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Текст лекції
1. Класифікація сучасних комп’ютерних пристроїв
Номенклатура видів комп'ютерів сьогодні величезна: машини розрізняються за
призначенням, потужністю, розмірам, елементній базі і т. і. Тому класифікують ЕОМ по
різних ознаках. Слід зауважити, що будь-яка класифікація є в деякій мірі умовною,
оскільки розвиток комп'ютерної науки і техніки настільки бурхливий, що, наприклад,
сьогоднішня мікроЕОМ не поступається по потужності мініЕОМ п'ятирічної давнини і
навіть суперкомп'ютерам недавнього минулого.
Розглянемо класифікацію комп'ютерів по призначенню, яке визначається в більшості
за критерієм потужності та доцільності при рішенні конкретних задач.
За призначенням комп’ютери розділяють на три великих класи:
- макрокомп'ютери (наприклад, мейнфрейми);
- мікрокомп’ютери (наприклад, ПК);
- мінікомп'ютери (наприклад: смартфон, планшет).
Макрокомп'ютери
Комп'ютері, які відносяться до цього класу: суперкомп'ютери та мейнфреймами
(англ. Main Frame). Ці машини знаходяться на вершині доступних сьогодні
обчислювальних потужностей, особливо в області операцій з числами. Суперкомп'ютери
використовуються для наукових і інженерних задач (високопродуктивні обчислення,
наприклад, в області метеорології або моделювання ядерних процесів), де
обмежувальними чинниками є потужність процесора і об'єм оперативної пам'яті, тоді як
мейнфрейми застосовуються для цілочисельних операцій, вимогливих до швидкості
обміну даними, до надійності і до здатності одночасної обробки транзакцій (системи
онлайн-бронювання, автоматизовані банківські системи).
Макрокомп'ютери характеризуються 64-розрядними паралельно працюючими
процесорами (кількість яких досягає до 100), інтегральною швидкодією до десятків
мільярдів операцій в секунду та розраховані на багатокористувацький режим роботи.
Домінуюче положення у випуску комп'ютерів такого класу займає фірма IBM (США).
Найбільш відомими моделями є: IBM 360, IBM 370, IBM Es/9000, Cray 3, Cray 4, Vax-100,
Hitachi, Fujitsu Vp2000.
Портативний варіант - це “наколінний” (лептоп - laptop) або “блокнотний” (ноутбук notebook). Тут системний блок, монітор і клавіатура укладені в один корпус.
Мікрокомп’ютери
Мікрокомп'ютери є самими малопродуктивними в класифікації комп'ютерів. До них
відносяться кишенькові комп'ютери (електронні органайзери, або палмтопи), невеликі
пристрої вагою до 500 грамів і що уміщаються на долоні. Більшість палмтопов не були
IBM PC- сумісними мікрокомп'ютерами.
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Лише наприкінці 1990-х років з'явилися кишенькові комп'ютери з операційними
системами, що дозволяють вести обмін інформацією з іншими типами комп'ютерів,
підключати палмтопи до глобальних комп'ютерних мереж. У кишенькових комп'ютерах
немає жодного жорсткого диска, ні дисководів. Деякі з них мають мініатюрну клавіатуру,
але є моделі і без клавіатури - управління їх роботою здійснюється натисканням або
малюванням спеціальним пером прямо з екрану. Найбільш розповсюдженими є
кишенькові комп’ютери фірм Єпл (Apple), Хьюлетт-Паккард (Hewlett-Packard), Соні
(Sony), Псіон (Psion). Кишенькові комп'ютери працюють з документами Word і Excel. З їх
допомогою можна заглянути в Інтернет і обмінюватися повідомленнями по електронній
пошті. Переглянути зображення і відеоролики. Почитати книги, журнали та документи у
текстових форматах. Якщо КПК оснащений хост-контролером USB, то можна
безпосередньо підключати клавіатуру і мишу, також флеш-накопичувачі.
На основі КПК побудовано багато різноманітних комп’ютерних пристроїв, які
інтегрують в собі різні за призначенням модулі. Наприклад, комунікатор представляє
собою КПК із вбудованим модулем бездротового зв’язку (модулем GSM).
Комунікатор має більш складну операційну систему, ніж мобільний телефон, яка
відкрита для розробки програмного забезпечення сторонніми розробниками.
Смартфон (від англ. Smartphone - розумний телефон») - це мобільний телефон, в
якому встановлена операційна система відкритого типу з можливістю установки
додаткових програм. Багатозадачність - основна фішка смартфона, користувач має
можливість відкривати, і швидко перемикатися між кількома додатками, що працюють у
фоновому режимі. Айфон - різновид смартфона, конкретний представник виду
смартфонів. Смартфон необхідний тоді, коли користувач потребує одночасної роботи з
декількома додатками.
Мобільний навігатор (мобільний GPS) - це мобільний телефон і GPS-комплект, в
який входить портативна телефонна база та карта даних з картографічними матеріалами
швидкого підключення і навігаційним програмним забезпеченням. GPS - це скорочення
від NAVSTAR GPS (англ. Navigation Satellits providing Time And Range Global Positioning
System) - глобальна система позиціонування. Тим не менш, окремий Gps-навігатор має
більш якісний зв'язок, так як в ньому встановлено більш потужний приймає сигнал
супутників пристрій, який банальним чином займає більше місця, ніж портативний
навігатор у вашому мобільному телефоні.
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Рис.1. Приклади мікрокомп'ютерів
Планшети - сучасні високотехнологічні пристрої, не так давно з'явилися як підвид
комп'ютерів. Головна відмінна риса планшета - великий сенсорний екран, що займає
більшу частину площі пристрою. Цей екран є єдиним пристроєм введення планшета. iPad
(вимовляється «айпед», хоча частіше назва неправильно вимовляють як «айпад») - серія
планшетних комп'ютерів від корпорації Apple Inc.
В Украине начались продажи 19,5-дюймового моноблочного ПК ASUS ET2040
со встроенной батареей, цена – 10 999 грн

Компания Asus сообщила о доступности в Украине персонального компьютера
моноблочной компоновки ASUS ET2040 (модель ET2040IUK) с дисплеем диагональю
19,5 дюйма. Его рекомендованная розничная цена составляет 10999 грн.
По словам производителя, данный ПК идеально подходит для использования в
небольших помещениях.

Главной особенностью моноблока ASUS ET2040 является встроенная резервная батарея,
которая предотвращает потерю данных и позволяет работать до 1 часа при отсутствии
энергоснабжения. Кроме того, интерес вызывает возможность простого жестового
управления без прикосновения к экрану, реализуемая посредством встроенной камеры и
ПО Hand-Gesture Recognition Software.
Модель ASUS ET2040IUK построена на процессоре Intel Pentium J2900 (2,41 ГГц). В ПК
используется панель разрешением 1366х768 точек. Конфигурация включает 4 ГБ
оперативной памяти и жесткий диск объемом 500 ГБ.
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Акустическая система представлена двумя громкоговорителями суммарной мощностью 4
Вт. Заявлена поддержка технологий SonicMaster и Maxx Audio.

Список разъемов включает три порта USB 3.0, три порта USB 2.0, выход HDMI,
аудиоразъем для подключения наушников и входя для микрофона. Кроме того, есть
кардридер «3-в-1, замок Kensington и порт Gigabit Ethernet.
Моноблок ASUS ET2040 имеет размеры 489х307х14 мм и весит 3,4 кг. Регулируемая
металлическая подставка позволяет расположить экран ET2040 под удобным углом.
Клавиатура и мышь включены в комплект поставки устройства.
2. Зовнішні комп’ютерні пристрої
Зовнішня архітектура комп'ютера – це пристрої, які бачить користувач.
Стандартна архітектура включає :

Системний блок - головний елемент комп’ютера ( процесор, оперативна
пам’ять,
постійна
пам’ять) ;


Пристрої ведення – виведення:
- дисплей
- клавіатура
- принтер
- миша.
 маніпулятори;
 мережне устаткування;
 сканер.
Системний блок
Головною частиною ПК є системний блок. Системний блок являє собою основний
вузол, усередині якого встановлені найбільш важливі компоненти (внутрішні компоненти)
(рис.1). У системному блоці комп'ютера розташовані материнська плата з встановленим
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на ній процесор, ОЗП, картами розширення (відеоадаптер, звукова карта) відсіки для
накопичувачів - жорстких дисків, дисководів CD-ROM і блок живлення.
Корпус системного блоку
Корпуса (сase) зазвичай створені з деталей на основі сталі, алюмінію і пластика,
також іноді використовуються такі матеріали як дерево або органічне скло. Форм-фактор це стандарт, що визначає розміри материнської плати, розташування компонентів і тип
харчування. Корпус системного блоку комп'ютера може мати різний зовнішній вигляд.
Більшість корпусів поділяються за формою на кілька основних класів: Desk Top, Baby,
Mini Tower, Middle Tower, Full Tower, Slim, Multimedia. Корпусу Desk Top і Baby мають
горизонтальне виконання.
У корпусі типу Desk Top (desktop, горизонтальні) випускалися перші моделі
комп'ютера IBM PC. Цей корпус був розрахований на системні плати великого розміру і
зараз практично не зустрічається. Основна незручність корпусу Desk Top, полягають у
тому, що він займає надто багато місця на робочому столі і має мало вільних позицій на
лицьовій панелі для розміщення додаткових пристроїв.
До наступної групи корпусів можна віднести Mini Tower, Middle Tower і Full Tower,
який іноді називається Big Tower. Як випливає з назви (Tower - вежа, вертикальні), ці
корпуси виконані у вигляді вертикальних стійок різної висоти. Найбільший з них Full
Tower. Його висота майже сягає метра. Дещо менше за розмірами Middle Tower.
Найнижчий Mini Tower. Ці корпуси не займуть багато місця на столі, їх навіть можна
поставити на підлогу. Вони досить великі і всередині їх багато вільного місця для
підключення додаткових пристроїв. Крім того, в них, як правило, встановлюють потужні
блоки живлення. Просторі корпуси Middle Tower і Full Tower забезпечують хороший
тепловий режим. У разі необхідності, в них легко можуть бути встановлені додаткові
вентилятори для охолодження. Корпус типу Slim зустрічається досить рідко. Зовні він
схожий на корпус Baby, але має значно меншу висоту. Основний недолік корпусу Slim відсутність вільного місця всередині корпусу. Зазвичай в нього можна вставити тільки три
або чотири плати розширення.
З розвитком систем мультимедіа, на ринку з'явилися спеціальні корпуси типу
Multimedia. При горизонтальному виконанні такий корпус має дві вбудовані звукові
колонки з боків і невелику панель управління. Іноді корпус Multimedia містить
підсилювач потужності для вбудованих колонок. Останнім часом з'явилися корпусу, що
мають позначку Low noise. Вона означає, що комп'ютер в цьому корпусі буде видавати
мало шуму. В основному це досягається за рахунок установки в блоці живлення тихого
вентилятора. Багато сучасні корпуси мають на лицьовій панелі захисну кришку, що
захищає накопичувачі на гнучких магнітних дисках та інші пристрої, що мають власну
передню панель, від попадання пилу.
Форм-фактори корпусів та материнських плат: ATX, mATX, BTX, mBTX, EATX.
Наприклад, форм-фактор ATX - допускают установку материнских плат форм-фактора
mATX. Платы mATX имеют размеры 243.8x243.8 мм. Платы mATX рассчитаны на 4 слота
расширения, для карт расширения PCI, PCI-E и AGP.
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У системному блоці розташовані основні вузли комп'ютера:







 системна або материнська плата (motherboard), на якій встановлені
дочірні плати (контролери пристроїв, адаптери або картки) та інші
електронні пристрої;
 блок живлення, що перетворить електроживлення мережі в постійний
струм низької напруги, для електронних схем комп'ютера;
 накопичувач на жорсткому магнітному диску, призначений для
читання і запису на незнімний жорсткий магнітний диск (вінчестер);
 накопичувачі на оптичних дисках (типу DVD - RW або CD - RW),
призначені для читання і запису на компакт – диски;
 накопичувачі (або дисководи) для гнучких магнітних дисків,
використовувані для читання і запису на дискети;
 пристрої охолодження.
Блок живлення (БЖ) — пристрій, що перетворить змінну напругу електричної
мережі (220v) у постійну напругу, необхідної системі (3, 5, 12v). Блок живлення є
частиною корпуса
Пристрої введення/виведення
Пристрої, що підключають до системного блоку зовні, називають зовнішніми.
Зовнішні додаткові пристрої, призначені для вводу, виводу й тривалого зберігання даних,
також називають периферійними або пристроями введення/виведення.
Пристрої введення інформації в ПК – це клавіатура, маніпулятор миша, дігітайзер,
який забезпечує введення графічних зображень.
До пристроїв виведення інформації належать: монітор (дисплей), на екрані якого
відображається різноманітна інформація; друкуючі пристрої (принтери), призначені для
виведення на папір текстів, документів тощо; графобудівники, які використовуються для
виконання графіків, рисунків, креслень з високою точністю відображення.
Сучасні персональні комп’ютери мають в своєму складі мультимедійні засоби.
Мультимедіа — це інтерактивні системи, що забезпечують роботу з нерухомими
зображеннями і рухомим відео, анімованою комп'ютерною графікою і текстом, мовою і
високоякісним звуком.
Мультимедійні колонки можна підключити до будь-якого джерела звуку, наприклад,
до DVD-програвача або портативного плеєра. Мультимедіа колонки являють собою
систему з двох чи більше колонок з підсилювачем потужності або без. Підсилювач
потужності може знаходитися всередині корпусу колонки або може бути виконаний у
вигляді окремого блоку. В залежності від числа каналів мультимедійні колонки
розділяються на наступні типи: 1.0, 2.0, 2.1, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 6.1, 7.1. Для
персональних комп'ютерів акустичні системи зазвичай виконуються спільно з
підсилювачем звукових частот і підключаються до звукової карти на системному блоці
комп'ютера.
Порти введення/виведення
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Обмін інформацією з іншими вузлами ПК відбувається за допомогою портів
введення-виведення, реалізованих у вигляді спеціальних мікросхем.

Рис. 2. Зовнішні роз'єми материнської плати: PS/2 (1 - миша, 2 - клавіатура),
мережевий RJ-45 (3), USB (4), D-subminiature (9-контактний роз'єм COM-порту (5), LPT
порт (6), VGA порт (7), MIDI) (8) і 3.5 мм аудіо входи-виходи (9)

В ПК є спеціалізовані порти для зв’язку з внутрішніми пристроями та порти
загального призначення, до яких можуть приєднуватись різні зовнішні пристрої.
Порти загального призначення поділяються на паралельні з логічними іменами
LPT1-LPT2, послідовні з логічними іменами COM1-COM3 та порти USB.
Послідовні порти як правило використовувалися для підключення пристроїв, яким
була потрібна швидко передати невеликий обсяг даних, наприклад комп'ютерної миші і
зовнішнього модему, а паралельні - для принтера або сканера, для яких передача великого
об'єму не була критичною.
USB-порт (англ. Universal Serial Bus - універсальна послідовна шина) - послідовний
інтерфейс передачі даних для середньошвидкісних і низькошвидкісних периферійних
пристроїв. Завдяки вбудованим лініях живлення, порт USB дозволяє підключати
периферійні пристрої без власного джерела живлення.
Сьогодні використовуються порти USB 0.0, USB 2.0, USB 3.0, USB OTG.
Порт USB 3.0 забезпечує максимальну швидкість передачі даних до 5 Гбіт/с, що на
порядок більше 480 Мбіт/с, що може забезпечити USB 2.0. Порт USB 3.0 дозволяє
передати 1 Тб інформації не за 8-10 годин, а за 40-60 хвилин.
Порт USB OTG (абр. від On-The-Go) - подальше розширення специфікації USB 2.0,
призначений для легкого з'єднання периферійних USB-пристроїв один з одним без
підключення до ПК. Наприклад, цифровий фотоапарат можна підключати до
фотопринтеру безпосередньо, якщо вони обидва підтримують стандарт USB OTG. До
моделей КПК і комунікаторів, що підтримують USB OTG, можна підключати деякі
пристрої USB (флеш-накопичувачі, цифрові фотоапарати, клавіатури, миші та інші
пристрої, які не потребують додаткових драйверів).
Інфрачервоні порти iRDA призначені для бездротового підключення кишенькових
або блокнотних ПК або мобільного телефону до настільного комп'ютера. Зв'язок
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забезпечується за умови прямої видимості, дальність передачі даних не більше 1 м. Якщо
в ПК немає вбудованого iRDA адаптера, то він може бути виконаний у вигляді
додаткового зовнішнього пристрою (USB, iRDA адаптера), що підключається через USBпорт.
Порт Bluetooth ("блютус") - високошвидкісний мікрохвильовий стандарт, що
дозволяє передавати дані на відстань до 10 метрів. Якщо немає вбудованого Bluetooth
адаптера, то він може бути виконаний у вигляді додаткового зовнішнього пристрою (USB
bluetooth адаптера), що підключається через USB-порт. USB bluetooth адаптери призначені
для бездротового підключення кишенькових або блокнотних ПК, або стільникового
телефону до настільного комп'ютера.
Монітор
Монітор ( або дисплей) – пристрій для виводу текстової й графічної інформації.
Розрізняють монітори кольорові й монохроматичні.
Більшість використовуваних зараз комп'ютерів використають монітори типу VGA
(Video Graphics Array - відеографічна решітка), які виготовляються з 1987р.
У графічному режимі екран складається з точок (пікселів від англ. pixel - picture
element, елемент картинки), отриманих розбиттям екрану на стовпці і рядки.
Кількість пікселів на екрані називається роздільною здатністю монітора в даному
режимі. В даний час монітори ПК можуть працювати в наступних режимах: 480х640,
600х800, 768х1024, 864х1152, 1024х1280 (кількість пікселів по вертикалі і горизонталі).
Стандарт VGA вимагає відтворення безперервного діапазону сірого й кольорового
відтінків, у той час як цифровий монітор відтворює кінцеве число відтінків.
Роздільна здатність залежить від типу монітора та відеоадаптера (відеокарти). Кожен
піксель може бути пофарбований в один з можливих кольорів. Стандарти відображення
кольору: 16, 256, 64К, 16М колірних відтінків кожного пікселя.
За принципом дії всі сучасні монітори поділяються на:
Монітори на базі електронно-променевої трубки (ЕПТ) або CRT - Cathode Ray Tube
Рідкокристалічні дисплеї (LCD)
Плазмові монітори
Найбільш поширеними є монітори на електронно-променевих трубках, але більш
популярними стають монітори з рідкокристалічними дисплеями (екранами). Найвища
якість зображення мають сучасні плазмові дисплеї.
Управління роботою монітора здійснює відеоконтролер (відеоадаптер або відео
карта), що перебуває в системному блоці. Відеоконтролер має свою власну пам'ять, що
називають відеопам'яттю. Усе, що ми бачимо на екрані дисплея, перебуває у відеопам'яті.
Відеоконтролер може задавати текстовий або графічний режим роботи.
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Розмір екрана дисплея вимірюють по діагоналі в дюймах. Дюйм (позначається ’’)- це
англійська міра довжини, що дорівнює 2,54 см. Найпоширенішим є в цей час 14дюймовий екран. Однак його поступово витісняє 15-дюймовий екран. Використаються
також 17, 19, 20 й 21-дюймові екрани.
Основними характеристиками монітора є:
розмір екрану (15,17,19,21 дюймів);
роздільна здатність;
максимальна частота регенерації зображення (частота кадрів) показує, скільки разів у секунду монітор може повністю змінити зображення;
клас захисту монітора, який визначається стандартом щодо вимог
техніки безпеки.
У CRT моніторах зображення формується електронно-променевою трубкою.
Люмінофор (від лат. lumen - світло та грець. φορός - несучий) - речовина, здатна
перетворювати енергію, яка їм поглинається, в світлове випромінювання
(люмінесціювати). Світіння люмінофора екрана відбувається під впливом електронного
променя, що формується електронною гарматою, тобто люмінофор випромінює світло
при бомбардуванні
зарядженими частинками. Люмінофорний шар складається з
маленьких елементів, які відтворюють основні кольори RGB (червоний, зелений, жовтий).
Світіння утвориться під впливом прискорених електронів від трьох електронних
гармат (кожна для свого кольору).
• Видимий розмір монітора по діагоналі - 15’’, 17’’, 19’’, 21’’
• Стандарти роздільної здатності, що підтримується монітором – VGA, SVGA,
XGA, SXGA, UXGA
• Крок зерна - відстань між крапками на екрані (0,21 – 0,28 мм)
• Частота регенерації (зміни кадрів) – від 72 Hz. Стандарт VESA до 85 Hz При
налаштуванні монітора необхідно встановлювати такі параметри роздільної
здатності і режиму відображення кольору, щоб частота регенерації не перевищувала 85
Гц.
В LCD моніторах зображення формується за допомогою матриці пікселів. Кожен
піксель формується світінням одного елемента на екрані, тому кожен монітор має свою
максимальну роздільну здатність. Так, наприклад, для моніторів 19 дюймів роздільна
здатність 1280х1024.
Для того щоб виключити спотворення зображень на екрані рекомендується
використовувати монітори LCD в режимах його максимальної роздільної здатності. Для
моніторів LCD частота зміни кадрів не є критичною. Зображення виглядає стійким (без
видимого мерехтіння) навіть при частоті оновлення кадрів у 60 Гц.
Перевагами LCD моніторів є:
•
• Відблисків на екрані в 3 і більше раз менше (менш коефіцієнт
відбиття).
• Не створює шкідливого для здоров'я постійного електростатичного
потенціалу.
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• Напруга кожного пікселя запам'ятовується транзистором до
наступного відновлення, мерехтіння практично відсутнє й частоти
регенерації 60 Гц досить.
• Мала вага й габарити.
• Споживає в 3-4 рази менше електроенергії.
Недоліками LCD моніторів вважаються:
• Недосконалість передачі кольору й неможливість калібрування (не
підходить дизайнерам і художникам).
• Тільки “рідна” роздільна здатність.
• Недостатні контрастність, швидкодія й стійкість до механічних
ушкоджень.
• Обмежений кут огляду.
• Наявність “битих” пікселів.
• Більш висока ціна.
У плазмових моніторах зображення формується за допомогою матриці пікселів, як і
в LCD моніторах. Кожний піксель плазмового дисплея - флуоресцентна міні-лампа, що
здатна випромінювати тільки один із кольорів RGB.
Принцип роботи плазмової панелі полягає в керованому холодному розряді
розрідженого газу (ксенону чи неону), що знаходиться в іонізованому стані (холодна
плазма). Переваги плазмових моніторів полягають в тому, що в них відсутнє мерехтіння
зображення, картинка має високу контрастність і чіткість по всьому дисплея, мають
хорошу оглядовість під будь-яким кутом і малу товщину панелі. До недоліків слід
віднести – збільшене споживання електроенергії.
Принтери відносяться до пристроїв виведення. Принтер - це пристрій для
виведення текстової та графічної інформації на папір. Принтери можуть бути матричні,
струменеві, світлодіодні і лазерні принтери. У кожного з них свій унікальний принцип
роботи друкарського механізму, ну і, звичайно ж, отже, що і область застосування в них
теж різна.
Принтери розрізняються за кількома ознаками, основними з яких є:
1)принципом роботи друкарського механізму (матричні, струменеві, лазерні,
світлодіодні) ;
2)максимальний формат аркуша паперу (звичайні та плотери);
3) можливість кольорового друку (монохромні та кольорові);
4) наявністю або відсутністю апаратної підтримки Post Script (векторної графіка);
5) по швидкості друку ;
6) мережеві і не мережеві принтери.
Матричні принтери використовують наступну технологію друку. Символи
формуються набором голок, які розташовані у голівці принтера. Головка рухається з
допомогою електромагнітів і вдаряє через фарбувальну стрічку при одному ударі набір
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точок (один символ). Існує вид матричних принтерів, в голівці яких знаходяться - 9
голчасті, 18 голчасті, 24 голчасті (у два ряди по 12 голок) і рядкові принтери.
Переваги матричних принтерів




Невимогливість до якості паперу, друк на нестандартному папері

Наявність відбитків (важливо для офіційних та фінансових
документів)

Можливість друку під копірку

Простота й надійність

Дешевина видаткових матеріалів
Недоліки матричних принтерів.
• Не друкують графіку
• Відносно високий рівень шуму
• Відносно низька швидкість друку
• Відносно низька якість друку (150 dpi)
• Тільки монохромний друк
Застосування матричних принтерів - касові принтери, принтери у фінансових
установах.
Технологія друку струменевих принтерів відрізняється від матричних. На голівці
струменевих принтерів знаходяться сопла, де встановлено резервуар з рідкими чорнилом.
При друку чорнило переносяться на папір через сопла. Від кількості сопел залежить якість
друку, чим більше сопел, тим вища якість друку. Кожний рядок кольорового зображення
проходиться як мінімум. Кількість сопел звичайно від 16 до 64, але є друкуючі голівки із
сотнями сопел.
Переваги:
• Висока якість графіки навіть для найдешевших моделей.
• Низька вартість принтера (продається нижче собівартості).
• Наявність принтерів більших форматів (від А4 до А0 (плотер)).
Недоліки:
• Низька економічність. Витрати на чорнило вже в перший рік як мінімум
в 5 разів перевищать вартість пристрою, при обсягах друку в 10-15 сторінок у день.
Непродуктивна витрата чорнила на прочищення голівок. Низька ємність картриджів.
• Вимогливий до паперу.
• Низька стійкість відбитків (швидко вицвітають і змиваються).
• Відносно низька надійність.
• Відносно низька швидкість друку.
При друку на лазерному принтері аркуш паперу, який подається з лотка,
переміщується до барабану за допомогою системи валиків. Аркуш паперу намагнічується
(електролізується) лазером. На електролізовані ділянки наноситься порошок (тонер) з
барабану. Далі порошок наноситься на папір під впливом променів нагрітої лампи (до 180
- 200 градусів).
Переваги:
• Висока надійність.
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• Відносно невисока ціна копії.
• Висока швидкість друку (до 12 сторінок/ хв.).
• Висока якість друку 300, 600 і більше dpi.
Недоліки:
• Монохромний друк (висока ціна принтера і катріджу для якісного
кольорового друку).
• Висока ціна видаткових матеріалів.
• Виділення азону.
Лазерні кольорові принтери нижчого цінового діапазону використовують
чотирьохпрохідну технологію. Тому їхня швидкодія при виводі кольорових документів не
перевищує 8 стор./хв.
Світлодіодні принтери за технологією друку повторюють технологію лазерних
принтерів, єдиною різницею є те, що аркуш паперу електролізується не лазером, а блоком
світлодіодів.
Плотери застосовуються для виводу довгих безперервних графіків, діаграм і
великих рисунків. Формати: A2, A3, A1, A0. Різні моделі плотерів можуть мати як одне,
так і кілька пір'їв різного кольору (звичайно 4-8).
Модем
Модем – пристрій обміну даними. За допомогою модему користувач підключає свій
комп'ютер до мережі Інтернет. Пристрій, призначений для обміну інформацією між
віддаленими комп'ютерами по каналах зв'язку, при цьому під каналом зв'язку розуміють
фізичні лінії (телефонні, оптоволоконні, кабельні, радіочастотні).
До основних характеристик модемів відносяться продуктивність (біт/с). Від
продуктивності модему залежить об'єм даних, переданих в одиницю часу.
Використання стільникового (GPRS-) модему дозволяє отримати доступ до GPRSпослуг, що надаються оператором стільникового зв'язку. Для цього необхідно вставити
модем в комп'ютер і встановити програмне забезпечення. Крім того, GPRS-модем
дозволяє використовувати всі функції мобільного телефону. Стільникові модеми існують
в різних виконаннях. Пристрої, що підключаються через USB-порт, пристрої виконані в
стандарті PCMCIA (зручні для ноутбуків).
Кабельні модеми застосовуються для підключення комп'ютера до кабельних мереж.
Найчастіше використовують в якості середовища передачі цифрових сигналів існуючі
мережі кабельного телебачення. Підключення кабельного модему здійснюється зазвичай
через дільник. Дільник, у відповідності зі своєю назвою, ділить сигнал між телевізором і
кабельним модемом. До одного з виходів дільника підключається модем, а до іншого
телевізор.
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Рис.3. Види модемів
ADSL розшифровується як Asymmetric Digital Subscriber Line (асиметрична цифрова
абонентська лінія). ADSL-модем дозволяє використовувати абонентську лінію для
традиційного телефонного зв'язку одночасно з пересилкою цифрової інформації.
Підключення модему модна здійснити самостійно. Якщо модем зовнішній, то він
просто підключається до відповідного порту комп'ютера за допомогою спеціального
модемного кабелю. Внутрішній модем вставляється у вільний слот на материнський платі.
Після підключення модему необхідно завантажити програмне забезпечення та встановити
всі параметри використовуваного пристрою. Сучасні модеми підтримують режим Plugand-Play і як фізичний пристрій визначається ще на етапі включення ПК. Після
встановлення драйверів модем готовий до роботи.
Накопичувачі на твердому магнітному диску
Накопичувач на твердому магнітному диску, призначений для читання й запису
на незнімний твердий магнітний диск ( вінчестер).
Жорсткий диск (англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD) – основний пристрій
довгострокового зберігання великих обсягів даних з довільним доступом.

Рис.4. Типи жорстких дисків
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Для запису/зчитування даних в HDD використовується принцип магнітного запису.
Форм-фактор вимірюється в дюймах: 3,5”,2,5”, рідко 1,8”,1,3”,1” або 0,85”. Об'єм
сучасних HDD – до 5 Тбайт. Типи інтерфейсів: ATA, SATA,SDSI.
Твердотільний накопичувач (англ. solid-state drive, SSD) — комп'ютерний
електронний запам'ятовуючий пристрій на основі мікросхем пам'яті (флеш-пам′яті HAND
SSD або пам'яті типу ОЗУ RAM SSD) та управляючого контролера
SSD у сукупності з HDD одному корпусі називають гібридним жорстким диском
(англ. Solid-state hybrid drive, SSHD).
Диктофонна техніка використовується в якості проміжної ланки реєстрації
інформації при створенні документів. Статистика показує, що витрати труда на
упорядкування документа з проміжною задиктовкою із наступним друком в 2-3 разу
менше, ніж при рукописному підготуванні чернетки. При великих обсягах створюваних
документів доцільно використовувати диктофону техніку.
3. Специфікація комп’ютерів
Процесор
Intel выпустила восемь новых процессоров для настольных и мобильных ПК

Вчера компания Intel добавила в свой каталог восемь новых моделей процессоров
Broadwell и Skylake, предназначенных для мобильных и настольных систем.
Новинки имеют необычные модельные номера, к примеру, i5-6402P и i5-5200DU, что
может указывать на иной, нежели в случае с массовой линейкой настольных и мобильных
чипов, набор возможностей. В число новых процессоров Intel также входят модели
Celeron 3855U и 3955U, отличающиеся ультранизким энергопотреблением.
К настольным процессорам относятся модели Core i3-6098P и Core i5-6402P. В названии
обоих есть индекс «P», который ранее использовался для обозначения отсутствия
интегрированного графического ядра в процессорах Core i3 и i5 старых поколений. Есть
большая вероятность, что его наличие в обозначении новинок говорит о том же. По цене
Core i3-6098P находится на одном уровне с моделью Core i3-6100.
Мобильные чипы Core i5-5200DU, i5-6198DU, Core i7-5500DU и i7-6498DU по многим
ключевым параметрам идентичны моделям Core i5-5200U, i5-6200U, i7-5500U и i7-6500U.
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В сети пока нет никакой информации касательно того, что скрывается за буквой «D» в
названии новых чипов.
Процессоры Celeron 3855U и 3955U с ультранизким энергопотреблением являются
преемниками моделей 3215U и 3765U ULV.
Для удобства восприятия основные характеристики новых процессоров сведены в
таблицу:
Модель

Кол-во ядер / потоков Частота, ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ Цена, $

Celeron 3855U

2/2

1,60

2

107

Celeron 3955U

2/2

2,00

2

107

Core i3-6098P

2/4

3,60

3

117

Core i5-6402P

4/4

2,80

6

182

Core i5-5200DU 2 / 4

2,20

3

281

Core i5-6198DU 2 / 4

2,30

3

281

Core i7-5500DU 2 / 4

2,40

4

393

Core i7-6498DU 2 / 4

2,50

4

393

Терміни та скорочення, які використовуються в специфікаціях ПК, наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1.
Стандартні позначення, які використовуються в специфікаціях ПК

СТАНДАРТНІ
ПОЗНАЧЕННЯ

НАЗВА КОМПЛЕКТУЮЧОГО

1

CPU

Процесор

2

Cooler

Вентилятор на процесор

3

Motherboard, MB

Материнська плата

4

RAM

Оперативна пам'ять

5

HDD

Жорсткий диск

6

VIDEO

Відеокарта
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7

SOUND

Звукова карта

8

CD/CD-RW/DVD

Привід для читання/запису CD, DVD

9

FDD

Дисковід для гнучких дисків

10

Case

Корпус з блоком живлення

11

Keyboard

Клавіатура

12

Mouse

Миша

13

Speaker

Динаміки

14

SVGA,CRT/TFT

Монітор

15

SoftWare, SOFT

Програмне забезпечення

16

MONITOR

Монітор

17

LAN

Мережна карта

В специфікацію ПК входять кількісні та якісні характеристики апаратних складових
комп'ютера, приклади яких надані в таблиці 2.2.

Таблиця 2.
Опис апаратних складових комп'ютера

CPU

RAM

HDD

Video

Sound

CD\DVD

FDD

Monitor

64 Mb

Onboard

CD-RW

-

CRT, 19"

3000 MHz 512 Mb 180 Gb 128 Mb + TV-out Зовнішня

DVD+-RW

-

TFT, 17"

2800 MHz 256 Mb 120 Gb

32 Mb

Onboard

DVD+-RW

є

TFT, 19"

1700 MHz 512 Mb 180 Gb

32 Mb + TV-out

Зовнішня

CD-RW

є

TFT, 17"

2800 MHz 512 Mb 120 Gb

128 Mb

Onboard

CD-RW

є

TFT, 19"

64 Mb + TV-out

Onboard

DVD+-RW

-

TFT, 19"

2800 MHz 512 Mb 200 Gb

1700 MHz

1 Gb

120 Gb

2400 MHz 256 Mb 180 Gb

128 Mb

Зовнішня DVD-combo

є

CRT, 19"

2800 MHz

1 Gb

120 Gb

64 Mb

Зовнішня

-

TFT, 17"

2400 MHz

1 Gb

200 Gb

64 Mb

Зовнішня DVD-combo

-

CRT, 17"

DVD+-RW
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3000 MHz 512 Mb 100 Gb

32 Mb + TV-out

Onboard

CD-RW

-

CRT, 19"

2400 MHz 512 Mb 180 Gb

128 Mb

Зовнішня

CD-RW

-

TFT, 17"

1700 MHz 256 Mb 100 Gb 128 Mb + TV-out Зовнішня

CD-RW

є

TFT, 17"

DVD+-RW

є

TFT, 19"

-

CRT, 19"

DVD-combo

є

TFT, 17"

2800 MHz 512 Mb 120 Gb

32 Mb + TV-out

Зовнішня

2800 MHz 128 Mb 200 Gb

64 Mb + TV-out

Зовнішня DVD-combo

3000 MHz 512 Mb 200 Gb

32 Mb

1700 MHz 512 Mb 120 Gb

128 Mb

Зовнішня DVD-combo

є

CRT, 19"

2800 MHz 512 Mb 120 Gb

32 Mb

Зовнішня

є

TFT, 17"

3000 MHz 256 Mb 100 Gb

128 Mb

Зовнішня DVD-combo

-

CRT, 19"

2800 MHz 128 Mb 200 Gb 128 Mb + TV-out

Onboard

DVD+-RW

Onboard

CD-RW

є

TFT, 17"

3000 MHz 256 Mb 100 Gb

32 Mb

Зовнішня

CD

є

TFT, 17"

2800 MHz 512 Mb 180 Gb

128 Mb

Onboard

DVD-combo

є

TFT, 19"

В якості прикладу наведемо специфікацію ПК для роботи в якості офісної машини
Почнемо із специфікації системної (материнської) плати.
Приклад: MB Albatron KX400-8XV <SocketA, VIA KT400, DDR, AGP8X, Sound,
ATA133, ATX, Retail> , де:
MB - позначення материнської плати;
Albatron - фірма виробник материнської плати;
KX400-8XV - марка материнської плати;
SocketA - тип роз'єму під процесор;
Роз'єми під процесор бувають наступних видів:
SocketA (він же Socket462) - під процесор AMD Athlon, Athlon XP+, AMD
Duron; VIA – фірма-виробник материнської плати;
KT400 - марка, 400 означає максимальну швидкість (пропускну здатність) передачі
інформації між північним і південним мостом чіпсета материнської плати - 400 Мбайт/с
або 3200 Мбіт/с. Існують і інші чіпсети з різною швидкість, наприклад KT133//266//333;
DDR - тип оперативної пам'яті (Double Data Rate - подвоєна швидкість передачі
інформації);
AGP8x - наявність роз'єму для підключення відеокарт (Acselarated Grafic Port посилений графічний роз'єм, 8х - його швидкість, буває 1х);
Sound - інтегрована звукова плата в материнську, як правило не відрізняється
високими параметрами;
ATA133 - інтерфейс жорсткого диску, де 133 - максимальна швидкість контролера,
встановленого на материнській платі - 133 Мбіт/с, (буває 6600);
АТХ – форм-фактор материнської плати, говорить про габарити, кількість роз'ємів та
тип системи живлення;
Retail - "коробкова" версія материнської плати (тобто в комплекті є опис, паспорт,
програмне забезпечення, додаткові комплектуючі, такі як шлейф (шина) та інше).

