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ПЕРЕДМОВА 
 

Сучасне життя неможливо уявити без широкого використання нових 
інформаційних технологій. Одним із головних і необхідних компонентів цих 
технологій є електронно-обчислювальна машина, яка зазвичай зветься 
персональним комп’ютером. Увійшовши до людського життя, зараз комп’ютер 
став невід’ємною частиною нашого суспільства, який полегшує виконання 
різноманітних завдань у багатьох сферах людської діяльності. 

Обчислювальна техніка у загальному вигляді розглядається як деякий 
апаратний-програмний комплекс, що забезпечує реалізацію певних операцій 
над інформацією за відповідним алгоритмом.  Загальні відомості про 
архітектуру електронно-обчислювальної машини, крім навичок володіння 
програмним забезпеченням, є необхідним багажем знань сучасної людини. У 
найпростішому випадку знання про архітектурні особливості комп’ютера 
дозволяють визначити можливості системи для виконання поставлених завдань.  
На жаль, більшість користувачів мають низький рівень знань про устрій 
комп’ютера та принципи його роботи, що часто призводить до втрати часу та 
інформації. Тому одним із завдань навчального посібника є відтворення 
інформації про архітектуру комп’ютера та більшості периферійних пристроїв, 
які зустрічаються у повсякденному житті  

Зміст посібника заснований на матеріалах лекцій, які викладаються 
авторами у вищому навчальному закладі у межах викладання дисципліни 
“Архітектура ЕОМ” упродовж декількох років. У результаті стрімкого розвитку 
комп’ютерних технологій дані про характеристики та особливості вузлів 
персонального комп’ютера швидко застарівають. Тому у навчальному 
посібнику подається інформація про типових представників свого часу та 
загальні принципи побудови різноманітних зовнішніх та внутрішніх пристроїв. 

У навчальному посібнику архітектура ЕОМ розглядається відповідно до 
класичної нейманівської архітектури, яка передбачає такі основні блоки як 
обчислювач (процесор), блок пам’яті, засоби вводу-виводу інформації та засоби 
управління. Структурно навчальний посібник складається із чотирьох розділів. 
У перших трьох розділах розглянуті особливості апаратної частини 
персонального комп’ютера, зокрема внутрішнього устрою та периферійних 
пристроїв. Четвертий розділ містить довідкову та допоміжну інформацію, яка 
необхідна для кращого розуміння матеріалу.  

Процес вивчення будь-якого явища або об’єкту часто починається з 
короткого екскурсу в історію його виникнення та розвитку та огляду загальних 
принципів. Тому у першому розділі “Основи комп’ютерної техніки” подано 
коротку історичну довідку про становлення персонального комп’ютера, його 
загальний склад та характеристики, розглянуто багаторівневу архітектуру 
комп’ютера; описано різні види портативних комп’ютерів (лептопи, ноутбуки, 
субноутбуки, нетбуки, палмтопи та планшети) та висвітлено їх загальну  
характеристику та параметри. 

Найбільшим та найважливим вузлом персонального комп’ютера є 
системний блок, який вміщує всі внутрішні пристрої. Другий розділ 
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“Характеристика внутрішніх пристроїв персонального комп’ютера” містить 
навчальний матеріал про будову та характеристики вузлів системного блоку. У 
цьому розділі розповідається про будову системних плат, їх характеристики та 
класифікацію, розкривається інформація про блоки живлення, їх призначення 
та принцип роботи. У навчальному посібнику містяться теоретичні відомості 
про процесори, їх функції та будову. Повідомляється про мікропроцесори та 
мікропроцесорні комплекти, розглядається архітектура процесорів сім’ї 
Pentium 4. Також студент може ознайомитися із базовою системою вводу-
виводу (BIOS) та описом її розділів. Розглядаються системна та власна BIOS, 
мікросхеми ROM та Flash ROM. 

Навчальний посібник відтворює інформацію про огляд пристроїв пам’яті. 
Він містить матеріал про електронну пам’ять комп’ютера, її класифікацію, 
характеристики та параметри. Розглянуті статична, динамічна та інші види 
комп’ютерної пам’яті, наведені рекомендації з виправлення окремих помилок 
електронної пам’яті. Студент може ознайомитися із будовою, 
характеристиками та принципом роботи жорсткого диску. Зміст навчального 
посібника містить також огляд компакт-дисків і пристроїв для роботи з ними. 
Наведена  характеристика пристрою CDROM, розглянуті особливості CD і 
DVD дисків, а також основні відмінності DVD+R і DVD-R дисків. 

Останні частини другого розділу присвячені огляду принципів роботи та 
загальній характеристиці звукових карт та відеокарт. Розглянуто історію 
розвитку та характеристики сучасних відеокарт фірм ATI Technologies Inc та 
Nvidia, розглянуто принципи функціонування відеоадаптерів. Висвітлено 
відомості про звукові карти, охарактеризовано цифрові та аналогові звукові 
технології, описано аудіокодеки АС’97 та Realtek High Definition. 

До основних вузлів персонального комп’ютера відносяться пристрої вводу-
виводу інформації, які дозволяють вводити дані у комп’ютер та виводити 
результати їх обробки за допомогою різних способів. Третій розділ 
“Характеристика периферійних пристроїв персонального комп’ютера” 
допоможе засвоїти навчальний матеріал про пристрої вводу-виводу інформації. 
У цьому розділі описані основні пристрої введення інформації: клавіатури та 
комп’ютерні миші. Також розглядаються ручні, листопротяжні, планшетні та 
барабанні сканери, подана загальна характеристика цих пристроїв, описана їх 
класифікація та принципи роботи. Розглядаються різні типи принтерів 
(матричні, струменеві, лазерні та сублимаційні), різографи, плоттери та 
копіювальні апарати. Сьогодні існує багато видів моніторів, які за своїми 
характеристиками значно відрізняються один від одного. Тому одним із завдань 
навчального посібника є висвітлення основних параметрів та характеристик 
різних типів моніторів; наведені їх принципи роботи, розглянуті перспективи їх 
розвитку. 

До кожної теми першого, другого та третього розділу додається перелік 
літератури, що дає змогу студентам поглибити свої знання за допомогою 
основних та додаткових джерел. 

Контроль та перевірка знань є необхідним компонентом навчального 
процесу у вищій школі. Тому наприкінці кожної теми є запитання для 
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перевірки знань. Після запитань подається десять тестових завдань з декількома 
варіантами відповідей, які можуть використовуватися для організації контролю 
та самоконтролю знань студентів. 

Четвертий розділ містить додатково-бібліографічну інформацію, яка 
стосується навчального матеріалу, викладеному у посібнику. Наприкінці 
посібника розміщено перелік найбільш вживаних термінів та понять, які 
дозволяють студентам дізнатися про незнайомі терміни апаратної частини 
персонального комп’ютера. Відповідно до поданих раніше тестових завдань 
студентам пропонується ознайомитися із вірними варіантами відповідей на всі 
тестові запитання. Також представлений перелік літератури, яким можна 
користуватися для підготовки студентів до аудиторних занять та під час 
самостійної роботи. 

Матеріал навчального посібника може бути корисний для студентів 
першого курсу спеціальності “Інформатика”, “Інформатика*”, які вивчають 
дисципліну “Архітектура ЕОМ”, а також досвідченим користувачам, які 
бажають поглибити свої знання з устрою персонального комп’ютера. 
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРІВ 
 

План 
1. Історія розвитку обчислювальної техніки  
2. Структура персонального комп’ютера   
3. Принцип  програмного  управління 
4. Основні характеристики комп’ютерів 
5. Сучасні багаторівневі машини 

  
1. Історія розвитку обчислювальної техніки  
 
Комп’ютерна техніка – це сукупність засобів для автоматизації процесів 

обробки інформації, а також галузь техніки, яка займається розробкою, 
виготовленням і експлуатацією комп’ютерів. 

Комплекс електронного устаткування, який призначений для автоматизації 
процесів обробки дискретної інформації та має загальне управління, називають 
цифровою електронною обчислювальною машиною (ЕОМ). 

Розвиток обчислювальної техніки відбувався у декілька етапів (рис. 1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Механічні калькулятори. Одним з найперших обчислювальних пристроїв є 
абак, який використовувався більше 2000 років тому. Абак є дерев’яною 
рамою, що містить ряд паралельних лозин з камінчиками або кісточками. 

Перша європейська машина була створена Непером (творцем логарифмів) 
на початку XVII століття. Вона могла виконувати операцію множення двох 
чисел. 

У 1642 році Блез Паскаль створив прообраз цифрової обчислювальної 
машини, що дозволяє проводити операції додавання чисел. У 1694 році 

механічні калькулятори 

механічний комп’ютер 

електронний комп’ютер 

інтегральні схеми 

мікропроцесори 

Рис. 1. Етапи розвитку обчислювальної техніки 
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з’явилася машина, розробником якої був Лейбніц і яка дозволяла виконувати 
операції додавання і множення чисел. 

 
Перший механічний комп’ютер. Перший комерційний механічний 

калькулятор був створений Чарльзом Ксавьером Томасом в 1820 році. На той 
час це була досконала машина, яка виконувала операції додавання, віднімання, 
множення та ділення. 

У 1812 році Чарльзом Баббаджем (професор математики Кембріджського 
університету) була розроблена машина, яка могла вирішувати поліноміальні 
рівняння різними методами. Аналітична машина Баббаджа на повну підставу 
зважає попередником сучасного комп’ютера, оскільки містить всі ключові 
елементи, з яких складається комп’ютер: 
1. Пристрій введення даних. У машині Баббаджа був застосований принцип 

введення даних за допомогою перфокарт. 
2. Блок управління. Для управління, або програмування обчислювального 

пристрою використовувався барабан, що містить безліч пластин і штифтів. 
3. Процесор (або обчислювальний пристрій). Обчислювальна машина 

заввишки близько 10 футів, яка містить в собі сотні осей і декілька тисяч 
шестерень, які і були прообразом процесора. 

4. Запам’ятовуючий пристрій. Це блок, що містить ще більше осей і шестерень 
і дозволяє зберігати в пам’яті до тисячі 50-розрядних чисел. 

5. Пристрій виводу. Пластини, які були зв’язані з відповідною друкарською 
машиною, використовувалися для друку одержаних результатів. 
У 1833 році був створений перший багатоцільовий комп’ютер, який 

отримав назву “аналітична машина”. Вона могла оперувати числами з 50 
десятковими знаками і зберігала до 1000 чисел. Вперше у цій машині було 
реалізоване умовне виконання операцій – прообраз сучасного оператора IF. 

 
Електронні комп’ютери. Використовування обчислювальної техніки під 

час другої світової війни послужило серйозним поштовхом для розвитку 
комп’ютерів. Фізик Джон Атанасов разом з Кліффордом Беррі (Clifford Berry) з 
1937 по 1942 рік працювали в університеті штату Айова над створенням першої 
цифрової електронно-обчислювальної машини.  

У 1943 році англієць Алан Тюрінг завершив роботу над створенням 
військового комп’ютера “Колос”, який використовувався для розшифрування 
перехоплених німецьких повідомлень.  

В університеті штату Пенсільванія створили першу комплексну 
електронно-обчислювальну машину для військових цілей. Ця система одержала 
назву ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Calculator). У комп’ютері 
ENIAC використовувалося близько 18 тисяч вакуумних ламп. Він займав 
корисну площу, яка дорівнювала приблизно 167 квадратних метрів, і споживав 
приблизно 180 тисяч Ват енергії. Для введення і виводу даних 
використовувалися перфораційні карти, регістри виконували роль суматорів, а 
також надавали доступ вигляду читання/запис до сховища даних. 
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В 1945 році, математик Джон фон Нейман (John von Neumann) довів, що 
комп’ютер є цілісною фізичною структурою і може ефективно виконувати 
будь-які обчислення за допомогою відповідного програмного управління без 
зміни апаратної частини. Цей принцип став основним і загальноприйнятим 
правилом для майбутніх поколінь швидкодійних цифрових комп’ютерів. 
Загалом нейманівська архітектура володіє наступними основними ознаками: 
− наявність одного обчислювача, що має процесор, блок пам’яті, засоби 

введення-виведення інформації, а також засоби управління; 
− застосування двійкової системи числення, як для представлення інформації, 

так і для виконання арифметико-логічних операцій; 
− розміщення в єдиній загальній пам’яті команд і чисел фіксованої довжини; 
− лінійна структура адресації елементів пам’яті, що вимагає наявності у 

процесорі лічильника команд; 
− централізоване послідовне автоматичне зчитування команд з пам’яті та 

інтерпретацію їх процесором; дані обробляються паралельно (одночасно над 
всіма розрядами машинного слова); 

− низький рівень машинної мови. 
Після появи UNIVAC темпи еволюції комп’ютерів помітно зросли. У 

першому поколінні комп’ютерів використовувалися вакуумні лампи, на зміну 
яким прийшли менші за розмірами та більш ефективні транзистори. 

 
Інтегральні схеми. У 1959 році співробітники компанії Texas Instruments 

винайшли інтегральну схему – напівпровідниковий пристрій, в якому без дротів 
з’єднується декілька розташованих на одному кристалі транзисторів. У першій 
інтегральній схемі їх було всього шість. Для порівняння, мікропроцесор 
Pentium Pro складається з 5,5 млн. транзисторів, а інтегрована кеш-пам’ять, 
вбудована в одну з мікросхем, містить ще 32 млн. транзисторів. Сьогодні в 
багатьох інтегральних схемах використовується декілька десятків мільйонів 
транзисторів. 

 
Закон Мура. У 1965 р. Гордон Мур в ході підготовки доповіді про 

перспективи розвитку комп’ютерної пам’яті знайшов цікаву особливість: 
місткість кожної нової мікросхеми пам’яті подвоюється у порівнянні з її 
попередним аналогом, а сама нова мікросхема з’являється кожні 18-24 місяця. 
Побудувавши лінію тренда, Мур відзначив, що продуктивність комп’ютерів 
буде збільшуватися експоненціально за часом. Цю залежність стали називати 
законом Мура. Цей закон описує не тільки зростання місткості оперативної 
пам’яті, він часто використовується для визначення ступеня зростання 
швидкодії процесорів і місткості жорстких дисків.  

 
Перший мікропроцесор. У 1971 Intel році розробила перший 4-розрядний 

мікрокомп’ютерний набір 4004 (термін мікропроцесор з’явився значно 
пізніше). Мікросхема розміром з ніготь великого пальця містила 2300 
транзисторів та коштувала 200 доларів. 
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У 1972 році був випущений наступник 4004 – 8-розрядний мікропроцесор 
8008. А в 1981 році сімейство процесорів Intel поповнилося новою 16-
розрядною моделлю 8086 і 8-розрядної 8088. У 1982 році Intel представила 
мікропроцесор 286, що містить 134 тис. транзисторів. У 1985 році з’явився 32-
розрядний процесор Intel 386. Він містив 275 тис. транзисторів і виконував 
більше 5 млн. операцій в секунду (Million Instruction Per Second – MIPS). 

Комп’ютер DESKPRO 386 компанії Compaq був першим персональним 
комп'ютером, створеним на базі нового мікропроцесора. Наступним з сімейства 
Intel став процесор 486, що з’явився в 1989 році. Він містив вже 1,2 млн. 
транзисторів і перший вбудований співпроцесор.  

У 1993 році Intel представила перший процесор Pentium, продуктивність 
якого виросла в п’ять разів в порівнянні з сімейством Intel 486. Pentium містив 
3,1 млн. транзисторів і виконував до 90 млн. операцій в секунду, що приблизно 
в 1500 разів перевищувало швидкодію процесора 4004. 

Процесор сімейства P6, названий Pentium Pro, з’явився на світ в 1995 році. 
Він містив 5,5 млн. транзисторів і був першим процесором, у якому кеш-
пам’ять другого рівня якого була розміщена прямо на кристалі, що дозволяло 
значно підвищити швидкодію. 

Компанія Intel в травні 1997 року представила процесор Pentium II. Він 
містить 7,5 млн. транзисторів, розміщених, на відміну від традиційного 
процесора, в картридж, що дозволило розмістити кеш-пам’ять L2 
безпосередньо в модулі процесора.  

У квітні 1998 року сімейство Pentium II поповнилося дешевим процесором 
Celeron, який використовувався у домашніх персональних комп’ютерах (ПК), і 
професійним процесором Pentium II Xeon, призначеним для серверів і робочих 
станцій.  

У 1999 році Intel випустила процесор Pentium III, який був, по суті, Pentium 
II, що містить інструкції SSE (Streaming SIMD Extensions). 

Тоді як процесор Pentium стрімко займав домінуюче положення на ринку, 
компанія AMD придбала компанію NexGen, що працювала над процесором 
Nx686. Результатом злиття компаній з’явився процесор AMD К6. Цей процесор 
як в апаратному, так і програмному відношенні був сумісний з процесором 
Pentium. У 1999 році AMD представила процесор Athlon, який склав гідну 
конкуренцію процесорам Intel на ринку професійних комп’ютерів. 

Компанія Intel в 2000 році представила Pentium IV, новітній процесор з 
родини IA-32. 

У 2000 році відбулася ще одна знаменна подія, що має історичне значення: 
компанії Intel і AMD перетнули бар’єр в 1 ГГц, який до того часу багато чим 
здавався непереборним. 

Після 2000 року розвиток комп’ютерної техніки продовжився дуже 
швидкими темпами.  

 
2. Структура персонального комп’ютера   
 
Комп’ютер класичної архітектури містить наступні блоки (рис. 2.): 
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− арифметико-логічний пристрій (АЛП); 
− оперативну пам’ять (ОП); 
− засоби зберігання і введення-виведення  інформації: зовнішні 

запам’ятовуючі пристрої (ЗЗП); пристрої введення інформації (ПВв); 
пристрої виводу інформації (ПВив). Всі ці пристрої називають зовнішніми 
або периферійними (ПП); 

− пристрій управління (ПУ). Разом з АЛП він утворює процесор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Арифметико-логічний пристрій призначений для виконання 

арифметичних і логічних операцій, передбачених системою команд даного 
комп’ютера. До складу АЛП входять регістри і комбінаційні схеми. Дані для 
обробки в АЛП поступають з ОП і називаються операндами. Результати 
операцій пересилаються в ОП або тимчасово зберігаються в регістрах АЛП. 

Оперативна пам’ять (ОП) призначена для тимчасового зберігання 
програм і даних, у ній виконуються операції запису та читання інформації. 
Окрім ОП, використовують також постійну пам’ять (ПЗП), в якій виконуються 
тільки операції читання. Оперативну та постійну пам’ять, а також регістри 
АЛП називають внутрішньою пам’яттю (рис. 3.). Процесор і ОП разом 
утворюють ядро комп’ютера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЗП 

ПВв 

ПВив 

ОП 

АЛП 

ПУ 

Рис. 2. Схематична структура комп’ютера 

Внутрішня пам’ять комп’ютера

ОЗП (RAM) ПЗП (ROM) Регістри АЛП 

Рис. 3. Внутрішня пам’ять комп’ютера 
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Пристрій управління (ПУ) прочитує та дешифрує команди у відповідній 
послідовності, формує і подає управляючі сигнали для інших пристроїв 
комп’ютера. 

Операції введення-виведення – це обмін інформацією між ядром машини і 
ПУ. Операція вводу передає інформацію з ПУ в ядро комп’ютера, а операція 
виводу – навпаки.  

Зовнішня пам’ять призначена для тривалого та незалежного зберігання 
великих об’ємів інформації (рис. 4.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фізично зовнішня пам’ять реалізують у вигляді накопичувачів:  

− на гнучких магнітних дисках (НГМД); 
− на жорстких магнітних дисках (НЖМД, вони називаються вінчестерами; 
− на оптичних (лазерних) дисках (НОД); 
− на магнітних стрічках (НМЛ). 

Накопичувачі на дисках мають електромеханічний привід (дисковод), який 
забезпечує обертання диска, блок магнітних голівок для читання або запису, 
систему встановлення (позиціонування) магнітної голівки в необхідне 
положення та електронний блок управління. 

До  пристроїв введення  інформації відносяться (рис. 5.): 
− клавіатура, призначена для введення команд і даних та управління роботою 

машини; 
− сканери, призначені для введення графічної інформації; 
− ручні маніпулятори (миша, кульковий маніпулятор і джойстик тощо) – 

призначені для швидкого переміщення курсору в задану точку екрану 
дисплея і виконання інших дій; 

− пристрої мовного введення, призначені для управління машиною за 
допомогою мовних команд. 
 

 
 
 
 
 

Зовнішня пам’ять комп’ютера 

НГМД НЖМД НОД НМЛ 

Рис. 4. Зовнішня пам’ять комп’ютера 
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До  пристроїв виведення інформації відносять (рис. 6.): 
− принтери (матричні, струменеві, лазерні); 
− дисплеї (на електронно-променевих трубках (ЕЛТ), на рідких кристалах, 

плазмові, люмінесцентні), призначені для відображення інформації, яка 
вводиться з клавіатури (для контролю правильності набору даних) або з 
пам’яті машини; плоттери (графічні пристрої), призначені для друку 
креслень високої якості; 

− синтезатори звуку і мови, призначені для перетворення аналогових сигналів 
в цифровий код і навпаки; 

− пристрої виводу інформації на перфострічки і перфокарти між 
функціональними частинами машини здійснюють за допомогою інтерфейсу 
– сукупності шин, сигналів, допоміжних мікросхем і алгоритмів, 
призначених для обміну інформацією між пристроями комп’ютера. 
Декілька слів слід сказати про шини. Виділяють три типи шин: 

− шина адреси (ША), призначена для передачі адреси осередків ОП і регістрів 
ПУ; 

− шина даних (ШД), призначена для передачі даних; 
− шина управління (ШУ), призначена для передачі управляючих сигналів від 

процесора до пристроїв і навпаки. 
 
 
 

Пристрої введення 

клавіатура 

перфокарти 

перфоленти 

мовне введення

сканери 

ручні 

планшетні 

роликові 

проекційні 

ручні маніпулятори

миша 

кульковий 

джойстик 

Рис. 5. Пристрої введення  інформації 
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Нижче перераховані всі компоненти, які повинен містити сучасний 
персональний комп’ютер.  
− системна плата; 
− процесор; 
− пам’ять (оперативна пам’ять); 
− корпус; 
− блок живлення; 
− жорсткий диск; 
− накопичувач CD-ROM або DVD-ROM; 
− клавіатура; 
− миша; 
− відеоадаптер; 
− монітор (дисплей); 
− звукова плата; 
− акустичні системи; 
− модем тощо. 

 
3. Принцип  програмного  управління 
 
У комп’ютері реалізуються принцип програмного управління, який 

передбачає виконання наступних етапів. Для вирішення кожної задачі 
розробляють алгоритм на основі числових методів обчислень. Алгоритм 
перекладається на мову, властиву для даного комп’ютера, у вигляді програми – 
мовної конструкції, яка є впорядкованою послідовністю описів і команд, 

Рис. 6. Пристрої виведення  інформації 

Пристрої виведення 

синтезатор 
мови 

перфокарти 

перфоленти 

плотер 

принтери 

матричні 

струменеві 

лазерні 

дисплеї 

ЕЛП 

рідинокриста
лічні 

люмінесцентні

проекційні 
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призначених для обробки інформації. Кожна команда визначає дії комп’ютера 
відносно виконання будь-якої операції, що реалізовує апаратні (технічні) і 
програмні засоби. Програма записується в оперативну пам’ять  у вигляді 
машинних слів, які кодуються цифрами 0 і 1 і розрізняються тільки способом 
застосування. Код операції поступає в регістр команд IR (instruction register) і 
потім дешифрується, а дані – в регістри арифметико-логічного пристрою.  

Безліч всіх операцій, що реалізовані в комп’ютері, складає його операційні  
ресурси. Комп’ютери, операційні ресурси яких забезпечують виконання будь-
якого алгоритму обробки інформації, називають універсальними.  

Загалом, в комп’ютерах використовують перелік команд, який забезпечує 
виконання наступних груп операцій: 
− пересилка даних між регістрами АЛП, регістрами і ОП; 
− арифметичні операції над двійковими числами з фіксованою та плаваючою 

комою: складання, віднімання, знакове та беззнакове множення і розподіл; 
− логічні операції заперечення, диз’юнкції, кон’юнкції, складання за модулем 

два; 
− встановлення співвідношень – більше, менше, нерівно, більше або дорівнює 

та інші; 
− зрушення ліворуч або праворуч – арифметичне, логічне, циклічне; 
− управління програмою: умовні та безумовні переходи та виклики процедур, 

безумовні та умовні повернення з процедур, переривання програм; деякі 
комп’ютери мають спеціальні команди для організації циклів; 

− вводу-виводу даних між ядром машини і ПУ; 
− спеціальні операції для машин із співпроцесорами (математичними 

розширювачами): обчислення квадратного коріння, синуса, косинуса, 
логарифмічні і др.; 

− перетворення з одного формату в іншій (наприклад, з 8-бітового в 16-
бітовий); 

− системні операції – завантаження службових регістрів, захисту пам’яті; 
− мультимедійні операції для виконання дій із звуком, графікою, 

зображенням. 
Комп’ютери, залежно від їх складності та призначення, працюють у 

наступних режимах (рис. 7.): 
− однопрограмному – кожна програма окремо завантажується в ОП і 

виконується до отримання результату; 
− багатопрограмному – у пам’ять завантажується декілька програм; коли 

виконання однієї з програм зупиняється через необхідність звернутися до 
ПУ, то машина перемикається на виконання іншої програми; 

− пакетному – у ЗЗП формується пакет задач, які потім прочитуються в ОП 
групами і виконуються у багатопрограмному режимі; 

− розподілу часу (колективного користування) – доступ до комп’ютера 
користувачів здійснюється за допомогою власного терміналу; 

− реального часу – забезпечується взаємодія комп’ютера із зовнішніми 
об’єктами у темпі, який визначає швидкодію об’єкту. 
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4. Основні характеристики комп’ютерів 
 
Важливою характеристикою комп’ютера є продуктивність – це 

об’єктивна кількісна міра роботи машини. Використовують такі  показники 
продуктивності: пікову, номінальну, системну та експлуатаційну (рис. 8.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Пікова продуктивність – середнє число коротких операцій типу “регістр-
регістр” в секунду (оп./с) без операцій обміну з ОП. Пікову продуктивність 
оцінюють для команд типу “Немає операції” в мільйонах операцій в секунду 
(млн. оп./с) або в MIPS (Million Instruction per Second). Пікову потужність часто 
називають швидкодією комп’ютера. 

Номінальна продуктивність – середнє число суміші команд  з 
урахуванням їх статистичної ваги (частоти повторення), які виконує ядро 
комп’ютера у вибраному класі задач (залежить від швидкості ОП). Номінальну 
продуктивність часто називають швидкодією комп’ютера на суміші команд. 

Характеристики комп’ютерів

продуктивність надійністьємність ОПрозрядність

пікова 

номінальна 

системна 

експлуатаційна 

середній наробіток на 
відмову 

строк служби 

час відновлення 
працездатності

Рис.  8.   Основні характеристики комп’ютера 

Режими роботи комп’ютерів 

однопрограмні багатопрограмні

пакетні 

розподілення часу 

реального часу 

Рис.  7.    Режими роботи комп'ютерів 
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Продуктивність могутніх машин часто вимірюють в мегафлопсах (MFLOPS) – 
в мільйонах операцій в секунду над операндами з плаваючою комою. 

Системну продуктивність вимірюють за допомогою типових оцінних 
програм (бенчмарків), реалізованих на мовах високого рівня. Результати оцінки 
системної продуктивності комп’ютера конкретної архітектури представлені в 
числових таблицях. 

Експлуатаційну продуктивність оцінюють даними про реальне робоче 
навантаження в основних областях застосування; при цьому враховують 
необхідну площу розміщення машини, механічні та кліматичні умови 
експлуатації, споживану потужність тощо. 

До характеристик комп’ютерів також відносять: 
− розрядність машинного слова, яке зберігається, пересилається і 

обробляється як єдине ціле; вимірюється в бітах, байтах; 
− об’єм оперативної пам’яті в бітах, байтах, кілобайтах, мегабайтах, 

гігабайтах; 
− надійність, яка характеризує середнє напрацювання на відмову – не менше 

15 тис. година; час відновлення працездатності, термін служби (не менше 10 
років). 
В операційній системі Windows 7 можна провести оцінку комп’ютера за 

допомогою програми Пуск – Панель управления – Система і безопасность – 
Система – Індекс продуктивности Windows. Слід відмітити, що дається вона 
завжди, по самому низькому по продуктивності пристрою. Оцінка 
продуктивності проводиться по наступних критеріях: 
− кількість ядер процесора; 
− об’єм оперативної пам’яті; 
− об’єм пам’яті відеокарти; 
− інтерфейс обміну даними жорсткого диска. Якщо SATA, оцінка буде більша. 

Є деякі рекомендації при покупці комп’ютера. Наприклад, якщо 
користувач грає в тривимірні ігри та дивитися фільми у цифровому форматі без 
затримок, то оцінка повинна бути не нижче 5.0. Якщо комп’ютер потрібен для 
роботи з офісними додатками та виходу в Інтернет, оцінка 3.0-4.0 достатня. 
Слід відмітити, що оцінка, яка менше 3.0, зробить роботу за комп’ютером 
достатньо важкою. Справа в тому, що інтерфейс Aero накладає на швидкодію 
Windows 7 значне навантаження, тому його доведеться просто відключити.  
 

5. Сучасні багаторівневі машини 
 
Більшість сучасних комп’ютерів складається з двох і більш рівнів. 

Існують машини навіть з шістьма рівнями (рис. 9.). Наведемо їх коротку 
характеристику. 

Рівень 0 – апаратне забезпечення машини. Його електронні схеми 
виконують програми, написані на мові рівня 1. Заради повноти відповіді 
потрібно згадати про існування ще одного рівня, розташованого нижче рівня 0.  
Він називається рівнем фізичних пристроїв. На цьому рівні знаходяться 
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транзистори, які є примітивами для розробників комп’ютерів. На самому 
нижньому рівні, цифровому логічному рівні, об’єкти називаються логічними 
елементами (ЛЕ) або  вентилями. У кожного вентиля є одне або декілька 
цифрових вхідних даних (сигналів, що представляють 0 або 1). Кожен вентиль 
формується з декількох транзисторів. Декілька вентилів, створюючи тригер, 
формують 1 біт пам’яті, який може містити 0 або 1. Біти пам’яті, об’єднані в 
групи, наприклад, по 16, 32 або 64, формують регістри. Кожен регістр може 
містити одне двійкове число до певної межі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Наступний рівень – мікроархітектурний рівень. На цьому рівні можна 
бачити сукупності 8 або 32 регістрів, які формують локальну пам’ять та схему, 
яка назівається АЛП (арифметико-логічний пристрій). 

АЛП виконує прості арифметичні операції. Регістри разом з АЛП 
формують тракт даних, через який поступають дані. Основна операція тракту 
даних полягає у наступному. Вибирається один або два регістри, АЛП 
виробляє над ними яку-небудь операцію, наприклад складання, а результат 
поміщається в один з цих регістрів. 

Мова високого рівня 

Рівень архітектури команд 

Рівень операційної системи 

Рівень мови асемблера 

Мікроархітектурний рівень 

Цифровий логічний рівень 

Рівень 5 

Рівень 4 

Рівень 3 

Рівень 2 

Рівень 1 

Рівень 0

Трансляція (компілятор) 

Трансляція (асемблер) 

Трансляція (асемблер) 

Інтерпретація (мікропрограма) 
або безпосереднє виконання

 

Апаратне забезпечення 

Рис.  9.    Комп’ютер з шістьма рівнями 
Спосіб підтримки кожного рівня вказаний під ним 
У дужках вказується назва підтримуючої програми 
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Другий рівень називається рівнем архітектури системи команд. Кожен 
виробник публікує керівництво для комп’ютерів, які він продає, під назвою 
“Керівництво з машинної мови” або “Принципи роботи комп’ютера Western 
Wombat Model 100X” або подібні назви. Таке керівництво містить інформацію 
саме про цей рівень. Коли описується набір машинних команд, насправді 
описуються команди, які виконуються мікропрограмою – інтерпретатором або 
апаратним забезпеченням. 

Третій  рівень операційної системи звично гібридний. Більшість команд в 
його мові є також і на рівні архітектури системи команд (команди, що є на 
одному з рівнів, цілком можуть знаходитися на інших рівнях). У цього рівня є 
деякі додаткові особливості: набір нових команд, інша організація пам’яті, 
здатність виконувати дві і більше програм одночасно та деякі інші. При 
побудові третього рівня можливе більше варіантів, ніж при побудові першого і 
другого. Нові засоби, що з’явилися на третьому рівні – рівні операційної 
системи, виконуються інтерпретатором, який працює на другому рівні. 
Команди третього рівня, ідентичні командам другого рівня, виконуються 
мікропрограмою або апаратним забезпеченням, але не операційною системою.  

Четвертий рівень є символічною формою однієї з мов нижчого рівня. На 
цьому рівні можна писати програми в прийнятній для людини формі. Ці 
програми спочатку транслюються на мову рівня 1, 2 або 3, а потім 
інтерпретуються відповідною віртуальною або фактично існуючою машиною. 
Програма, яка виконує трансляцію, називається асемблером. 

П’ятий рівень звичайно складається з мов, розроблених для прикладних 
програмістів. Такі мови називаються мовами високого рівня. Існує безліч мов 
високого рівня. Найвідоміші серед них – C++, Java, Prolog та інші. Програми, 
написані на цих мовах, звичайно транслюються на рівень 3 або 4. Транслятори, 
які обробляють ці програми, називаються компіляторами. Відзначимо, що іноді 
також використовується метод інтерпретації. Наприклад, програми на мові Java 
звичайно інтерпретуються. 

Набір типів даних, операцій та особливостей кожного рівня називається 
архітектурою. Архітектура пов’язана з аспектами, які видно програмісту. 
Наприклад, відомості про те, скільки пам’яті можна використовувати при 
написанні програми, – частина архітектури. А аспекти розробки (наприклад, 
яка технологія використовується при створенні пам’яті) не є частиною 
архітектури. Вивчення того, як розробляються ті частини комп’ютерної 
системи, які видно програмістам, називається вивченням комп’ютерної 
архітектури.  

 
Контрольні запитання 

1. Що називається комп’ютерною технікою? 
2. Що називається цифровою електронною обчислювальною машиною (ЕОМ)? 
3. Які етапи розвитку обчислювальної техніки ви знаєте? 
4. Що містять у собі етапи розвитку обчислювальної техніки? 
5. Навести закон Мура. В якому році він був відкритий? 
6. Що входить до складу сучасної системи РС ? 
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7. Описати ознаки нейманівської архітектури. 
8. Навести визначення програми. 
9. Навести визначення команди. 
10. Описати структуру комп’ютера. 
11. Описати внутрішню пам’ять комп’ютера. 
12. Описати зовнішню пам’ять комп’ютера. 
13. Описати пристрої вводу інформації.  
14. Описати пристрої виводу інформації. 
15. Пояснити принцип програмного управління. 
16. Перерахувати і описати режими роботи комп’ютера. 
17. Перерахувати основні характеристики комп’ютера. 
18. Навести визначення такої характеристики комп’ютера як продуктивність. 
19. Навести визначення такої характеристики комп’ютера як пікова 

продуктивність. 
20. Навести визначення такої характеристики комп’ютера як номінальна 

продуктивність. 
21. Навести визначення такої характеристики комп’ютера як системна 

продуктивність. 
22. Навести визначення такої характеристики комп’ютера як експлуатаційна 

продуктивність. 
23. Перерахуйте рівні сучасних обчислювальних машин. 
24. Описати цифровий логічний рівень. 
25. Описати мікроархітектурний рівень. 
26. Описати рівень архітектури команд. 
27. Описати рівень операційної системи. 
28. Описати рівень мови асемблера. 
29. Описати рівень мов високого рівня. 

 
Тест 

Завдання № 1. Який з приведених є найпершим обчислювальним 
пристроєм? 
1) абак; 
2) замальовки на каменях; 
3) палички; 
4) пальці; 
5) немає відповіді. 
 
Завдання № 2. Хто створив  на початку XVII століття європейську 
машину, що  могла виконувати операцію множення двох чисел? 
1) Менделєєв; 
2) Пікассо; 
3) Непер; 
4) Нобель; 
5) Утсон. 
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Завдання № 3. Хто  у 1642 році створив прообраз цифрової обчислювальної 
машини, яка дозволяла проводити операції додавання чисел? 
1) Непер; 
2) Нобель; 
3) Чорч; 
4) Паскаль; 
5) Бевз. 
 
Завдання № 4. Перший комерційний механічний калькулятор був 
створений Чарльзом Ксавьером Томасом в 1820 році. Це була "досконала" 
машина, яка виконувала операції … ? 
1) додавання; 
2) додавання, віднімання, множення та ділення; 
3) множення; 
4) диференціювання; 
5) додавання, множення. 

 
Завдання № 5. Кого можна назвати творцем першого механічного 
комп’ютера? 
1) Чарльза Баббаджа; 
2) Чарльза; 
3) Паскаля; 
4) Бевза; 
5) Чорча. 

 
Завдання № 6. ...... – це сукупність засобів для автоматизації про-процесів 
обробки інформації, а також галузь техніки, яка займається розробкою, 
виготовленням і експлуатацією комп’ютерів. 
1) комп’ютер; 
2) принтер; 
3) сканер; 
4) техніка; 
5) комп’ютерна техніка. 

 
Завдання № 7. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Якими основними 
ознаками володіє нейманівська архітектура? 
1) наявність одного обчислювача, що має процесор, пам’ять, засоби 
введення/виведення інформації, а також засоби управління; 
2) застосування двійкової системи числення, як для подання інформації, так і 
для виконання арифметико-логічних операцій; 
3) розміщення в єдиній загальній пам’яті команд і чисел фіксованої довжини; 
лінійну структуру адресації комірок пам’яті, що вимагає наявності у процесорі 
лічильника команд; 
4) низький рівень машинної мови; 
5) розміщення в єдиній загальній пам’яті команд і чисел фіксованої довжини. 
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Завдання № 8. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Що включає в себе 
комп’ютер класичної архітектури? 
1) АЛП; 
2) ОП; 
3) ВЗУ; 
4) ПУ; 
5) МПУ. 
 
Завдання № 9. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які основні 
характеристики комп’ютерів? 
1) пікова продуктивність; 
2) номінальна продуктивність; 
3) системна продуктивність; 
4) експлуатаційна продуктивність; 
5) працездатність. 

 
Завдання № 10. Виберіть декілька варіантів відповіді. Що відносять до 
характеристик комп’ютерів?  
1) розрядність машинного слова; 
2) обсяг оперативної пам’яті в бітах; 
3) надійність, яка характеризує середнє напрацювання на відмову; 
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ПОРТАТИВНІ КОМП’ЮТЕРИ 
 

План 
1. Ноутбук (Notebook) 
2. Субноутбук (Subnotebook)  
3. Палмтоп (Palmtop)   
4. Нетбук 
5. Планшет 

 
1. Ноутбук (Notebook) 
 
Лептоп (англ. laptop – lap – коліна сидячої людини) – досить широкий 

термін, він застосовується як до ноутбуків, так і до планшетних персональних 
комп’ютерів (ПК). Це альтернативна назва ноутбука. 

У 1970-і роки Alan Kay з науково-дослідного центру Xerox Palo Alto 
висунув ідею створення переносного комп’ютера з бездротовим зв’язком, що 
має приблизно такі розміри, як у ноутбука. Він назвав такий пристрій 
Dynabook. Dynabook не просунувся далі за ескізи і картонну модель, проте ця 
ідея поклала початок побудові реального портативного комп’ютера.  

 У 1979 році William Moggridge з компанії Grid Systems Corporation 
створив перший діючий портативний комп’ютер: Grid Compass Computer 1109 
(рис. 10.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У ньому була пам’ять розміром 340 кілобайт на циліндрових магнітних 
доменах, литий під тиском корпус з магнієвого сплаву, а також складаний 
електролюмінесцентний графічний дисплей. Агентство NASA купило невелику 
кількість таких пристроїв по 800 доларів США за штуку для використання в 
космічній програмі. 

Протягом наступних років інші компанії, такі як Gavilan Computer і Apple, 
представили портативні комп’ютери інших конструкцій. Проте першою 

Рис. 10. Комп’ютер Grid 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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рентабельною машиною був комп’ютер IBM PC Convertible, створений у 1986 
році. PC Convertible мав наступні характеристики: мікропроцесор 8088; 256 
кілобайт пам’яті; два 3,5-дюймові (8,9 см) дисководи гнучких дисків; 
рідкокристалічний дисплей; паралельний і послідовний порти принтера; місце 
для внутрішнього модему; набір програм, включаючи базову програму обробки 
текстів, календар ділових зустрічей, телефонну або адресну книгу і 
калькулятор. PC Convertible, що цілих 12 фунтів (5,4 кг), продавали по 3 500 
доларів США. Це був перший портативний комп’ютер конструкції, яка 
використовується у сучасних ноутбуках. Успіх PC Convertible зіграв роль 
каталізатора, що стимулює рішення таких конкурентів, як Compaq і Toshiba, 
перемкнутися на виробництво портативних комп'ютерів. Так почалася ера 
ноутбуків. 

Зараз лептопами іменують найбільші портативні системи. Типовий лептоп 
важить більше 3 кг і має розмір 9х12х2 дюймів (близько 23х30х5 см); поява на 
ринку екранів великих розмірів неминуче призведе до збільшення розмірів 
портативних комп’ютерів. Будучи колись найменшими комп’ютерами, зараз 
лептопи стають суперсучасними машинами, за можливостями та 
продуктивності порівнянними з настільними системами. Ноутбук важить 2–3 
кг, має менший, ніж у лептопов, дисплей з нижчим дозволом і більш обмежені 
мультимедіа-можливостями (але не варто вважати ці машини слабкими). До 
ноутбуків звичайно відносять лептопы, виконані в розкладному форм-факторі. 
Ноутбук переносять в складеному вигляді, це дозволяє захистити екран, 
клавіатуру і тачпад при транспортуванні. 

Основні характеристики при виборі ноутбуків: 
1. Процесор.  
2. Охолодження ноутбука. Слід зауважити, що при виборі ноутбука мало 

хто задається цим запитанням. А тим часом, воно впливає на зручність роботи. 
Для когось навіть більш ніж продуктивність процесора. Адже чим більше 
тепловиділення мобільного комп’ютера, тим галасливіше працюватиме 
охолоджуюча система. Основним джерелом тепла у комп’ютері є процесор. І 
чим більше його енергоспоживання, тим відповідно і вище буде 
тепловиділення. Також на температурний режим впливає тактова частота. 
Велике значення грає циркуляція повітря усередині ноутбука. Ефективність 
системи охолоджування залежить і від розташування вентиляційних отворів. 
Вони повинні забезпечувати хороший обдув всіх деталей.  

3. Екран і вага. Ці дві характеристики тісно зв’язані між собою. На сьогодні 
по цьому параметру можна виділити чотири основні класи ноутбуків: 
ультрапортативні або субноутбуки (діагональ дисплея менше 12 дюймів), 
портативні (12 дюймів), стандартні (14-15 дюймів) і “графічні станції” (15,4 
дюйма та більше). Крім того, дисплеї ноутбуків (і самі комп’ютери) 
розрізняються залежно від співвідношення сторін матриці: 4:3 або 16:9. 
Стосовно монітора зараз сучасна тенденція полягає у застосуванні спеціальних 
глянсових покриттів, що дозволяють підвищити контрастність зображень і що 
наближають чорний колір, що виводиться на дисплей, до сьогодення чорному. 
Радимо звернути увагу на ноутбуки з широкоформатними дисплеями: вони 
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зручні не тільки під час проглядання DVD-фільмів, як рахують деякі, але і в 
повсякденній роботі: широкий екран дозволяє помістити поряд більше 
потрібних документів, чим звичайний, при цьому загальні габарити комп’ютера 
трохи збільшуються. 

4. Відеоадаптер. Основне запитання при виборі відеоадаптера полягатиме у 
тому, перевагу якій пам’яті віддати – виділену або таку, що виділяється. 
Виділена означає, що відеоконтроллер має у своєму розпорядженні власний чіп 
пам’яті, а не використовує для своїх потреб оперативну. Звичайно, відеоадаптер 
з власною пам’яттю працюватиме швидше, але і енергії він споживати буде теж 
більше, означає сильніше тепловиділення, та і за розміром він не виграє у 
іншого типа, як і за ціною. Отже знову доводиться вибирати між 
продуктивністю і мобільністю. 

5. Пристрої введення. Основним пристроєм введення на ноутбуку, як і на 
настільному ПК, залишається клавіатура. Вона, зрозуміло, відрізняється від 
звичайної, і не тільки розмірами. За рахунок маленького ходу клавіш, відразу ж 
звертається увага на тишу і приємність роботи з ними, ніяких зайвих рухів. 
Трапляється, звичайно, і, що близьке розташування клавіш викликає 
незручності. Ще одна відмінність у тому, що на клавіатурі портативного 
комп’ютера немає в явному виді додаткової цифрової частини справа. Вона 
суміщена з основною частиною, і працює у поєднанні з функціональними 
клавішами. За допомогою функціональних клавіш також здійснюється 
регулювання яскравості екрану, управління звуком і іншими функціями. 
 

3. Субноутбук (Subnotebook) 
 
Субноутбуками називають ноутбуки з діагоналлю екрану 11 – 13,3 дюйма. 

Такі ноутбуки відрізняються малими габаритами та вагою, проте маленький 
розмір екрану знижує зручність роботи з таким пристроєм.  

Субноутбук значно менше своїх побратимів. Він чудово підійде 
мандрівнику, якому не потрібні розширені можливості великих і дуже важких 
машин, але необхідні функціональність настільного комп’ютера у дорозі та 
можливості підключення до мережі. 

Розміри субноутбуків не дозволяють встановити могутні компоненти, 
оскільки виникають проблеми з охолоджуванням, тому в них часто 
застосовують мобільні процесори із зниженим енергоспоживанням (моделі LV 
або ULV). Субноутбуки рідко оснащуються дискретними графічними 
адаптерами. 

У конструкції субноутбуків звичайно відсутній внутрішній дисковод для 
гнучких дисків, але іноді є роз’єм для підключення зовнішнього дисковода. 
Накопичувача CD-ROM і інших громіздких компонентів в ньому також немає, а 
ось великий високоякісний дисплей, солідний дисковий простір і 
повнорозмірна (за стандартами портативних ПК) клавіатура для цих машин не 
рідкість. Деякі моделі субноутбуків (наприклад, IBM Thinkpad 570) оснащені 
спеціальним модулем, за допомогою якого можна підключити “бракуюче 
устаткування”, наприклад накопичувач CD-ROM або DVD. 
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4. Палмтоп 
 
Ця категорія систем на ринку з’явилася порівняно нещодавно. Назва цих 

комп’ютерів цілком відповідає їх розмірам – вони можуть поміститися на 
долоні. До цієї категорії портативних систем не відносяться цифрові 
персональні помічники (Personal Digital Assistant – PDA) або системи під 
управлінням Windows. Вони оснащуються особливими операційними 
системами. 

Палмтоп – це повнофункціональний комп’ютер з операційною системою 
як у настільних моделей. Клавіатура палмтопа найчастіше є основним набором 
клавіш, причому меншого розміру. Тому такі комп’ютери найкращим чином 
підходять для відправки електронної пошти або факсів в дорозі та для 
вирішення інших невеликих задач. 

Палмтопи використовують несумісні з сімейством процесорів Intel x86 
мікропроцесори, які застосовують в IBM PC-сумісних комп’ютерах. 

Споживаючи незначну кількість електроенергії, палмтоп здатний у десятки 
разів довше працювати від батарей, чим ноутбуки. Об’єм оперативної пам’яті 
палмтопов складає 2-16 Мб. 

Палмтопи звичайно виконують функції органайзера, його можна 
використовувати як календар і записник. Палмтопи звичайно забезпечені 
простою програмою для роботи з електронною поштою та програмою для 
обміну даними з іншими видами персональних комп’ютерів. 

Вага палмтопов не перевищує 450 грамів, його звичайний розмір – 20 на 
10 см, товщина – 2-3 см. Конструктивно палмтоп є двома сполученими 
панелями, які можуть складатися на зразок записника. На одній панелі 
розташовується клавіатура, на іншій – сенсорний екран. Для управління 
використовується спеціальна пір’яна ручка. Існують зразки палмтопів, що 
складаються з однієї панелі, без клавіатури. 

Палмтоп використовується для: 
− читання книг, довідкових текстів: словників, енциклопедій тощо; 
− всіляких записів: пам’яток, контактних відомостей, списків, баз даних; 
− програвання звуку. На відміну від кишенькових аудіопрогравачів, функція 

звукового програвача на КПК повністю настроюється програмним 
забезпеченням: можна вибрати програму з відповідним інтерфейсом і 
функціональністю; 

− виконання функцій диктофону.  При використанні додаткового програмного 
забезпечення палмтоп знаходить практично безмежні можливості 
звукозапису;  

− записів від руки. Дозволяють швидко накидати пам’ятку, з можливістю 
малювання від руки; 

− набору текстів. Доступна екранна клавіатура, рукописне введення і 
повноцінна клавіатура, що підключається;  

− перегляду зображень, відеороліків, фільмів;  
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Рис. 11. Нетбук 

− виходу в Інтернет. Підключатися можна через мобільний телефон (Bluetooth 
/ IrDA) або бездротову мережу Wi-Fi. 

 
5. Нетбук 
 
Нетбуки, як окрема категорія ноутбуків були виділені з категорії 

субноутбуків у першому кварталі 2008 года компанією Intel (рис. 11.).  
Слід відмітити, що відмінність 
нетбука від ноутбука у тому, що 
сучасні ноутбуки за 
характеристиками не поступаються 
стаціонарним комп’ютерам, а 
функціонал нетбука урізаний. Перш 
за все нетбук призначений для 
навігації в інтернеті та роботи в 
офісних додатках, для повноцінної 
роботи він не пригодний. 
Нетбуки, що зовсім недавно заявили 
про себе на ринку портативних 
комп’ютерів, стрімко розвиваються. 
Завдяки своєму компактному 
розміру (діагональ всього 8-11 

дюймів), не особливо відстаючому від стаціонарних комп’ютерів набору 
можливостей, нетбуки  стають чудовою альтернативою для користувачів.  

Із зростанням технічної індустрії, останні комп’ютерні новинки, такі як 
нетбуки, широко розповсюдились на сучасному ринку. Ціни на нетбуки більш 
ніж привабливі, а компактність, невелика вага, можливість виходу в Інтернет і 
підтримка офісних додатків зручні для різних категорій користувачів. На 
швидкий розвиток нетбуків вплинула безліч чинників: 
− фінансова криза. Користувачі сьогодні намагаються знайти гідні 

альтернативи комп’ютерам, отже, збільшення збуту нетбуків дійсно 
відбувається. 

− досить значне поліпшення різних функцій нетбуков (збільшення довжини 
екрану, об’ємів пам’яті, розміру жорстких дисків, модернізація загальної 
продуктивності нетбуків); 

− найбільша портативність порівняно із стандартними ноутбуками. 
Технічні характеристики нетбука: 

1. Розмір діагоналі від 7 до 10,2 дюйма. Екран нетбука повинен бути достатньо 
яскравим, щоб його можна було використовувати поза приміщенням. 

2. Оптимальна вага нетбука з діагоналлю 10 дюймів – 1-1,5 кг  
3. Один з найпоширеніших варіантів процесорів – Intel Atom, його цілком 

вистачає для виконання покладених на нетбук завдань. Процесори від AMD 
не такі могутні, зате споживають менше енергії (хоч і не завжди). Також 
зустрічаються нетбуки з процесорами Via.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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4. Що стосується оперативної пам’яті, то звичайно нетбуки комплектуються 
1Гб пам’яті типу DDR2. Можна вибрати нетбук з можливістю розширення 
пам’яті до 2 Гб . 

5. Для зберігання інформації у нетбуках використовуються стандартні жорсткі 
диски або твердотільні накопичувачі (SSD). Твердотільні накопичувачі 
швидше, менше та легше жорстких дисків. Але вони дорожче та розраховані 
на обмежену кількість циклів перезапису інформації. Об’єм диска може 
коливатися від 80 до 250 Гб. 

6. Час автономної роботи від батареї у нетбука більше, ніж у ноутбука, тому 
що він використовується для виконання простіших завдань. Бувають 3-, 6- і 
9-осередкові батареї, для повсякденного використання вистачить 6-
осередкової батареї, що забезпечує 6-7 годин безперебійної роботи.  

7. Дуже важливо вибрати нетбук, оснащений всіма необхідними роз’ємами та 
модулями. Обов’язково – декілька роз’ємів USB, роз’єм Ethernet для 
мережевого кабелю, роз’єми для мікрофону і навушників, кардридер, WiFi і 
Bluetooth.  

8. У нетбука відсутній оптичний привід, у разі потреби доведеться купувати 
оптичний привід додатково. 

9. Ціна нетбука більшою мірою визначається його функціональністю. Моделі з 
базовим необхідним функціоналом коштуватимуть відносно недорого. 
Доплатити доведеться за збільшення оперативної пам’яті та жорсткого 
диска, додаткові роз’єми, модулі і функції (наприклад, сенсорний екран), а 
також за оригінальний дизайн.  

 
6. Планшет 
 
Планшетний персональний комп’ютер (планшетний ПК, tablet PC) – 

повнорозмірний ноутбук, що відноситься до класу ПК, обладнаний сенсорним 
екраном та дозволяє працювати за допомогою стілуса або пальців, як з 
використанням, так і без використання клавіатури і миші (рис. 12.). 
Планшетний комп’ютер (англ. Tablet computer) чи електронний планшет – 
різновид комп’ютерів, обладнаних сенсорним екраном. Саме він є основним 
засобом введення інформації.  

З’явилися планшети після презентації апаратно-програмної платформи 
Microsoft Tablet PC, розробленою компанією Microsoft і представленої ще 7 
листопада 2002 року. 

У планшетний комп’ютер можна ввести дані, написавши їх спеціальним 
пером або пальцем прямо на поверхні монітора, причому, не прагнучи 
виводити друкарські символи, а просто так, як ви робили б це в паперовому 
блокноті. Більш того, інформацію можна просто надиктувати у мікрофон 
планшетного комп’ютера відповідна програма переведе мову у звичайний 
текст. Бездротової доступ до локальних комп’ютерних мереж допоможе тут же 
передати інформацію за призначенням або запитати потрібні дані, у тому числі 
і з мережі Інтернет. 
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Рис. 12. Планшети iPad 2 Apple 
З погляду конструкції планшетний комп’ютер – це дисплей, під яким 

захована елементна база звичайного сучасного ноутбука: процесор, жорсткий 
диск, оперативна пам’ять та модулі бездротового доступу. Деякі моделі 
забезпечені власною клавіатурою. При цьому вони майже неотличимы від 
ноутбуків. З іншими моделями можна використовувати лише зовнішні 
клавіатуру та мишу.  

Планшетні комп’ютери розділяються на два класи за принципом роботи: 
− електромагнітний принцип дозволяє роботу з планшетом тільки за 

допомогою стілуса. Переваги такого підходу у великій точності 
розпізнавання тексту, точність визначення сили натиснення, а також 
відсутність реакції на випадкові натиснення гроном руки або пальцями при 
письмі. Як правило, використовується технологія компанії Wacom; 

− планшет, чутливий до натиснення, дозволяє працювати без використання 
стілуса. Цей підхід дозволяє робити інтерфейси, спеціально влаштовані для 
управління пальцями, у тому числі з розпізнаванням множинних дотиків і 
жестів. Недоліки: менша точність, гірша якість розпізнавання листа, 
можливість випадкових натиснень при письмі. Проте такий тип планшетів 
стає все більш популярним. 
Можна виділити декілька основних типів планшетних комп’ютерів: 

планшетні комп’ютери (Tablet PC), ультрамобільні комп’ютери (UMPC), а 
також інтернет-планшети. Іноді до цієї категорії також відносять електронні 
книги з сенсорними екранами та доступом в інтернет, проте це навряд чи 
правомірно, оскільки рідери, на відміну від комп’ютерів, мають вузьку 
спеціалізацію та дуже обмежену функціональність. 

Ноутбуки-трансформери. Планшетні комп’ютери, які найбільш близькі до 
звичайних ноутбуків, називають ноутбуки-трансформери. Вони мають 
сенсорний екран і спеціальне кріплення, що дозволяє розвернути дисплей і 
покласти його на клавіатуру. Частіше за все трансформер оснащений екраном з 
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діагоналлю не більше 9-12 дюймів. Оскільки до порівняно високу ціну за 
начинку ноутбука додається вартість сенсорного екрану і механізму розвороту, 
то виходить, що такі портативні комп’ютери досить дорогі. 

Нетбуки-трансформери. На ринку також можна зустріти нетбуки-
трансформери. За рахунок “нетбучної” конфігурації і малопотужної начинки 
ціни на такі машини набагато привабливіше, проте їх можливості їх куди 
скромніше, ніж у повноцінних ноутбуків. Представником такого виду 
планшетів є ASUS Eee PC T91. Він оснащений 8,9-дюймовим поворотним 
сенсорним екраном з дозволом 1024х600 пікселів. Його резистивна технологія 
дозволяє використовувати як стилус, так і пальці. 

Ультрамобильный комп’ютер (UMPC). Цей тип планшетів має такі 
принципові особливості:  невеликі габарити і вага не більше 900 г, сенсорний 
екран з діагоналлю максимум 7 дюймів і дозволом не менше 800х480 крапок. 
Концепція UMPC передбачала повнофункціональну конфігурацію 
портативного персонального комп’ютера, повний набір бездротових 
інтерфейсів, розвинені мультимедійні функції (вбудовані гучномовці та 
камера), тривалий час автономної роботи і операційну систему сімейства 
Windows. До UMPC могли підключатися звичайні пристрої введення на зразок 
клавіатури та миші, а також найрізноманітніша периферія. Зокрема, в 
стандартний комплект постачання деяких UMPC входила компактна 
клавіатура. Проте UMPC в реальності не показав блискучих результатів. 

Інтернет-планшети. Internet tablet або Web tablet є максимально 
полегшеним і спрощеним пристроєм, призначеним переважно для інтернет-
серфінгу. З його допомогою можна спілкуватися в соціальних мережах, 
працювати з електронною поштою і з різними інтернет-сервісами, читати 
книги,  проглядати фото і відео. Як операційні системи використовуються 
спеціальні версії мобільних ОС. Широкого поширення набули планшети на 
Apple OS і Google Android. Для роботи використовується виключно сенсорний 
екран. У дешевих моделях екран резистивний. У дорогих він ємнісний з 
підтримкою технології мультитач. Інтерфейс пристосований до “пальцьового” 
управління, на екран виводяться крупні і чітко розмежовані графічні елементи. 

Хоча інтернет-планшети з’явилися близько десяти років тому, справжній 
їх бум почався весною 2010 роки після появи на ринку Apple iPad. Комбінація 
форм-фактора, функціональності та користувацького інтерфейсу виявилася 
дуже вдалою. Планшет оснащується 9,7-дюймовим сенсорним екраном 
місткості з дозволом 1024х768 пікселів і підтримкою технології мультитач, 
ARM-процесором Apple A4 з тактовою частотою 1 ГГц (вбудовані ядро Cortex 
A8, графічне ядро PowerVR SGX 535 і 256 Мбайт ОЗУ), флэш-пам’яттю 
об’ємом 16, 32 або 64 Гбайт, датчиками прискорення і освітленості, а також 
бездротовими інтерфейсами Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n і Bluetooth 2.1+EDR.  

 
Контрольні запитання 

1. Перерахувати типи  портативних  комп’ютерів 
2. Дати  характеристику  комп’ютера  Лептоп (Laptop). 
3. Дати  характеристику  комп’ютера  Ноутбук (Notebook). 
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4. Основні характеристики ноутбуків. 
5. Технічні характеристики нетбука. 
6. Дати  характеристику  комп’ютера  субноутбук (Subnotebook). 
7. Дати  характеристику  комп’ютера  Палмтоп (Palmtop). 
8. Дати  характеристику планшетним комп’ютерам. 
9. Види планшетних комп’ютерів. 
 

Тест 
Завдання № 1. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які основні 
характеристики ноутбуків? 
1) процесор; 
2) АЦП; 
3) пристрої введення;  
4) екран і вага; 
5) відеоадаптер. 
 
Завдання № 2. Яка діагональ у субноутбуків? 
1) 14-15 дюймів; 
2) 11-13,3 дюйма; 
3) 15,4 дюйма і більш; 
4) 8-11 дюймів.  
 
Завдання № 3. Яка діагональ у стандартних ноутбуків? 
1) 14-15 дюймів; 
2) 11 – 13,3 дюйма; 
3) 15,4 дюйма і більш; 
4) 8-11 дюймів.  
 
Завдання № 4. Яка діагональ у графічних станцій? 
1) 14-15 дюймів; 
2) 11 – 13,3 дюйма; 
3) 15,4 дюйма і більш; 
4) 8-11 дюймів.  
 
Завдання № 5. Яка діагональ у нетбуків? 
1) 14-15 дюймів; 
2) 11 – 13,3 дюйма; 
3) 15,4 дюйма і більш; 
4) 8-11 дюймів.  
 
Завдання № 6. ПК, обладнаний сенсорним екраном – це ...? 
1) нетбук; 
2) субноутбук; 
3) ноутбук; 
4) планшет. 
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Завдання № 7. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Які основні типи 
планшетних комп’ютерів? 
1) палмтоп; 
2) ультрамобільний; 
3) нетбуки-трансформери; 
4) ноутбуки-трансформери 
 
Завдання № 8. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. З погляду 
конструкції планшетний комп’ютер – це дисплей, під яким захована 
елементна база. 
1) процесор;  
2) жорсткий диск; 
3) оперативна пам'ять;  
4) привід оптичних дисків; 
5) модулі бездротового доступу. 
 
Завдання № 9. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Для чого 
використовується палмтоп? 
1) читання книг; 
2) запису оптичних дисків; 
3) записів від руки; 
4) набору текстів; 
5) перегляду зображень, відеороліків, фільмів. 
 
Завдання № 10.  Скільки годин складає час автономної роботи від батареї у 
нетбука? 
1) 6-7 годин безперебійної роботи; 
2) 4-5 годин безперебійної роботи; 
3) 5-6 годин безперебійної роботи; 
4) 7-8 годин безперебійної роботи. 
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	АРХІТЕКТУРА ЕОМ 
	ЗМІСТ 
	Компакт-диски та пристрої для роботи з ними ………………….. 
	 
	План 
	Механічні калькулятори. Одним з найперших обчислювальних пристроїв є абак, який використовувався більше 2000 років тому. Абак є дерев’яною рамою, що містить ряд паралельних лозин з камінчиками або кісточками. 
	 
	Електронні комп’ютери. Використовування обчислювальної техніки під час другої світової війни послужило серйозним поштовхом для розвитку комп’ютерів. Фізик Джон Атанасов разом з Кліффордом Беррі (Clifford Berry) з 1937 по 1942 рік працювали в університеті штату Айова над створенням першої цифрової електронно-обчислювальної машини.  
	План 


	Основні характеристики при виборі ноутбуків: 
	5. Нетбук 
	Нетбуки-трансформери. На ринку також можна зустріти нетбуки-трансформери. За рахунок “нетбучної” конфігурації і малопотужної начинки ціни на такі машини набагато привабливіше, проте їх можливості їх куди скромніше, ніж у повноцінних ноутбуків. Представником такого виду планшетів є ASUS Eee PC T91. Він оснащений 8,9-дюймовим поворотним сенсорним екраном з дозволом 1024х600 пікселів. Його резистивна технологія дозволяє використовувати як стилус, так і пальці. 
	Інтернет-планшети. Internet tablet або Web tablet є максимально полегшеним і спрощеним пристроєм, призначеним переважно для інтернет-серфінгу. З його допомогою можна спілкуватися в соціальних мережах, працювати з електронною поштою і з різними інтернет-сервісами, читати книги,  проглядати фото і відео. Як операційні системи використовуються спеціальні версії мобільних ОС. Широкого поширення набули планшети на Apple OS і Google Android. Для роботи використовується виключно сенсорний екран. У дешевих моделях екран резистивний. У дорогих він ємнісний з підтримкою технології мультитач. Інтерфейс пристосований до “пальцьового” управління, на екран виводяться крупні і чітко розмежовані графічні елементи. 
	 
	Контрольні запитання 
	4. Основні характеристики ноутбуків. 



	Завдання № 1. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які основні характеристики ноутбуків? 
	1) процесор; 

	Завдання № 7. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Які основні типи планшетних комп’ютерів? 
	3) нетбуки-трансформери; 
	Література 


	 
	Тест 
	Завдання № 1. Яку головну функцію виконує системна (материнська) плата? 
	1) охолодження процесора; 
	2) розміщення електронних схем; 
	3) розміщення блоку живлення;  
	4) розміщення жорсткого диска. 
	 
	Завдання № 3. Що визначає розміри материнських плат і ряд специфічних характеристик ? 
	1) об’єм пам’яті;  
	2) форм-фактор;  
	3) тактова частота;  
	4) чипсети.  
	 
	1) потужність; 
	2) припустимий максимальний струм лінії; 
	3) внутрішній опір;  
	4) стабільність напруг; 
	5) розрядність. 
	 
	1) AT, ATX, LPX и NLX; 
	2) AT, ATX; 
	3) LPX и NLX; 
	4) ATX, LPX ; 
	5) GTM, AYT. 
	 
	Завдання № 6. Що називається чипсетом? 
	1) порт; 
	2) набір мікросхем;  
	3) набір дротів; 
	4) шина;  
	5) слот. 
	 
	Завдання № 7. Що називається контролером? 
	1) порт; 
	2) набір дротів; 
	3) посередник;  
	4) шина;  
	5) слот. 
	 
	1) процесори, які підтримуються платою;  
	2) чипсет;  
	3) контролер дисководу; 
	4) контролер клавіатури та миші; 
	5) ЗЗП. 
	 
	1) кеш-пам’яті; 
	2) чипсету;  
	3) плати; 
	4) комп’ютера;  
	5) немає правильної відповіді. 
	 
	2) шина;  
	3) чипсет; 
	4) капсет; 
	5)  немає правильної відповіді.  
	 
	План 

	Завдання № 1. Як називаються комірки пам’яті процесора?  
	1) регістрами; 
	2) чипсетами;  
	3) платами; 
	4) контролерами;  
	Завдання № 2. Чим є сучасні процесори? 
	1) чипсетами; 
	2) асинхроними ;  
	3) синхроними; 
	4) контролерами;  
	Завдання № 3. Для чого служить процесор?  
	1) виконання арифметичних і логічних операцій;  
	2) підключення зовнішніх пристроїв; 
	3) запису на жорсткий диск;  
	4) запису на диски.  
	 
	 
	Завдання № 4. В  чому вимірюється частота сучасних процесорів?  
	1) десятки МГц;  
	2) десятки ГГц;  
	3) сотні КГц;  
	4) одиниці ГГц.  
	1) арифметико-логічний пристрій; 
	2) блок керування;  
	3) блок пам’яті ; 
	4) пристрій введення-виведення;  
	1) прискорення обміну даними між процесором і оперативною пам’яттю; 
	2) зберігання копій інструкцій;  
	3) зберігання копій даних; 
	4) для цілочисленних операцій;  
	Завдання №7. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Якого рівня кеш пам’ять має процессор? 
	1) Кеш першого рівня (L1 cache; 
	2) Кеш другого рівня (L2 cache);  
	3) Кеш третього рівня (L3 cache); 
	4) Кеш четвертого рівня (L4 cache);  
	2) кількість транзисторів у ньому;  
	4) кількість виводів;  
	1) однокристальні; 
	2) багатокристальні;  
	3) секційні; 
	4) прямокутні;  
	2) БІС ЗП;  
	3) МПК; 
	4) ПЗП;  
	Тест 

	Завдання № 1. Що таке BIOS? 
	1) утиліта; 
	2  базова система введення;  
	3) базова система виведення; 
	4) базова система введення а виведення; 
	5) інша програма. 
	 
	Завдання № 2. Де зберігається BIOS? 
	1) на окремому диску; 
	2) на мікросхемі постійної пам’яті материнської плати; 
	3) в операційній системі; 
	4) на вінчестері;  
	5) інша відповідь. 
	 
	Завдання № 3. Яку клавішу на початку завантаження системи потрібно натиснути, щоб викликати програму налаштування BIOS? 
	1) Enter; 
	2) Esc; 
	3) Delete; 
	4) Del; 
	5) інша відповідь. 
	 
	Завдання № 4. Чи грає основну роль BIOS при старті комп'ютера? 
	1) так; 
	2) інколи; 
	3) якщо забажає користувач; 
	4) ні;  
	5) інша відповідь. 
	 
	Завдання №5. У яких випадках може знадобитися оновлення ROM BIOS? 
	1) при додаванні або поліпшенні підтримки Plug and Play; 
	2) при виправленні відомих помилок або проблем сумісності з деякими апаратними засобами і програмним забезпеченням; 
	3) при заміні процесора; 
	4) при установці жорстких дисків об'ємом більше 8 Гбайт і Ultra-DMA/33 Ultra-DMA/66 IDE; 
	5) інше. 
	 
	Завдання № 6. Яку клавішу необхідно натиснути для запуску AMI BIOS під час завантаження системи?  
	1) <Delete>; 
	2) <Ctrl>; 
	3) <Alt>; 
	4) <Shift>, 
	 
	Завдання №7. Набір комп’ютерних інструкцій нижнього рівня, який визначає цілий ряд функціональних можливостей ПК і виконує важливі задачі комп’ютера – це? 
	1) DOS; 
	2) BIOS; 
	3) CMOS; 
	4) інше. 
	 
	Завдання № 8. Чи зберігається інформація у BIOSі  коли  ПК  вимкнуто? 
	1) ні;  
	2) при ввімкненні ПК інформація відновлюється;  
	3) так; 
	4) інша відповідь. 
	 
	Завдання № 9. Що розуміється під процедурою POST? 
	1) збереження параметрів жорсткого диска; 
	2) збереження параметрів режиму захисту настроювань; 
	3) самотестування при включенні живлення; 
	4) інша відповідь 
	 
	Завдання № 10. На скільки відсотків дозволяє збільшити продуктивність ПК коректне налаштування BIOS? 
	1) 35; 
	2) 40; 
	3) 45; 
	4) 30; 
	5) 50. 
	 
	 
	Тест 
	Завдання № 1. Що називається шиною (Bus) ?  1) сукупність ліній (провідників на материнській платі);  2) комплект інтегральних мікросхем:  3) слоти на материнській платі;  4) роз’єми підключення зовнішніх пристроїв.   
	Завдання № 2. Шина даних призначена для передачі … ? 1) адреса оперативної пам’яті;  2) адреса жорсткого диска;  3) даних;  4) різної інформації.   
	Завдання №3. Шина управління призначена для передачі?  1) адреса оперативної пам’яті;  2) адреса жорсткого диска;  3) даних;  4) сигналів керування різними пристроями.   
	Завдання № 4. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Що є найважливішою характеристикою шини?  
	1) ширина;  2) пам’ять;  3) довжина;  4) розрядність.  
	Завдання № 5. Який роз’єм шини обов’язково встановлюється на сучасних комп’ютерах? 
	1) PCI;  2) ISA;  3) EV6;  4) USB. 
	 
	Завдання № 6. Для підключення якого пристрою використовується шина AGP? 1) сканера;  2) монітора;  3) модему;  4) принтера.   
	Завдання № 7. Для чого призначений контролер шини? 
	1) управління процесом обміну даними і службовими сигналами; 2) обміну даними; 3) адресації даних; 4) управління даними; 
	 
	Завдання № 8. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Інтерфейс – це…? 
	1) електричні і тимчасові параметри; 
	2) порт монітора; 3) сукупність різних характеристик будь-якого периферійного пристрою PC, що визначають організацію обміну інформацією між ним і центральним процесором; 4) протокол обміну даними. 
	 
	Завдання № 9. Для чого призначена системна шина? 
	1) обміну інформацією між пам’яттю та монітором; 
	2) обміну інформацією між CPU, пам’яттю та іншими пристроями, що входять в систему; 3 обміну інформацією між контролерами; 4) обміну інформацією між пам’яттю та жорстким диском. 
	 
	Завдання № 10. Для чого призначена шини USB ? 
	1) для підключення монітора; 2) підключення жорсткого диска; 3) підключення периферійних пристроїв поза корпусу ПК;  4) підключення  CD-ROM. 
	EDO DRAM – цей режим іноді називають гіперсторінковим режимом обміну HPM (Hyper Page mode). Це вдосконалений тип пам’яті FPM. Мікросхеми пам’яті EDO враховують перекриття синхронізації між черговими операціями доступу.  

	Завдання № 1. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Для зберігання якої інформації призначена постійна пам’ять? 
	1) програм; 
	2) констант; 
	3) табличної інформації; 
	4) іншої інформації; 
	5) усіх вище перелічених. 
	 
	Завдання № 2. Що є загальним для всіх мікросхем постійної пам’яті? 
	1) енергозалежність; 
	2) словникова організація; 
	3) використовується для незалежного зберігання системної інформації; 
	4) енергозалежність, застосування режиму зчитування; 
	5) енергозалежність, словникова організація. 
	 
	Завдання № 3. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які компоненти охоплює підсистема пам’яті? 
	1) оперативну пам’ять; 
	2) кеш-пам’ять процесора; 
	3) контролер пам’яті; 
	4) шини даних і команд. 
	 
	Завдання № 4. Яка група програмується одноразово електричним способом користувачем? 
	1) ПЗП або ROM; 
	2) ППЗП або PROM; 
	3) РПЗП-УФ або EPROM; 
	4) РПЗП-ЕС або EEPROM; 
	5) ПЗП-УФ або EFPROM. 
	 
	Завдання № 5. Яка група мікросхем програмується й стирається багаторазово електричним способом? 
	1) ПЗП або RОМ; 
	2) ППЗП або PROM;  
	3) РПЗП-УФ або EPROM; 
	4) РПЗП-ЕС або EEPROM; 
	5) ПЗП-УФ або EFPROM. 
	 
	Завдання №6. Яка група програмується багаторазово з ультрафіолетовим стиранням і електричним записом? 
	1) ПЗП або RОМ; 
	2) ППЗП або PROM; 
	3) РПЗП-УФ або EPROM; 
	4) РПЗП-ЕС або EEPROM; 
	5) ПЗП-УФ або EFPROM. 
	 
	Завдання №7. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які існують типи  динамічної пам’яті? 
	1) асинхронна пам’ять; 
	2) буферна пам’ять; 
	3) кеш-пам’ять; 
	4) синхронна пам’ять;  
	5) буферна пам’ять.  
	 
	Завдання № 8. Для чого  призначена оперативна пам’ять? 
	1) для обміну інформацією (командами і даними) між процесором, зовнішньою пам’яттю (наприклад, дискової) і периферійними підсистемами; 
	2) для незалежного зберігання системної інформації; 
	3) для зберігання інформації про конфігурацію комп'ютера; 
	4) кеш-пам’яті; 
	5) буферної пам’яті. 
	 
	Завдання № 9. Що є регенерація? 
	1) перевірка контрольної суми; 
	2) автоматичне виправлення помилки; 
	3) регулярний циклічний перебір її осередків; 
	4) ієрархічний спосіб організації оперативної пам’яті; 
	5) виправлення одноразової помилки. 
	 
	Завдання № 10. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Для чого призначена статична пам’ять? 
	1) для зберігання інформації про конфігурацію комп'ютера; 
	2) зберігання інформації скільки завгодно довго за відсутності обігу; 
	3) незалежного зберігання системної інформації; 
	4) забезпечення швидкодії та енергоспоживання. 
	  
	 ЖОРСТКИЙ ДИСК 

	Завдання № 1.  Для чого служить жорсткий диск? 1) тимчасового зберігання інформації:  2) постійного зберігання інформації;  3) зв’язку з відеокартою;  4) зв’язки з зовнішніми пристроями.  
	   
	Завдання № 2.  Що називається циліндром жорсткого диску?  1) доріжки на одній стороні диска;   2) доріжки на двох сторонах диска;   3) однаково розташовані доріжки на двох сторонах диска;   4) однаково розташовані доріжки на всі сторони дисків. 
	 
	Завдання № 3. Що називається сектором жорсткого диску? 1) пронумеровані доріжки;  2) сторона диска;  3) пронумеровані відрізки на диску;  4) дві сторони диска.  
	 
	Завдання № 4.  Що називається форматуванням низького рівня жорсткого диску? 1) організація розділів на диску;  2) розбиття доріжок диска на сектори;  3) створення структури для роботи з файлами та даними;  4) дефрагментація диска. 
	 
	Завдання № 5.  Що називається форматуванням високого рівня жорсткого диску? 1) організація розділів на диску;  2) розбиття доріжок диска на сектори; 3) створення завантажувального сектора тома та кореневого каталогу;  4) дефрагментація диска.  
	 
	Завдання № 6. Чим здійснюється запис на жорсткий?  1) магнітними головками;  2) лазером;  3) електричною напругою;  4) електричним струмом.  
	 
	Завдання № 7.  У чому вимірюється об’єм пам’яті жорстких дисків сучасних комп’ютерів? 
	1) сотні гігабайт; 
	2) одиниці мегабайт; 
	3) сотні кілобайт; 
	4) одиниці гігабайт.  
	 
	Завдання № 8.  Що називається очищенням диску? 1) дефрагментація;  2) форматування низького рівня;  3) видалення непотрібних тимчасових файлів;  4) форматування високого рівня.  
	Завдання № 9.  Що називається дефрагментацією  жорсткого диску? 1) об’єднання частин файлу в єдине ціле;  2) форматування низького рівня;  3) видалення непотрібних тимчасових файлів;  4) форматування високого рівня.  
	 
	Завдання № 10.  S.M.A.R.T. – це … ? 
	1) файлова система; 
	2) технологія самотестування, аналізу та звітності; 
	3) метод зонного запису; 
	4) таблиця розміщення файлів. 
	 ПРИВОДИ СDROM І DVDROM 
	 
	План 
	1.  Компакт-диски та пристрої для роботи з ними 
	1.  Компакт-диски та пристрої для роботи з ними 
	2. Характеристика пристрою CDROM Drive 
	 
	3.  CD і DVD диски 
	Завдання № 1. Яке призначення накопичувача CD-ROM? 1) запис інформації на жорсткий диск;  2) запис інформації на дискету;  3) запис інформації на диски;  
	4) зв’язок з оперативною пам’яттю. 
	 
	Завдання № 2.  Який об’єм пам’яті одностороннього DVD-диска? 1) 9.4 Гб;  2) 8.5 Гб;  3) 17 Гб;  4) 4,7 Гб.   
	Завдання №3.  Який об’єм пам’яті двостороннього двошарового DVD-диска? 
	1) 9.4 Гб; 
	2) 8.5 Гб;  
	3) 17 Гб;  
	4) 4,7 Гб.  
	 
	Завдання № 4.  Який об’єм пам’яті двостороннього одношарового DVD-диска: 
	1) 9.4 Гб; 
	2) 8.5 Гб;  
	3) 17 Гб;  
	4) 4,7 Гб.  
	 
	Завдання № 5. За допомогою чого  здійснюється запис на компакт-диск? 1) магнітні голівки;  2) лазер;  3) електрична напруга;  4) електричний струм. 
	 
	Завдання № 6. Який діаметр CD (компакт-диск)? 
	1) 130 мм;  2) 100 мм.;  3) 110 мм.;  4) 120 мм. 
	 
	Завдання № 7. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Швидкість пристроїв маркірують звичайно двома числами, наприклад 4х/24х – це … ? 
	 
	Завдання № 8. Виберіть декілька з 6 варіантів відповіді. Пристрій маркують трьома швидкостями, наприклад 4х/10х/32х – це … ? 
	1) 4х-запис;  2) 4х-перезапис;  3) 10х-запис;  4) 32х-читання; 
	5) 10х-запис; 
	6) 10х-читання. 
	 
	 
	Завдання № 9. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Які диски із перелічених багаторазово перезаписувані? 
	1) CD-R;  2) CD-RW;  3) DVD-R;  4) DVD-RW. 
	 
	Завдання № 10. У вигляді чого розташовані штрихи на диску? 
	1) спіральної доріжки;  
	2) кола; 
	3) сектора. 
	 
	План 

	Контрольні запитання 
	 
	План 

	Типи звукових карт 
	Контрольні запитання 
	Література 


	 
	План 
	Види клавіатур за типом з’єднання 
	Види клавіатур за розташуванням клавіш 

	Форма клавіатури для комп’ютера 
	Оптична система планшетного сканера 


	3.6. Основні характеристики сканерів 
	 
	Тест 
	5) немає правильної відповіді. 
	Література 
	План 

	Особливості струменевих принтерів 

	Переваги використання різографів 
	Види плоттерів 
	Принципи роботи аналогових копіювальних апаратів 
	Контрольні запитання 

	Завдання № 1. Який пристрій здатний виводити зображення (друкувати, звідки й назва) на папір або плівку? 
	1) принтер; 
	2) сканер; 
	3) миша; 
	4) клавіатура. 
	 
	Завдання № 2. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які види принтерів? 
	1) матричні голчасті принтери; 
	2) термопринтери; 
	3) струменеві принтери; 
	4) лазерні принтери; 
	5) твердочорнильні принтери. 
	 
	Завдання № 3. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Якими перевагами володіє лазерний принтер? 
	1) висока швидкість друку; 
	2) швидкість друку не залежить від вирішення; 
	3) висока якість друку; 
	4) низька собівартість копії (на другому місці після матричних принтерів); 
	5) безшумність. 
	 
	Завдання № 4. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Якими недоліками  володіє лазерний принтер? 
	1) висока ціна апарату; 
	2) високе споживання електроенергії; 
	3) дуже висока ціна кольорових апаратів; 
	4) якість друку; 
	5) підключення до ПК. 
	Завдання № 5. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які  переваги має технологія твердочорнильних принтерів? 
	1) невисока вартість відбитка (аж до безкоштовного чорного барвника); 
	2) висока стійкість відбитка до зовнішніх впливів; 
	3) яскраві соковиті кольори; 
	4) висока вартість апарату; 
	5) висока вимогливість до матеріалів. 
	 
	Завдання № 6. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які недоліки має технологія твердочорнильних принтерів? 
	1) висока вимогливість до матеріалів; 
	2) висока вартість апарату; 
	3) слабка поширеність таких апаратів, що робить більш складним сервісне обслуговування та ремонт; 
	4) яскраві соковиті кольори; 
	5) висока стійкість відбитка до зовнішніх впливів; 
	 
	Завдання № 7. Плоттери, вони ж графобудівники, призначені для виведення … ? 
	 1) креслень; 
	 2) картинок; 
	 3) книг; 
	 4) рефератів; 
	 5) немає правильної відповіді.  
	 
	Завдання № 8. Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді. Які бувають види плоттерів? 
	1) векторного типа;  
	2) матричні;  
	3) растрового типа;  
	4) немає правильної відповіді. 
	 
	Завдання № 9. Що є о сновною складовою частиною лазерного принтера? 
	 
	Завдання № 10.  Що є основним вузлом копіювального апарату? 
	Література 
	План 


	Монітори поділяються на такі великі групи у залежності від способу побудови: 
	 CRT-монітори; 
	 рідкокристалічні монітори (LCD); 
	 плазмові монітори; 
	 3D-монітори. 
	 
	Типи CRT трубок 
	 
	TFT-монітори 
	 

	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 все більш або менш пристойні графічні адаптери мають високі значення частот синхросигналов, і увагу головним чином варто обертати на монітор. 
	Додаткові характеристики РК-моніторів 
	 
	Контрольні запитання 
	Завдання № 1. Що є основою CRT-моніторів? 
	1) електронно-променева трубка; 
	2) активна матриця; 
	3) пасивна матриця;  
	4) газова панель. 
	 
	Завдання № 2. Що знаходиться у середині скляної трубки CRT-монітора? 
	1) повітря; 
	2) газ; 
	3) вакуум; 
	4) ваш варіант. 
	 
	Завдання № 3. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Які переваги LCD моніторів? 
	1) менша глибина; 
	2) нижче енергоспоживання ; 
	3) можливість повороту монітора на 90°; 
	4) рідкокристалічні монітори не схильні до “вигоряння” люмінофору. 
	 
	 
	Завдання № 4. Які переваги мають плазмові монітори? 
	1) висока яскравість і контрастність разом з відсутністю тремтіння; 
	2) висока споживана потужність; 
	3) низька роздільна здатність; 
	4) інше. 
	 
	Завдання №5. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Які основні відмінності між CRT і FED моніторами?  
	1) ціна; 
	2) розміри; 
	3) CRT-монітори мають три гармати, які випускають три електронні промені, послідовно скануючі панель, покриту люмінофорним шаром, а в FED-моніторі використовується безліч маленьких джерел електронів, розташованих за кожним елементом екрану; 
	4) інше. 
	 
	Завдання № 6. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Які основні параметри моніторів? 
	1) ціна; 
	2) розмір; 
	3) займаний робочий простір; 
	4) дозвіл монітора.  
	 
	 
	Завдання № 8. Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді. Що є основою LCD-моніторів? 
	1) електронно-променева трубка; 
	2) активна матриця; 
	3) пасивна матриця;  
	4) газова панель. 
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