через копіювальний папір). 

 

Мал. 9.1. Матричний принтер 

 

Ось за якою схемою працює матричний принтер. 

1. Папір втягується за допомогою валу. 

2. Між папером і голівкою принтера розташовується фарбувальна стрічка. При ударі голки 

по цій стрічці на папері залишається зафарбований слід. 
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3. Голки, розташовані усередині голівки, приводяться в дію електромагнітами. 

4. Голівка переміщається по тих, що горизонтальним направляють за допомогою крокового 

двигуна. 

Завдяки горизонтальному руху голівки принтера і активізації окремих голок, надрукований 

знак утворює як би матрицю, причому окремі букви, цифри і знаки записані в постійну 

пам'ять принтера у вигляді двійкових кодів. Тому голівка принтера «знає», які голки і в яких 

комбінаціях необхідно активізувати. 

У перших матричних принтерах в голівці знаходилося дев'ять голок, потім з'явилися 18-

голчасті принтери. Нині можна знайти принтери з 24 голками, які розташовуються послідов-

но по 12 в два ряди. Із-за того що голки в сусідніх рядах зрушені по вертикалі, точки на 

роздруку перекриваються таким чином, що вони мало помітні. Зазвичай матричні принтери 

мають розмір точки при друці близько 0,25 мм і дозвіл по вертикалі (уздовж листа) близько 

180 точок на дюйм (dpi). За рахунок методу накладення точок дозвіл по горизонталі може 

бути трохи вище (240-360 точок на дюйм). Такий метод трохи підвищує якість друку. 

Струминний принтер. Струминні принтери (мал. 9.2) відрізняються від матричних конструк-

цією і можливостями друкуючої голівки. Для формування зображення в них використову-

ються спеціальні сопла, через які чорнило потрапляє на папір. Сопла, які набагато тонше за 

людський волос, знаходяться на голівці принтера, де встановлений резервуар з рідким 

чорнилом. Це чорнило, як мікрочастки, переносяться через сопла на матеріал носія. Чим 

більше кількість сопел, тим вище якість друку. Не усі сопла спочатку використовуються для 

друку. Так, якщо деякі робочі сопла забиваються, принтер може використовувати замість них 

незадіяні, що забезпечує постійно високу швидкість і якість друку. 
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Мал. 9.2. Струминний принтер 

 

Існує два варіанти зберігання чорнила в принтері. 

• Голівка принтера є складовою частиною патрона з чорнилом. Заміна патрона з чорнилом 

спричиняє за собою заміну голівки. 

• Для зберігання чорнила використовується окремий змінний резервуар, який через систему 

капілярів забезпечує чорнилом голівку принтера. 

Вимоги до чорнила дуже суперечливі і високі, а якість зображення сильно залежить від типу 

паперу. 

Лазерний принтер. Лазерні принтери (мал. 9.3) використовують технологію фотокопіювання, 

звану ще електрофотографічною. Вона полягає в точному позиціонуванні точки на сторінці 

за допомогою зміни електричного заряду на спеціальній плівці з напівпровідника, що 

фотопроводить. 

 

Мал. 9.3. Лазерний принтер 

 

Найважливішим елементом лазерного принтера є фотобарабан, що обертається, за допомо-

гою якого зображення переноситься на папір. Фотобарабан є металевим циліндром, 

покритим тонкою плівкою з напівпровідника (зазвичай оксид цинку), що фотопроводить. По 

поверхні барабана рівномірно розподіляється статичний заряд. Цей заряд знімається за 
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допомогою тонкого дроту, або сітки, званої коронирующим дротом, на яку подається висока 

напруга, що викликає виникнення навколо неї іонізованій області, що світиться, званій 

короною. 

Лазер, керований мікроконтроллером, генерує тонкий світловий промінь, що відбивається 

від дзеркала, що обертається. Цей промінь, потрапляючи на фотобарабан, засвічує на нім 

елементарні майданчики (точки), і в результаті фотоелектричного ефекту в цих точках 

змінюється електричний заряд. Таким чином, на фотобарабані виникає копія зображення у 

вигляді потенційного рельєфу. 

На наступному етапі за допомогою іншого барабана, званого девелопером (developer), на 

фотобарабан наноситься тонер - найдрібніший фарбувальний пил на основі графіту. Під дією 

статичного заряду дрібні частки тонера легко притягуються до поверхні барабана в точках, 

що піддалися експозиції, і формують на нім зображення. 

Аркуш паперу з подаючого лотка за допомогою системи валиків переміщається до барабана. 

Потім листу повідомляється статичний заряд, протилежний по знаку заряду засвічених точок 

на барабані. При зіткненні паперу з барабаном частинки тонера з барабана переносяться 

(притягуються) на папір. Для фіксації тонера на папері листу знову повідомляється заряд, і 

він пропускається між двома роликами, що нагрівають його до температури близько 180-200 

°С. 

Після друку барабан повністю розряджається, очищається від прилиплих часток тонера і 

готовий для нового циклу друку. Описана послідовність дій відбувається дуже швидко і 

забезпечує високу якість друку. 

Особливості цього процесу полягають у формуванні точки зображення променем світла і 

далі - мелкодисперсным спеціальним порошком барвника. Це зумовлює можливість дуже 

малих розмірів точки матриці зображення і, відповідно, велику роздільну здатність лазерних 

принтерів, яка на практиці складає 300-1200 точок на дюйм. Це дозволяє використовувати їх 

для друку різноманітної текстової і графічної інформації, аж до виготовлення поліграфічних 

макетів і форм. 

Лазерні пристрої, як правило, мають буферну пам'ять об'ємом від 4 Мбайт з можливістю її 

подальшого розширення. 

Лазерні принтери використовують звичайний і високоякісний папір, друкують текст і 

графіку зі швидкістю вісім і більше листів формату А4 в хвилину. 

Світлодіодні принтери за своїм принципом дії повністю повторюють технологію лазерного 

друку з єдиною різницею в тому, що зображення формується не одним лазером, а цілою 
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лінійкою світлодіодів. Це, у свою чергу, дозволяє значно підвищити швидкість друку і 

зменшити розміри самого принтера, оскільки значно спрощується оптична система. 

Так сталося, що комп'ютерне «життя» відсіяло і продовжує відсівати застарілі технології і 

пристрої. Вона також торкнулася принтерів. 

В першу чергу це стосується матричних принтерів, оскільки швидкість їх друку і низька 

якість відбитку давно перестали задовольняти потребам домашніх і офісних користувачів. 

Матричні принтери іноді ще зустрічаються в різного роду касах, на підприємствах, в 

обмінних пунктах і т. д. І те тільки тому, що вартість більше «просунутого» устаткування, 

наприклад термопринтера для каси, набагато вище, а потреба в нім практично нульова. 

Головна боротьба за місце під сонцем ведеться між струминними і лазерними принтерами. 

Поки що першість у струминного, оскільки він надає користувачеві якість і, найголовніше, 

колір. Звичайно, це може запропонувати і лазерний принтер, проте його вартість занадто 

висока для звичайного користувача. Проте не за горами той день, коли на вершину підій-

меться дешевий і якісний кольоровий лазерний принтер. 

Якщо вибір стоїть між придбанням (модернізацією) струминного або лазерного принтера, то 

домашньому користувачеві все-таки варто віддати перевагу струминному, оскільки його 

можливостей доки з лишком вистачає для друку тексту і малюнків будь-якої складності, у 

тому числі і фотографій. Крім усього іншого, можна підібрати багатофункціональний апарат, 

який поєднує в собі струминний принтер, ксерокс і сканер, що в домашніх умовах буде украй 

корисним. 

Фотодрук. Окремо варто згадати про друк на принтерах фотознімків. Таку можливість 

надають як струминні, так і лазерні принтери, хоча якість друку перших набагато вище і 

більше продумано завдяки тривалішому розвитку технологій фотодруку на струминних 

принтерах. 

Під фотодруком мається на увазі можливість друку зображення з високоякісною передачею 

кольору і з високим розділенням. Під таку категорію підпадають так звані фотореалістичні 

зображення і знімки високої якості, зроблені цифровою фотокамерою. 

Практично усі сучасні струминні принтери дозволяють друкувати такі зображення. Різниця 

між ними полягає лише в матеріалі, на якому здійснюється друк. Так, існують спеціалізовані 

принтери, що дозволяють друкувати на фотопапері стандартних розмірів, наприклад, 10 × 15, 

13 × 18 і т. д. При цьому якість друку знаходиться на максимально можливому рівні при 

використанні спеціального фотопаперу. Вэтом випадку такі принтери мають приставку 

«фото», тобто називаються фотопринтерами. Можна також друкувати зображення і на 
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стандартному папері високої щільності або фотопапері великого розміру. При цьому якість 

друку на порядок гірша, але у більшості випадків його цілком вистачає. 

При модернізації принтера необхідно проаналізувати, чого вам бракує у вашому старому 

принтері. Так, якщо бракує швидкості і якості - придбавайте сучасну модель, якщо ж бракує 

кольорового друку - звернете свою увагу на струминний принтер з можливістю друку на 

фотопапері. 

Підключити принтер дуже легко: для цього досить підключити його до комп'ютера одним з 

передбачених для цього способів (USB або LPT) і встановити драйвера. 

Сканер  

Сканер - пристрій, за допомогою якого можна автоматизувати перенесення текстової і 

графічної інформації в комп'ютер практично з будь-якого джерела. Як правило, джерелом 

виступає аркуш паперу, журнал, книга, слайд, фотоплівка і т. д. 

За весь час існування сканера змінилося багато технологій і способів сканування. На 

сьогодні найбільше поширення серед домашніх і офісних користувачів отримали планшетні 

сканери. 

До планшетних сканерів (мал. 10.4) відносяться сканери, в яких скануюча голівка переміща-

ється уздовж оригіналу за допомогою двигуна. Як і у копіювальних апаратів, у таких 

сканерів є кришка з відбивачем, що дозволяє сканувати найрізноманітніші об'єкти. 

 

Мал. 10.4. Планшетний сканер 

 

Зазвичай планшетний сканер призначений для сканування листів формату А4, але є сканери і 

великих розмірів. Багато сканерів оснащуються спеціальним слайд-адаптером, який 

перетворює сканер на слайд-сканер, що дозволяє сканувати фотоплівку. 
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Незважаючи на велику кількість моделей, їх класифікувати можна за декількома ознаками. 

• Можливість оцифрування кольорового зображення. 

• Спосіб формування зображення. 

• Особливості використання (тип механізму або його відсутність). 

• Максимальний дозвіл і спосіб підключення до комп'ютера. 

Дозвіл сканування у більшості сканерів коливається від 100-150 до декількох тисяч точок на 

дюйм. Тут варто розрізняти оптичне й інтерполяційне дозвіл. Перше є прямим наслідком 

апаратних можливостей оптики сканера. Друге - ре-зультат застосування програмної 

інтерполяції сусідніх точок , що дозволяє отримати дозвіл на порядок вище , однак якість 

зображення при цьому досить низька. Зі зрозумілих причин найбільшу цінність має саме 

оптичний дозвіл : чим воно вище , тим краще сканер і якість сканування . 

Планшетні сканери, як правило, мають дозвіл не менше 600 dpi, зазвичай близько 1200. У 

хороших планшетних сканерів ця цифра досягає 2400, 4800 dpi і більше. 

Дозвіл повинен відповідати завданням, для яких призначений сканер. Щоб сканувати 

фотографії і зберігати їх у вигляді малюнків, щоб потім переглядати на моніторі, цілком 

достатньо і 600-1200 точок на дюйм. Для розпізнавання тексту більше 600 теж не треба. 

Якщо ви хочете сканувати, щоб потім зробити копію на принтері, то, як би високо не був 

дозвіл у сканера, усе упреться в той дозвіл, з яким здатний друкувати принтер. 

Часто дозвіл по горизонталі і вертикалі неоднаково. Менша цифра, як правило, означає крок 

двигуна, а велика - дозвіл скануючого елементу. Наприклад, 1200 × 600 dpi означає, що 

датчик здатний відсканувати оригінал з дозволом 1200 dpi, а крок двигуна, який переміщає 

цей датчик, обмежений 1/600 дюйма. 

Один із старих способів підключення сканера - паралельний порт LPT. Дуже великий недолік 

такого підключення - низька швидкість передачі даних від сканера до комп'ютера, тому 

сканери з інтерфейсом LPT практично не зустрічаються. 

Сучасний спосіб підключення - високопродуктивна USB -шина специфікації 2.0. Нині він є 

найвиграшнішим, оскільки USB -порт є на усіх сучасних материнських платах і практично 

усі сканери, що випускаються зараз, можуть підключатися до USB. 

Ще один варіант - SCSI -интерфейс. Зазвичай SCSI -сканеры продаються зі своїми контро-

ллерами (і тому коштують дорожче, ніж сканери з USB), але іноді можна купити і без нього. 

Останній варіант оптимальний, коли у вас вже є SCSI -контроллер, оскільки другий навряд 

чи знадобиться, і не потрібно платити зайві гроші. Якщо в комплекті йде свій контроллер, то 

він є спрощеною версією сьогодення SCSI -контроллера і, як правило, не вийде підключити 
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до нього що-небудь, окрім сканера (а частенько і сканера тільки цій моделі або, що рідше, 

сканера тільки цієї фірми). 

Останнім часом можна зустріти сканери, що підключаються до FireWire -порту. Вэтом 

випадку використовується або інтегрований в материнську плату FireWire -контроллер, або 

контроллер, що встановлюється в PCI -слот. 

Якщо ви вирішили модернізувати свій сканер або просто придбати новий пристрій, то 

вибирайте таку модель, яка забезпечить не лише високу якість сканування, але і високу 

швидкість сканування, що іноді виявляється набагато більше важливо. Що стосується 

інтерфейсу підключення, то краще вибирати моделі з USB -подключением, оскільки це 

робить його більше універсальним і, у разі потреби, дозволяє легко підключити його до 

іншого комп'ютера. 

Підключення сканера не викликає жодних проблем. Усе, що вам треба зробити, - підключити 

його до комп'ютера одним з передбачених для цього способів і встановити драйвера. У 

випадку з SCSI -сканером вам додатково доведеться встановити у вільний PCI -слот 

контроллер, що йде в комплекті із сканером. 

Розділ 10. Модем  

Слово «модем» є скороченням від слів «модулятор» і «демодулятор». 

Модем (мал. 10.1) є пристроєм для забезпечення зв'язку комп'ютера з іншим модемом з 

наступним обміном інформацією між ними, яка у свою чергу контролюється однією з 

комп'ютерних програм зв'язку. Обмін інформацією між модемом і комп'ютером відбувається 

на цифровому рівні, тоді як з'єднання модемів може здійснюватися як по аналоговій, так і по 

цифровій лінії. 

 

Мал. 10.1. Модем 
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Модем складається з процесора, пам'яті, аналогової частини, відповідальної за сполучення 

модему з телефонною мережею, і контроллера, який усім управляє. 

Обмін інформації зазвичай відбувається по телефонній лінії (аналоговою або цифровою) в 

діапазоні частот 300-3400 Гц. Аналоговий сигнал перетвориться досить просто - з певною 

частотою заміряються його характеристики і записуються в цифровій формі по певному 

алгоритму. Відповідно в зворотній послідовності йде перетворення цифрової інформації. 

Модеми можна підрозділити на два типи: внутрішні і зовнішні. Внутрішні є платою 

розширення, яка зазвичай вставляється в PCI -слот. Зовнішні - готове рішення з необхідним 

набором входів і виходів для підключення до нього телефонної лінії і шнура, по якому 

відбувається обмін інформації з комп'ютером. 

Швидкість сучасних аналогових модемів досягає 56 Кбит/с. Це, в принципі, їх теоретична 

межа, що в першу чергу пов'язане з характеристиками телефонної лінії. 

Крім того, існують XDSL/ADSL -модемы, швидкість передачі даних в яких набагато вища, 

досягає 10 Мбіт/с і більше. Нині все більше користувачів використовують саме ADSL -

модемы, оскільки вони не лише забезпечують високу швидкість, але і дозволяють паралель-

но використовувати цю ж телефонну лінію для звичайних телефонних переговорів. 

Все частіше можна зустріти і безпровідні модеми, які для своєї роботи використовують 

певний діапазон радіочастот. Використання таких модемів має свої обмеження, головні з 

яких, - недалеко встановлена станція прийому і відсутність значних перешкод (удома, 

дерева, мости і т. д.), що вносить перешкоди в його роботу. Позначається також і досить 

висока ціна устаткування. 

На сьогодні ринок модемів насичений багатьма моделями, як зовнішніми, так і внутрішнім. 

Якщо ви хочете модернізувати свій модем, то можна дати тільки одну раду: хочете йти в 

ногу з часом - придбавайте сучасний ADSL -модем. 

Що стосується внутрішніх модемів, то тут існує безліч протиріч. Деякі говорять, що такі 

модеми набагато слабкіші за їх зовнішні аналоги, інші говорять зворотне. Виходити треба з 

того, яка лінія у вас використовується і яку кількість грошей ви маєте в розпорядженні. Якщо 

у вас використовується цифрова лінія, то немає особливого сенсу купувати дорогий 

зовнішній модем. 

Установка і підключення нового модему до комп'ютера ніяких складнощів не викликає. Так, 

якщо ви придбали внутрішній модем, то необхідно просто встановити його у вільний PCI -

слот, підключити телефонний (чи мережевий) дріт і встановити драйвера. Якщо ж ви 

придбали зовнішню модель, то необхідно просто з'єднати модем з комп'ютером одним з 
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передбачених способів (USB, LPT, RG - 45), підключити до нього телефонну лінію і 

встановити драйвера. 
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Висновки 
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Список використаних джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


