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Лабораторна робота №1 

Ознайомлення з організацією комп’ютерної мережі та 

правилами роботи в лабораторіях. Вивчення структури 

персонального комп’ютера. Підбір компонентів ПК. Зборка ПК. 

Вивчення віртуальної машини. Вивчення базової системи 

вводу-виводу. 

 

1.1. Мета роботи 

Вивчити принципи побудови, основні характеристики 
персонального комп’ютера (ПК). Розглянути призначення та 
характеристики компонентів ПК, що входять до основного 
набору. Вивчити принципи функціонування віртуальної 
машини. Освоїти інтерфейс програми VMware. Потренуватися в 
створенні образів СD і дискет, а також розглянути  процедуру 
початкового завантаження і тестування POST. Навчитись 
проводити первинне налагодження BIOS. 

 

1.2. Теоретичні відомості 

Комп'ютер – це 
електронний пристрій, що 
виконує операції введення 
інформації, зберігання та 
оброблення її за певною 
програмою, виведення 
одержаних результатів у 
формі, придатній для 
сприйняття людиною (рис. 
1.1). За кожну з названих 
операцій відповідають 
спеціальні блоки комп'ютера: 

Архітектура ПК, якщо 
абстрагуватися від часткових 
випадків, виглядає як система 
взаємозалежних модулів 
(компонентів), з'єднаних за 
допомогою стандартних 
інтерфейсів. Поняття 

Рис. 1.1. Типовий персональний 
комп'ютер 
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інтерфейсу включає фізичні лінії зв'язку (шину), контролери 
шини, сигнальні протоколи й драйвери пристроїв. На 
популярному, побутовому рівні термін «інтерфейс» часто 
підмінюють терміном «шина». Таку архітектуру мають всі 
«персоналки» IBM PC, незалежно від виробника. 

Типовий персональний комп'ютер (рис. 1.1) зовні виглядає дуже 
просто: системний блок, монітор, клавіатура й миша. Якщо ж 
розібрати комп'ютер «по кісточках» (компонентам), то перед нами 
з’явиться, як мінімум, десять елементів: 
1 – процесор із системою охолодження; 
2 – системна (материнська) плата; 
3 – модуль оперативної пам'яті; 
4 – відеокарта; 
5 – монітор; 
6 – жорсткий диск; 
7 – дисковод лазерних дисків; 
8 – корпус із блоком живлення; 
9 – клавіатура; 
10 – миша. 

Цей комплект називають мінімальною конфігурацією. Він 
містить всі необхідні й достатні елементи. У мінімальній 
конфігурації немає окремої звукової карти. Мається на увазі, що 
засоби роботи зі звуком інтегровані на материнській платі. 
Відеокарта, мережева карта також можуть бути інтегровані на 
материнську плату, тоді відпадає необхідність в окремо виконаних 
цих пристроях. 

Така модульна архітектура системи дозволяє поліпшувати 
характеристики комп'ютера в процесі експлуатації шляхом 
поступової модернізації компонентів (цей процес часто називають 
апгрейдом). На практиці потенціал апгрейду реалізується, якщо при 
конфігуруванні комп'ютера був врахований принцип  
масштабованості. Він забезпечується вибором сучасних і 
перспективних інтерфейсів, що підтримуються платформою. 
Звичайно виробники устаткування дотримуються принципу 
сумісності «зверху вниз». Тобто новий варіант компонента повинен 
працювати з колишньою модифікацією інтерфейсу. 

Збалансованість системи – найважливіший принцип, який 
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реалізується узгодженням взаємодіючих інтерфейсів і компонентів з 
інтерфейсами. В ідеально збалансованій системі немає ні «мертвого 
капіталу» (надлишкової, але оплаченої користувачем частки 
продуктивності), ні «пляшкових горлечок» (невідповідності 
продуктивності інтерфейсів і компонентів на їхніх стиках). 

Коротко розберемо функції окремих компонентів у комп'ютерній 
системі. 

1. Процесор (центральний процесор, мікропроцесор, CPU) 
виконує обчислювальні операції, обробляючи код програм. 
Процесор складається з ядра, що поєднує арифметико-логічні 
пристрої й буферну дворівневу пам'ять (кеш-пам'ять першого й 
другого рівня), а також блоків вводу-виводу. Системною шиною 
процесор з'єднаний із чіпсетом материнської плати. Процесори 
класифікують по архітектурі ядра, робочій частоті, тактовій 
частоті системної шини, об’єму кеш- пам'яті першого й другого 
рівнів. Ці параметри визначають продуктивність (обчислювальну 
потужність) процесора. 

Система охолодження (вентилятор, Cooler) служить невід'ємним 
елементом сучасного процесора. Високі робочі частоти 
обумовлюють високу теплову потужність, яку покликана розсіювати 
система охолодження. Як правило, у настільних комп'ютерах 
використовують повітряні системи охолодження, що складаються з 
радіатора, установленого на корпусі процесора, і вентилятора для 
прокачування повітря. Параметрами системи охолодження є 
тепловий опір радіатора, продуктивність і гучність вентилятора. 

2. Системна плата (материнська плата, Motherboard, MB) 
служить, образно кажучи, основою для конфігурування комп'ютера. 
Її можливості практично на сто відсотків визначають, які 
інтерфейси будуть доступні для під’єднання інших компонентів, і 
багато в чому впливають на ефективність комп'ютерної системи в 
цілому. Серцем материнської плати є набір мікросхем системної 
логіки, який називають чіпсетом. Чіпсет складається із двох 
мікросхем (іноді однієї), що підтримують різні інтерфейси: 
процесора, пам'яті, відеокарти, Жорстких й інших дисків, шин 
розширення та ін. Важливим елементом материнської плати є 
базова система вводу-виводу (BIOS), що організовує тестування 
компонентів і початкове завантаження мінімально необхідних 
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програм з постійного запам'ятовуючого пристрою(ПЗП) при 
включенні комп'ютера. Основні параметри системної плати: форм-
фактор, модель чіпсета, тип процесорного роз’єму, тип оперативної 
пам'яті (що підтримується), функціональність (тип і кількість 
інтерфейсів, що підтримуються), число слотів розширення. 

3. Модулі оперативної пам'яті (пам'ять, ОЗП, RAM) призначені 
для тимчасового (на період роботи комп'ютера) зберігання команд і 
даних. Оперативну пам'ять класифікують по типу організації 
комірок, влаштуванню мікросхем, технічному виконанню модулів 
(інтерфейсу, що підтримується), об’єму й швидкості роботи. Модулі 
пам'яті з'єднані із чіпсетом материнської плати шиною пам'яті. 

4. Відеокарта (Video Card, SVGA) виконує обробку графічних 
даних і передає результат на монітор через буфер кадру. Сучасні 
відеокарти мають власний графічний процесор і локальну 
відеопам'ять для тимчасового зберігання оброблюваних даних. 
Відеокарта з'єднана з чіпсет системної плати спеціалізованою 
шиною AGP. Основні параметри відеокарти: модель графічного 
процесора, об’єм і тип локальної відеопам'яті, інтерфейс. 

5. Монітор (Monitor) служить пристроєм відображення візуальної 
інформації. Користувач одержує 99% інформації про поточний стан 
комп'ютерної системи саме через монітор. Параметри монітора 
(розмір по діагоналі, роздільна здатність, кількість кольорів) 
вирішальним чином впливають на зручність й ефективність роботи 
з комп'ютером. 

6. Жорсткий диск (вінчестер, HDD) є основним пристроєм для 
довгострокового зберігання програм і даних. Завантаження 
повноцінної версії операційної системи, сконфігурованої 
користувачем, відбувається з жорсткого диску. Головними 
параметрами жорсткого диска є об’єм і швидкість передачі даних. 
Жорсткий диск з'єднаний із чіпсетом спеціальною шиною (IDE, 
Serial ATA, SCSI). 

7. Дисковод лазерних дисків (CD-ROM) призначений для 
зчитування інформації з лазерних компакт-дисків, як правило 
формфактора 5,25 дюйма. Дисковод з'єднаний із чіпсетом 
материнської плати такою же шиною, що й жорсткий диск. Сучасні 
BIOS системної плати підтримують завантаження операційної 
системи (у мінімальній конфігурації) з дисководів CD-ROM. 
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Основними параметрами CD- ROM нині вважаються швидкість 
передачі даних і шумність. 

8. Корпус (Case) служить для монтажу компонентів комп'ютерної 
системи, їхнього живлення, забезпечення умов охолодження, 
зниження рівня електромагнітних випромінювань. Невід'ємною 
частиною корпуса вважається блок живлення. Основні параметри 
корпуса: потужність блоку живлення, форм-фактор, розмір. 

9. Клавіатура (Keyboard, KB) призначена для введення символів, 
керування курсором і виконання деяких службових операцій. 
Параметри клавіатури: інтерфейс зв'язку із системною платою, 
розкладка й тип механізму клавіш. 

10. Миша (Mouse) є пристроєм керування активними елементами 
графічного інтерфейсу користувача, що властивий сучасним 
операційним  системам. Параметрами миші є: тип механізму, 
інтерфейс зв'язку з комп'ютером, точність позиціювання, кількість 
елементів керування (кнопок, коліщат, трекболів). 

Очевидно, що в основі вибору компонентів ПК повинні лежати 
завдання, які він вирішує. І тут провідну роль грає принцип 
відповідності продуктивності компонентів поставленим завданням. 
Вузли комп'ютерної системи працюють не самі по собі, а 
опираючись на інтерфейси. Тому критерій продуктивності тісно 
зв'язаний і власне з компонентом, і з підтримуючим його 
інтерфейсом (взаємодією його з системою). 

Згадаємо основні компоненти типового персонального 
комп’ютера. Зовні він виглядає дуже просто: системний блок, 
монітор, клавіатура і миша. В системному блоці містяться такі 
основні елементи: 

– процесор з системою охолодження; 
– системна (материнська) плата; 
– модуль оперативної пам’яті; 
– відеокарта; 
– жорсткий диск; 
– привід оптичних дисків; 
– корпус з блоком живлення. 
Цей комплект називають мінімальною конфігурацією. Він 

містить всі необхідні й достатні елементи. У мінімальній 
конфігурації немає окремої звукової карти. Мається на увазі, що 
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засоби роботи зі звуком інтегровані на материнській платі. 
Рекомендується проводити зборку комп’ютера в чотири етапи: 

підготовка компонентів, контрольна зборка, остаточна зборка, 
запуск комп'ютера й установка операційної системи. Особливістю 
такої методики є етап контрольної зборки. Його суть полягає в тому, 
що перевіряється працездатність ключових компонентів без їхньої 
установки в корпус. Крім того, полегшується монтаж процесора й 
модулів пам'яті на вільно лежачій системній платі. 

На етапі контрольної зборки перевіряється працездатність і 
принципова сумісність наступних елементів: блок живлення, 
системна плата, процесор, система охолодження, модулі 
оперативної пам'яті, відеокарта, монітор, системний динамік. 

Природно, що в процесі навчання вам належить розбиратися із 
багатьма настройками персонального комп’ютера та операційних 
систем (ОС), які керують його роботою. У новій справі нерідко 
можна допустити помилку. Як же поступити, якщо, з одного боку, 
не дуже приємно ставити небезпечні експерименти на діючій 
машині, а з іншого, є необхідність вивчити всі тонкощі настройки і 
адміністрування. Що можна придумати в такій ситуації? Рішення є. 

Існує ряд програмних комплексів, які ідеально підходять для 
такого завдання. Ці програми емулюють комп'ютер в комп'ютері. 
Реально такі програми надають в наше розпорядження віртуальний 
комп'ютер. Апаратне забезпечення віртуального комп'ютера не є 
реальним, це лише програмна емуляція. При цьому на емульоване 
апаратне забезпечення в рамках однієї ОС можна встановити ще 
одну або декілька ОС. Або скажімо так: на віртуальному комп'ютері 
ми можемо провести установку ОС. При цьому така установка 
нічим не відрізнятиметься від установки на реальне "залізо". У 
результаті ми отримаємо одну ОС, запущену в іншій. 
Перебуваючи в середовищі однієї ОС, можна запустити другу ОС 
без перезавантаження. Давайте відповідно до прийнятих угод 
називати ОС, встановлену на реальне апаратне забезпечення HOST 

OC (основна). А встановлену на віртуальному комп'ютері GUEST 

ОС (гостьова). Пошкодження «гостьової» системи, ніяк не 
відбивається на основній. Із уроків програмування вам вже відомо, 
що ви не працюєте безпосередньо із устаткуванням. Програмні 
виклики йдуть до ОС, а вже вона взаємодіє із устаткуванням. 
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Тобто, по суті, ми немовби і працюємо з апаратною частиною, і не 
маємо поняття про пристрій і команди, характерні для конкретного 
устаткування. У випадку гостьової ОС ми спостерігаємо таку ж 
картину. ОС працює із залізом не безпосередньо, а через систему 
драйверів. Тобто, віртуальний комп'ютер практично нічим не 
відрізняється від реального. Виклики гостьової ОС так само 
йтимуть через систему драйверів. Щоправда драйвера ці будуть 
орієнтовані не на роботу із "залізом", а на роботу з драйверами 
основної ОС. У цьому є значний плюс. У нас ніколи не виникне 
проблем із пошуком і установкою драйверів для гостьової ОС. У 
вказаних вище програмних комплексах використовуються 
драйвера завчасно відомі встановлюваній ОС. Природно, що ці 
драйвера можуть бути від пристроїв, яких в реальній системі немає 
і так найчастіше і буває. Але як ми вже знаємо це не проблема. 
Навпаки в цьому випадку є можливість перенести встановлену 
гостьову ОС з одного реального комп'ютера на іншій. І неважливо 
якщо у реальних машин різна апаратна частина, головне, щоб на 
них була встановлена аналогічна host OC. 

Зупинимося ще на декількох моментах. Для нас особливий 
інтерес має те устаткування з яким ми дійсно працюємо: приводи 
компакт-дисків, дискет, жорстких дисків. Якщо з відеокартою все 
зрозуміло, її настройка відбувається один раз і ми забуваємо про 
неї, то в перераховані компоненти нами постійно вносяться зміни. 
Як же віртуальний комп'ютер працює з таким устаткуванням? Тут є 
декілька цікавих особливостей. По-перше: гостьова ОС може 
працювати з реальними дисководом, приводом СD і жорстким 
диском безпосередньо реального комп'ютера, аналогічно як і із 
рештою "заліза". Як це відбувається ви розглянули вище. По-
друге: гостьова ОС може працювати і з образами цих пристроїв. 
Під образом CD, дискети або жорсткого диска, ми розумітимемо 
бінарну копію цих об'єктів, збережену у вигляді файлу. Можливо 
багато хто з вас стикався із ситуацією, коли для запуску гри 
обов'язково потрібна наявність компакт-диска. У випадку якщо 
приводу CD не має, зазвичай використовують спеціальні програми 
емулятори приводів, а завантажують в них ні що інше, як образи 
CD, збережені на жорсткому диску. Часто можна зустріти термін 
"імідж" (image – зображення) диска. Поняття "Образ і "імідж" 
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мають аналогічне значення. Використання образів дисків дає ще 
декілька переваг в порівнянні з використанням реальних дисків: 

- Немає необхідності мати реальний привід CD. 
- Дані збережені у вигляді образу менш схильні до 

механічних ушкоджень. 
- Швидкість роботи із образом значно вища, ніж з 

реальним носієм. Образ знаходиться на жорсткому диску, а він як 
ви пам'ятаєте має найбільш високі швидкісні характеристики у 
порівнянні з іншими носіями. Особливо це помітно при 
використанні образів дискет. 

- Якщо носій використовується основною ОС, то 
неможливо отримати до нього доступ із гостьової ОС. При 
використанні образу реальний пристрій залишається доступним для 
основної ОС. 

- Образ як і будь-який файл можна копіювати по мережі 
і зберігати в архіві. 

Отже, використання віртуальних машин ідеально підходить для 
вивчення ОС. Нам залишається тільки познайомитися з програмами 
емуляторами ПК і освоїти правила роботи з ними. 

Серед таких програмних продуктів найбільш зручним і 
ефективним є проект VMware. 

Віртуальна машина VMware дозволяє встановити декілька 
операційних систем на одному комп'ютері і працювати з ними 
без перезавантаження. Віртуальна машина VMware запускається як 
програма під управлінням "основної" операційної системи і створює 
набір віртуальних комп'ютерів, в кожному з яких може бути 
запущена своя "гостьова" операційна система. 

Перед тим як розпочати роботу з віртуальним комп'ютером в 
настройках програми VMware необхідно задати його апаратну 
конфігурацію або відкрити вже створену раніше апаратну 
конфігурацію. Після цього натиснути на кнопку „Power On”, тим 
самим,  запустивши віртуальний комп'ютер. І далі необхідно 
встановити ОС вже в середовищі віртуального комп'ютера. 
Подальша робота з віртуальним комп’ютером нічим не 
відрізняється від роботи з реальним ПК. 

Ще декілька слів про те, що використовувати дисковод і 
привід CD-ROM, як вже відмічалось можна або фізичні пристрої, 
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або образи дискет і компакт-дисків. Для створення образів дискет 
або компакт- дисків можна скористатися програмами WinImage або 
WINISO. 

При роботі з віртуальним комп’ютером програмного комплексу 
VMware характерні наступні особливості: 

- можливість перемикання гостьової програми в повноекранний 
режим; 

- збереження стану гостьової ОС при виключенні програми 
VMware; 

- перенесення файлів з основної ОС в гостьову і навпаки; 
- є можливість робити знімки екрану гостьової ОС; 
- можливість встановлення додаткових модулів VMware Tools 
для гостьової ОС, щоб покращити її швидкодію. 
Зрештою, ви повинні забути про те, що працюєте в програмі. 

З'явиться відчуття роботи за реальним ПК. Якщо що-небудь можна 
зробити на реальній машині, то можна і на віртуальній. 

Обмеження, які накладає даний метод, пов'язані тільки з 
апаратними ресурсами основного ПК. Для одночасної роботи 
декількох ОС потрібна велика кількість оперативної пам'яті і досить 
потужний процесор. Рекомендується, як мінімум, 256 Мбайт ОЗУ і 
процесор з частотою не нижче 700 МГц. 

Як ви вже здогадуєтеся вивчення ОС ми проводитимемо на базі 
віртуальної машини (на віртуальному комп’ютері). 

Запуск системи й контроль параметрів 
Перший запуск комп'ютера — міроприємство відповідальне й 

вимагає відомої уважності. Хоча комп'ютер поки не оснащений 
ніякими програмами, дуже багато чого про стан і працездатність 
компонентів говорять повідомлення BIOS, виведені на екран під 
час проходження процедури POST. 

Отже, навіть „пустий” комп'ютер (без операційної системи) має 
програмні компоненти, які здатні працювати. Це програми, 
записані в постійну пам'ять — постійний запам'ятовуючий пристрій 
(ПЗП) – маленьку мікросхему на материнській платі. Комплект 
таких програм називається BIOS (Basic Input/Output System — 
базова система введення/виведення). Він призначений для 
виконання декількох основних функцій: 

• первинної перевірки апаратних компонентів комп'ютера; 
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• організації запуску операційної системи з жорсткого диска 
або змінного носія; 

• первинного настроювання роботи основних апаратних 
компонентів; 

• виконання операцій обміну даними з базовими пристроями 
комп'ютера. 

Перші дві функції залишаються в силі й сьогодні, після 
впровадження сучасних операційних систем, оскільки в будь-якому 
разі першу команду, що виконає процесор комп'ютера, необхідно 
вибирати з пам'яті, а звичайна пам'ять (ОЗП) відразу після 
включення комп'ютера порожня. Тому комп'ютер влаштований 
таким чином, що, одержавши живлення, процесор шукає команду, 
розташовану по фіксованій адресі, що перебуває в області ПЗП. 
Відповідні команди забезпечують перевірку компонентів комп'ютера 
й наступний запуск операційної системи. 

Перша програма з набору компонентів BIOS, що здійснює 
первинну перевірку апаратних компонентів комп'ютера, виконує 
процедуру POST (самотестування при подачі живлення). 

Остання функція — обмін даними з базовими пристроями — 
потихеньку відмирає. Відповідні операції створювалися з 
розрахунком на операційну систему MS-DOS. Вона значною мірою 
опиралася на програми BIOS при одержанні даних від клавіатури, 
виводу інформації на екран, обміну з дисками. Операційні системи 
лінійки Windows 9x й Windows ХР використовують для цієї мети 
власні драйвери, не прибігаючи до стандартних процедур BIOS. 

Залишається ще один елемент системи — засіб настроювання 
апаратних компонентів, іншими словами, вибору 
використовуваних програм BIOS. Це відносно новий компонент, 
повнота його функцій за останні роки помітно зросла. 

Базова система вводу-виводу є обов'язковим елементом будь-
якого комп'ютера. Не буде великим перебільшенням заявити, що 
стабільність у роботі й стандартній функціональності комп'ютера 
багато в чому забезпечує BIOS. Багато виробників материнських 
плат розширюють стандартні функції BIOS, надаючи користувачам 
можливість самостійно задавати частоти системної шини, напругу 
ядра процесора, тайминги оперативної пам'яті й деякі інші 
параметри. Такі моделі системних плат відомі під загальною назвою 
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„оверклокерських” і користуються популярністю на ринку. 
Розглянемо більш докладно процедуру POST на прикладі 

системи BIOS моделі Phoenix-Award (зборка 6.00PG). Під час 
завантаження BIOS всі екрани „проскакують” дуже швидко, тому 

рекомендуємо 
вчасно нажати 
клавішу Pause/Break 

на клавіатурі (рис. 
1.2). 

1. Перші дві або 
три рядки займає 
інформація про 
марку й версію BIOS 

(у тому випадку, 
якщо в BIOS за 
замовчуванням не 
включене відобра-

ження інформації про BIOS відеокарти AGP). У першому рядку 
виводяться дані про виробника, марку й версію BIOS. Другий 
рядок відведений для проставляння копірайта фірми-виробника 
BIOS. Іноді в третьому рядку міститься дата зборки даної версії 
BIOS. Вся ця інформація може знадобитися надалі при відновленні 
BIOS. У деяких системних платах рядки із третього по четвертий 
зайняті інформацією про встановлений чіпсет і напругу живлення 
ядра процесора. 

2. Далі в рядку Main Processor (Центральний процесор) 
наводяться дані про процесор, «зашиті» у нього виробником. 
Зокрема, у нашому прикладі видно, що компанія AMD не розкриває 
реальної робочої частоти процесора, а дає його маркування 
відповідно до рейтингу. 

3. У рядку Memory Testing (Перевірка пам'яті) виводиться 
інформація про розмір установленої оперативної пам'яті (у 
кілобайтах) і результати тестування. Це одна з небагатьох процедур, 
де проводиться правильний (або „чесний”) підрахунок обсягу 
пам'яті. Тобто кілобайт дорівнює 1024 байт, мегабайт - 1024 Кбайт і 
так далі. Далі ви побачите, що «чесний» підрахунок 
використовується в комп'ютерній системі далеко не скрізь. 

Рис.1.2. Перший інформаційний екран BIOS 
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Наступний рядок займає інформація про тактову частоту шини 
пам'яті (зазначена в МГц). 

4. Чотири рядки представляють інформацію про накопичувачі, 
підключені до каналів IDE. У рядках Primary Master (Ведучий диск 
першого каналу) і Primary Slave (Ведений диск першого каналу) 
повідомляються марки накопичувачів, установлених у якості 
ведучого й веденого на першому каналі IDE. Подібна інформація 
виводиться й для другого каналу IDE (Secondary Master й 
Secondary Slave). 

5. Найнижчий рядок першого екрана містить дуже важливу 
інформацію про материнську плату: код її зборки, по якому 
однозначно визначається виробник, чіпсет і модифікація. У випадку 
втрати керівництва до системної плати цей код допоможе 
визначити її марку й завантажити керівництво із сайту виробника. 
Крім того, для різних типів системних плат випускаються різні 
версії BIOS. По коду легко встановити, чи підходить нова система 
BIOS для даної плати. 

Другий інфо-
рмаційний екран 
BIOS (рис. 1.3). 
представляє 
досить докладні 
дані про деякі 
компоненти й 
розподіл ресурсів. 
Першою 
з'являється 
таблиця, що 
містить у лівій 
колонці 

інформацію про накопичувачі. Як видно на малюнку, на відміну 
від першого екрана, де виводяться марки накопичувачів, тут 
зазначені їхні режими роботи. У нашому прикладі це інтерфейс 
АТА-100. Крім того, дана таблиця показує ємність жорстких дисків. 
Звичайно виробники жорстких дисків округляють множники при 
розрахунку ємності до 1000 одиниць. Наприклад, указують обсяг 
жорсткого диска в 40 Гбайт. Теоретично ємність такого диска 

Рис.1.3. Другий інформаційний екран BIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

повинна бути: 
40 х 1024 х 1024 х 1024 = 42 949 672 960 байт. 
На практиці обсяг такого диска дорівнює 40 006 156 288 байт, 

що становить 37,2 Гбайт. Таким чином, „хитрощі” маркування 
означають для користувача втрату майже 10% ємності диска. 

Останнім виводиться список з інформацією про розподіл 
ресурсів шини PCI: номер зайнятого слота (шини), номер пристрою, 
використовуване переривання, код виробника, код пристрою і його 
клас. Ці дані обробляються системою Plug and Play (PnP), 
автоматичного виявлення, класифікації й конфігурування 
пристроїв). 

Налаштування BIOS 
Так чи інакше, практично будь-який параметр BIOS впливає на 

систему в цілому. Тому знання налагоджень BIOS необхідно й тим 
користувачам, які не займаються оверклокінгом, але хочуть 
домогтися максимальної продуктивності системи, не втративши в 
стабільності. 

Засіб настроювання BIOS називається SETUP. Вхід у програму 
SETUP здійснюють натисканням клавіші DEL з появою перших 
системних повідомлень на екрані. У деяких випадках вхід 
можливий при натисканні інших сполучень клавіш. Як правило, 
спосіб входу в SETUP вказується в другому знизу рядку першого 
текстового екрана, відображуваного процедурою POST. 

Нижче представлені основні параметри настроювання BIOS 
(рис.1.4), у тому числі і ті, що входять в останню версію 
стандартної зборки Phoenix-AWARD BIOS. Виробники 
материнських плат можуть змінювати назву розділів і конкретних 
параметрів, додавати власні параметри, однак у цілому 
запропонована тут інформація відповідає найбільш поширеним 
варіантам BIOS. 

Сучасні версії BIOS звичайно містять наступні розділи: 
• Standard CMOS Features; 
• Advanced BIOS Features; 
• Advanced Chipset Features; 
• Integrated Peripherals; 
• Power Management Setup; 
• PnP/PCI Configurations. 
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При наявності вбудованої системи контролю параметрів 
системної плати й компонентів звичайно вводиться відповідний 
розділ, наприклад PC Health Status. Іноді окремий розділ 
приділяється для „ручного” керування частотами системної шини й 
напругами ядра процесора, наприклад Frequency/Voltage Control. 

Деякі виробники системних плат віддають перевагу іншій 
конфігурації меню SETUP BIOS (рис. 1.5). Зокрема, можна зустріти 
наступний варіант подання розділів меню: 

• Main (аналог Standard CMOS Features); 
• Advanced (поєднує функції меню Advanced BIOS Features, 

Advanced Chipset Features, Integrated Peripherals, Power Management 
Setup, PnP/PCI 
Configurations, 
Frequency/Voltage 
Control); 

• Security (установка 
паролів користувача й 
адміністратора); 

• Hardware Monitor 
(аналог меню PC Health 
Status); 

• Exit (завантаження 
«зашитих» конфігурацій 
BIOS і варіанти виходу із 
засобу SETUP). 

Внутрішня організація 
в такому меню в принципі збігається з іншими варіантами подання 
параметрів BIOS, хоча назви деяких елементів можуть відрізнятися. 

Засіб SETUP містить команди завантаження конфігурації, що 
запобігає помилковому введенню параметрів (Load Fail-Safe 
Defaults) і оптимальної конфігурації (Load Optimized Defaults). 
Окремі команди передбачені для установки паролів. Команда Set 
Supervisor Password викликає вікно задання пароля доступу до 
настроювань BIOS, команда Se User Password викликає вікно 
задання пароля завантаження системи. 

Рис.1.4. Перший варіант організації розділів 
BIOS Setup 
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Дві команди призначені 
для виходу із засобу SETUP. 
Команда Save & Exit Setup 
зберігає при виході зроблені 
зміни, команда Exit Without 
Saving при виході залишає 
BIOS у колишньому стані. 

Сучасний персональний 
комп'ютер ніякої 
„вбудованої” операційної 
системи не має, а жорсткі 

диски на момент 
первинного запуску якщо й 

містять інформацію, то 

тільки службовому, недоступну користувачеві. Тому в будь-якому 
випадку користувачеві знадобиться системний диск, що дозволяє 
виконати завантаження операційної системи. Для цього потрібне 
дотримання двох умов. По-перше, системний диск повинен бути 
вставлений у дисковод до того, як комп'ютер звернеться до нього в 
пошуках даних для завантаження. Друга умова — це зазначення в 
BIOS правильного порядку завантаження, тобто опитування 
завантажувального диска раніше, ніж жорсткого. Як це зробити, 
було розказано раніше в лабораторній роботі „Базова система 

введення-виведення”. На сучасному комп'ютері завантаження 

можна виконати з жорсткого диска, гнучкого диска, CD-ROM 

диска, диска ZIP, диска LS-120, диска з інтерфейсами USB, 

FireWire або SCSI. 
 

1.3. Програма роботи 

1.3.1. Ознайомитись з теоретичними відомостями роботи. 
1.3.2. Вивчити перелік компонентів, що входять до базової 

конфігурації ПК. 

1.3.3. Вивчити призначення та основні характеристики 
компонентів ПК. 

1.3.4. Оглянути компоненти базового набору ПК, їхнє 
розташування в системному блоці. 

1.3.5. Ознайомитися з інтерфейсом та методикою роботи з 

Рис. 1.5. Другий варіант організації розділів 
BIOS Setup 
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програмою VMware. 
1.3.6. Створити конфігурацію віртуальної машини. 
1.3.7. Налаштувати віртуальну машину. 
1.3.8. Створити образи з’ємних носіїв. 
 
 
1.4. Обладнання та програмне забезпечення 

1.4.1. Базовий набір компонентів персонального комп’ютера. 
1.4.2. Персональний комп’ютер з встановленою операційною 

системою MS Windows. 
1.4.3. Програмне середовище віртуальної машини VMware. 
 
 
1.5. Порядок виконання роботи і опрацювання результатів 

1. Уважно вивчіть інструкцію до материнської плати. Виясніть, 
як підключається живлення, динамік, кнопки Power та Reset, 
індикатори живлення й роботи жорсткого диска. Перевірте 
відповідність положення перемичок установки частоти системної 
шини й напруги живлення ядра процесора (якщо присутні). Якщо 
на системній платі передбачене керування напругою живлення 
модулів оперативної пам'яті, перевірте відповідність установок 
перемичок з характеристиками ваших модулів пам'яті. Уточніть 
розміщення роз’ємів підключення вентилятора системи 
охолодження процесора. 

2. Контрольна зборка. Зніміть бокові панелі корпуса та блок 
живлення. Підготовте до встановлення процесор, систему 
охолодження, модулі оперативної пам’яті і відеокарту. 

Покладіть системну плату на рівну поверхню (стіл), застелену 
ізолюючою підстилкою. Прослідкуйте, щоб під плату не попали 
дрібні деталі з матеріалів, що проводять струм (гвинти, шурупи, 
графітовий стержень з олівця і т. ін.). Подальшу контрольну зборку 
проводьте на цій поверхні, дотримуючись правил електробезпеки і 
зберігаючи акуратність. 

3. Встановлення процесора. Відвести вбік і підняти важіль 
фіксатора процесорного роз’єму. Взяти процесор так, щоб 
контрольні мітки (ключі) відповідали ключам процесорного 
роз’єму. Покласти процесор (без зусилля!) на роз’єм так, щоб його 
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виводи збіглися з отворами і він повністю „сів” у гніздо. 
Перевести важіль фіксатора вниз й ввести його в зачеплення з 
виступом на роз’ємі. Видавити краплю термопасти на кристал 
процессора (рис. 1.6).  

 
Рис. 1.6. Встановлення процесора 

 

4. Встановлення системи охолодження. Взяти радіатор так, щоб 
виріз на підошві був з боку виступу на процесорному роз’ємі. 
Утримуючи радіатор під кутом до процесора, поставити захвати 
кріплення радіатора над лапками роз’єму й, надавлюючи 
викруткою чи пальцем, завести захвати під лапки процесорного 
роз’єму. М'яко притиснути радіатор до процесора так, щоб виріз на 
підошві збігся з виступом процесорного роз’єму. Допомагаючи 
викруткою, завести захвати радіатора під лапки процесорного 
роз’єму. Цю операцію виконувати обережно! При неправильній 
установці можливе ушкодження процесора. Підключити живлення 
вентилятора системи охолодження до роз’єму на материнській платі 
(звичайно маркірується як CPUFan) (рис. 1.7). 

 
Рис. 1.7. Встановлення системи охолодження процесора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

5. Встановлення модулів оперативної пам'яті. Розвести 
фіксатори, взяти модуль так, щоб його прорізи збігалися із ключами 
на роз’ємі, завести краї модуля в напрямні фіксаторів і вставити 
модуль у роз’єм до упору. Лапки фіксаторів повинні повністю 
ввійти в бічні вирізи модуля пам'яті (рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8. Встановлення модулів оперативної пам'яті 

 

6. Встановлення відеокарти. Взяти відеокарту так, щоб проріз на 
її контактній площадці збігалися із ключами слота AGP. М'яко 
натискаючи, вставити відеокарту в слот AGP до фіксації засувки 
слота у вирізі відеокарти. Підключити роз’єм зовнішнього 
живлення відеокарти до блоку живлення (дана операція необхідна 
тільки для деяких типів відеокарт). Підключити відео кабель 
монітора із роз’ємом D-Sub до відеокарти (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. Встановлення відеокарти 
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7. Підключення живлення й запуск. Підключити роз’єм живлення 
АТХ до системної плати так, щоб захват ввійшов на виступ роз’єму 
живлення материнської плати. Підключити кабелі монітора й 
блоку живлення до розеток електромережі. Включити живлення на 
моніторі й блоці живлення. Перемикнути провідником контакти 
PowerSW материнської плати. У цей момент повинно відбутись: 
починає обертатись вентилятор системи охолодження процесора, на 
екрані монітора з’являються повідомлення POST системи BIOS, 
звучить сигнал динаміка (один короткий сигнал при нормальному 
запуску) (рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Підключення живлення системної плати 

 
Запуск комп'ютера під час проходження процедури POST 

призупиниться, тому що не підключені інші необхідні компоненти 
(клавіатура, привод гнучких дисків або жорсткий диск). Однак за 
повідомленнями на екрані можна з'ясувати працездатність BIOS, 
процессора й модулів оперативної пам'яті. Якщо процедура 
контрольної зборки пройшла нормально, відмикаємо живлення 
блоку живлення, виключаємо живлення монітора й від'єднуємо 
відеокабель, живлення відеокарти (при необхідності), знімаємо 
роз’єм живлення АТХ материнської плати. 

8. Після контрольної зборки ми маємо підготовлені до установки 
материнську плату із процесором, системою охолодження й 
пам'яттю, а також перевірену відеокарту. Необхідно підготувати 
інші компоненти, насамперед накопичувачі (жорсткий диск, 
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дисковод оптичних дисків і флопі-дисковод). Найбільш зручна 
наступна послідовність дій: встановити на відповідні місця в 
системному блоці накопичувачі, системну плату, відеокарту у 
відповідний роз’єм (PCI або AGP) й інші плати розширення в слоти 
PCI, підключити живлення до накопичувачів, системної плати й 
відеокарти, підключити шлейфи (кабелі) до накопичувачів, 
підключити клавіатуру й мишу, провести контрольний огляд перед 
запуском системи. 

Установка системної плати. Забрати із шасі провідники, що 
заважають, перевірити відповідність отворів на тильній захисній 
планці корпуса й портів на системній платі. 

Ввести системну плату в корпус й установити так, щоб отвори на 
платі збігалися з різьбовими отворами шасі, а отвори на планці 
портів вводу-виводу корпуса - з портами плати. 

Закріпити гвинтами материнську плату на шасі. Підключити 
кабелі Power, Reset, HDD LED, Power LED, Speaker й інші, 
передбачені конструкцією системної плати й корпуса. Правильність 
підключення перевірити по схемах в інструкції до материнської 
плати. 

Установка відеокарти. Взяти 
відеокарту так, щоб прорізи на її 
контактній площадці збіглися із ключами 
на слоті AGP. Обережно вставити 
відеокарту в пази слота AGP, натискаючи 
зверху вниз до спрацьовування фіксатора. 
Звернути увагу на відповідність 
напрямної планки відеокарти в проріз на 
корпусі, інакше можлива установка з 
перекосом. Закріпити гвинтом планку 
відеокарти й корпус. 

Підключення живлення. Підключити 
кабелі живлення до накопичувачів, 
звертаючи увагу на збіг ключів на вилках 
і розетках. Вставити вилку кабеля 
живлення АТХ в розетку, енергійно 
надавити зверху вниз до спрацьовування 
фіксатора. 

Рис. 1.11. Установка 
перемички на жорсткому 

диску 
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Підключення накопичувачів. Перевірити установку перемичок 
(джамперів) жорсткого диска й CD-RW/DVD у положення Master, 
Slave або Cable Select. 
Взяти шлейф IDE так, щоб виступ на роз’ємі збігався з вирізом на 
розетці порту. Приєднати роз’єм до порту IDE1 на материнській 
платі. Другий роз’єм шлейфа IDE підключити до розетки на 
жорсткому диску, звертаючи увагу на збіг ключів. Виконати 
підключення накопичувача CD-RW/DVD другим кабелем до порту 
IDE2 або до того ж IDE 1. Взяти шлейф FDD, зорієнтувати його 
так, щоб збігалися ключі роз’ємів кабелю й порту, підключити 
кабель до роз’єму порту FDD на системній платі. Другий роз’єм 
кабелю підключити до накопичувача гнучких дисків. 

Перевірте себе: на шлейфах IDE, піключених до накопичувачів, 
червоний провідник повинен розташовуватися поруч із червоним 
провідником кабелю живлення накопичувача (принцип „червоний 
до червоного”). 

Підключення клавіатури й миші. Підключити клавіатуру й мишу 
до відповідних портів. 

Контрольний огляд. Провести огляд компонентів. 
Після виконання перерахованих вище операцій комп'ютер 

зібраний практично повністю й підготовлений до запуску. 
1.5.1. Запустіть програму VMware скориставшись ярликом 

VMware Workstation на робочому столі, або в меню Пуск. 
1.5.2. Для того щоб запустити майстер, який проведе вас через 

процедуру створення віртуального комп'ютера, виберіть File->New-

>Virtual Machine. З’явиться запрошення майстра, натисніть 
„Далее”. 

1.5.3. У наступному вікні (рис. 1.12) пропонується два варіанти: 
верхній пункт дозволяє створити віртуальну машину з 
параметрами по замовчуванню; нижній пункт дозволяє створити 
машину крок за кроком за допомогою майстра. На цьому пункті ми 
і зупинимося. 
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Далі слід вибрати формат віртуальної машини: вибираємо 
верхній пункт – New - Workstation 5. 

1.5.4. У наступному вікні (рис. 1.13) нам пропонують 
визначитися із гостьовою ОС. Цей вибір впливає лише на те 
скільки оперативної пам'яті майстер запропонує використовувати 
для гостьової системи. Робимо вибір і рухаємося далі. 

1.5.5. Далі необхідно задати ім’я віртуальної машини і 
визначитися із розташуванням файлу віртуальної машини (рис. 
1.14). За умовчанням майстер пропонує збереження в папці „Мої 
документи”. Ви можете розмістити файл на свій розсуд 
(рекомендується в каталозі С:\TEMP, а після роботи файл 
віртуальної машини можна буде скопіювати у ваш каталог). Місця 
він займатиме не багато, близько декількох десятків кілобайт. 

  

Рис. 1.12. Вікно вибору режиму 
створення віртуальної машини 

Рис. 1.13. Вікно вибору гостьової ОС 

Рис. 1.14. Вікно вибору розміщення 
файлу віртуальної машини 

Рис. 1.15. Вікно вибору розміщення 
файлу віртуальної машини 
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1.5.6. Тепер майстер пропонує оптимальний на його думку об'єм 
оперативної пам'яті для гостьової ОС (рис. 1.15). Проте з майстром 
можна не погодитися і оптимізувати пам'ять самостійно. 

  
 
 

 
Далі вказується яким чином гостьова ОС буде під’єднуватись до 

локальної мережі, до якої під’єднаний реальний комп’ютер. Якщо 
ви не збираєтесь поки-що працювати з мережею, то вибирайте 
останній пункт (рис. 1.16). 

Наступне вікно – вибір адаптера пристроїв накопичення – 
лишайте по замовчуванню. 

1.5.7. У наступному вікні починається найцікавіше (рис. 1.17). 
Пропонуються варіанти: створити новий віртуальний жорсткий 
диск; використати вжеіснуючий віртуальний жорсткий диск або 
використати фізичний диск. Давайте створимо новий віртуальний 
жорсткий диск. 

Знову ж таки необхідно вказати тип диску (IDE), максимальний 
розмір, ім'я і місце збереження створюваного диска (віртуальний 
диск зберігається у вигляді окремого файлу з розширенням .vmdk). 
Тут вже потрібно бути обачнішим. Як відзначалося раніше, 
встановлюються у віртуальному комп'ютері абсолютно реальні ОС. 
А займають вони немало місця (Windows 2000 потребує мінімально 
650Мб). Тому відразу виберіть місце для збереження з врахуванням 
достатнього вільного простору на реальному розділі жорсткого 
диска (виділіть під жорсткий диск 100 Мб і збережіть файл 
віртуального диска у каталог temp диска С:). 

Рис. 1.16. Вікно вибору типу 
під’єднання до локальної мережі 

Рис. 1.17. Вікно вибору 
жорсткого диску 
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1.5.8. На цьому створення віртуальної машини закінчується і ми 
отримуємо вікно управління віртуальним комп'ютером (рис. 1.19). 

Через меню "Файл" можна знову запустити майстер створення 
віртуальної машини. 

Через меню Edit->Preferences… доступні наступні настройки: 
Шлях роміщення файлів віртуальних машин і дисків. Визначити, 
яким чином відбуватиметься захоплення курсора 

миші до гостьової ОС. По клацанню усередині вікна програми 
або по наведенню курсора над вікном. 

Визначити комбінацію клавіш, яка звільнятиме курсор миші з 
гостьової в хостову ОС. За умовчанням це комбінація Ctrl-Alt. 

Встановити роздільну здатність екрану гостьової ОС. 
Встановити об’єм зарезервованої оперативної пам’яті. Визначити 

приорітети процесів захоплення та звільнення курсора та 
зображення гостьової ОС. 

Встановити пароль на зміну опцій, настройок віртуальної 
машини, створення нових віртуальних машин. 

1.5.9. Через меню VM можна стартувати віртуальну машину, 
перезавантажувати або припиняти її роботу. Звідси ж можна 
видалити або настроїти віртуальну машину (Settings…). Кнопки 
старту, паузи, зупинки та настройок віртуальної машини 
дублюються на панелі інструментів та в лівій частині вікна 
програми. Звернемо увагу на меню настройок. 

 
 

 
 
 

Рис. 1.19. Вікно управління 
віртуальним комп'ютером 

Рис. 1.20. Вікно настройки 
віртуального комп'ютера 
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Як видно з рис. 1.20, настройці підлягають всі основні 
компоненти віртуального комп'ютера. Відзначимо деякі 
особливості: 

- до системи можна підключити чотири дискових накопичувачі; 
- є можливість змінити об’єм оперативної пам’яті віртуального 

комп’ютера; 
- є можливість встановити різні конфігурації мережевої 

взаємодії між гостьовою і хостовою ОС; 
- використання хост-звукового адаптера всередовищі гостьової 

ОС; 
- є можливість використання фізичних пристроїв USB в 

середовищі гостьової ОС; 
- використання фізичних FDD та приводів оптичних дисків або 

їх образів 
- та інші корисні параметри. 
Якщо у віртуальному комп’ютері, який ви створили не 

встановлено флопі-дисковода, додайте його за допомогою діалогу, 
який викликається кнопкою Add… Для дисковода задайте 
створення нового образа дискети. 

Перейдіть до закладки Options та встановіть дозвіл на входження 
в повноекранний режим після запуску віртуального комп’ютера. 

1.5.10. Якщо потрібна апаратна конфігурація віртуального 
комп’ютера створена, то можна сміливо тиснути на кнопку 
„Power On” і занурюватись в світ віртуальної реальності (рис. 1.21). 

Захопивши курсор миші усередині вікна віртуальної машини 
можна увійти в BIOS setup. Найчастіше використовуватись тут буде 
меню вибору порядку завантажувальних пристроїв (рис. 1.22). 

1.5.11. Включіть комп’ютер натисненням кнопки Power на 
системному блоці. Якщо завантаження комп’ютера відбувається 
перший раз, то на цьому етапі система зупиниться, оскільки 
системний диск відсутній. Уважно оглянете компоненти на 
системній платі й усередині корпуса: чи всі вентилятори 
обертаються, чи немає сторонніх шумів при їхній роботі, чи немає 
підозрілих шумів при звертанні до жорсткого диска й дисководу 
CD-ROM, чи немає компонентів, що сильно гріються (у першу 
чергу зверніть увагу на процесор, мікросхему Північного моста, 
мікросхему графічного адаптера, жорсткий диск). Якщо все в 
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нормі, перше включення комп'ютера можна вважати завершеним і 
переходити до конфігурування системи. Для цього виключіть й 
знову включіть комп'ютер або перезавантажте його кнопкою Reset. 

  
 

 
 

1.5.12. Прослідкуйте за проходженням процедури POST. Під час 
завантаження BIOS всі екрани «проскакують» дуже швидко, тому 
рекомендується нажимати клавішу Pause/Break на клавіатурі для 
зупинки процедури POST, для продовження завантаження 
натискайте будь-яку клавішу. Перегляньте і проаналізуйте 
інформацію першого інформаційного екрану BIOS і другого 
інформаційного екрану BIOS. Дочекайтесь поки повністю 
завершиться процедура POST до повідомлення про відсутність носія 
для завантаження операційної системи. 

Первинне налагодження BIOS 
1.5.13. Перезапустіть комп’ютер ще раз натисненням кнопки 

Reset, або комбінації клавіш Ctrl+Alt+Del. Відразу після включення 
або перезавантаження комп'ютера на першому інформаційному 
екрані BIOS (процедура POST) у другому рядку знизу вказується, 
яку клавішу потрібно натиснути для виклику процедури SETUP. 
Найчастіше це клавіша DELETE (DEL), але зрідка 
використовуються й інші клавіші або навіть комбінація клавіш. 
Натисніть відповідну клавішу. 

Сьогодні на більшості комп'ютерів використовується система 

Рис. 1.21. Завантаження 
віртуального комп'ютера 

Рис. 1.22. Вікно BIOS Setup 
віртуального комп'ютера 
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BIOS фірми Award. Зустрічаються, але набагато рідше, комп'ютери 
з BIOS фірм AMI або IBM. Деякі відомі компанії (випускаючі 
«бренд - моделі») використовують системи BIOS власної зборки. 
Проте, основні настроювання залишаються однаковими, тому 
викладені далі рекомендації дійсні й у тому випадку, якщо 
повного збігу з даними конкретного комп'ютера не відбудеться. 

1.5.14. Насамперед, після входу в режим SETUP необхідно 
усунути нестандартні настроювання. Тому починаємо роботу з 
вибору в меню, що відкрилося, пункту LOAD SETUP DEFAULTS 

(Завантажити стандартні налагодження SETUP) і натискаємо 
клавішу ENTER. 

Тоді відкриється діалогове вікно із запитом підтвердження. 
Натисніть клавішу Y, а потім клавішу ENTER. При цьому 
скидаються всі специфічні налагодження для пристроїв і 
виставляються значення, що забезпечують найбільш надійну (хоча 
й не оптимальну) роботу комп'ютера. Далі нам необхідно задати 
(або перевірити) ряд додаткових настроювань. 

1.5.15. Виберіть пункт Advanced BIOS Features (Настроювання 
розширених функцій BIOS) і натисніть клавішу ENTER. Знайдіть у 
новому меню пункти First Boot Device (Перший пристрій 
завантаження), Second Boot Device (Другий пристрій 
завантаження), Third Boot Device (Третій пристрій завантаження), 
Boot Other Device (Інші пристрої завантаження), які визначають 
послідовність перебору пристроїв, що розглядаються як такі, з яких 
буде завантажуватись операційна система. Для завантаження із 
системного диска CD-ROM необхідно, щоб цей пристрій був 
присутній в списку, бажано — як параметр рядка First Boot Device 

(Перший пристрій завантаження). Зміна параметра здійснюється 
натисканням клавіш PgUp/PgDn. Вихід з поточного меню 
відбувається після натискання клавіші ESC. 

1.5.16. Тепер виберіть пункт Standard CMOS Features 

(Настроювання стандартних функцій CMOS) і натисніть клавішу 
ENTER. Стандартні настроювання є дуже важливими. У першу 
чергу вкажіть правильні дату й час. Дата й час системного 
годиннника використовуються комп'ютером при маркуванні файлів, 
так що невірні значення напевно позначаться при операціях 
резервного копіювання, при обміні файлами й т.д. Коротше 
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кажучи, мати правильний системний час – це необхідність. 
Крім того, тут же треба вказати типи встановлених дисководів 

гнучких дисків, а також тип відеоадаптера. В останньому випадку 
все, що можна зробити, — це вказати тип EGA/VGA, тому що 
система BIOS нічого більш сучасного не розуміє. 

В цьому ж меню BIOS є пункт Halt On (Зупинка). Він дозволяє 
вказати, які помилки на етапі початкового тестування повинні 
викликати зупинку процесу початкового завантаження. Як правило, 
у такому випадку система BIOS пропонує нажати клавішу F1 для 
продовження роботи або клавішу DELETE для запуску засобу 
SETUP. Загальноприйнятим у цьому випадку є варіант All, But 

Keyboard (Всі, крім клавіатури). 
1.5.17. Виберіть пункт Integrated Peripherals (Інтегрована 

периферія) і натисніть клавішу ENTER. Увійдіть у меню IDE 

Function Setup (Настроювання функцій інтерфейсу IDE). Сьогодні 
система BIOS здатна визначити всі параметри жорстких дисків 
автоматично. Перевірте установку параметрів у режими Auto 

(Автоматично) або Enabled (Використати). У цьому випадку 
система BIOS автоматично перевіряє всі чотири канали IDE, а 
якщо виявляє підключені жорсткі диски, то відразу ж конфігурує 
інтерфейс відповідно до їх можливостей. 

1.5.18. Зайдіть в розділ системи контролю параметрів системної 
плати й компонентів PC Health Status. Переконайтесь, що всі 
параметри задовольняють нормальні (штатні) режими роботи 
пристроїв. Іноді окремий розділ приділяється для «ручного» 
керування частотами системної шини й напругами ядра процесора, 
наприклад Frequency/Voltage Control. Змінювати параметри цього 
розділу не рекомендується недосвідченим користувачам, оскільки 
це суттєво впливає на стабільність роботи системи. 

1.5.19. В принципі, на цьому попереднє налагодження SETUP 

можна вважати закінченим. Щоб зберегти зміни, натискайте 
клавішу ESC, поки не потрапите в основне меню SETUP, а потім 
натисніть клавішу F10. З'явиться запит на підтвердження 
збереження змін, натисніть клавішу ENTER. Урахуйте, що після 
роботи із засобом SETUP комп'ютер завжди перезавантажується 
так, начебто він був тільки що включений. 
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1.6. Вимоги до звіту з лабораторної роботи: 

1.6.1. Записати мінімальну конфігурацію ПК. 
1.6.2. Записати послідовність операцій при остаточній зборці ПК.  
1.6.3 Описати коротко етапи створення віртуального комп’ютера, 

а також записати основні параметри, що виводяться на екран при 
завантаженні процедури POST. Описати значення кожного з них. 

1.6.4. Описати, яку апаратну конфігурацію віртуального 
комп’ютера ви задали і записати послідовність операцій, яку ви 
провели при первинному налагодженні BIOS. 

 
 
1.7. Контрольні запитання 

1. Загальна структура комп'ютера. 
2. Принципи збалансованості і масштабованості системи ПК. 
3. Призначення та основні характеристики центрального 

процесора і системи охолодження. 
4. Призначення та основні характеристики системної плати. 
5. Призначення та основні характеристики оперативної пам’яті. 
6. Призначення та основні характеристики відеокарти. 
7. Призначення та основні характеристики монітора. 
8. Призначення та основні характеристики жорсткого диску. 
9. Призначення та основні характеристики дисководу лазерних 

дисків. 
10. Призначення та основні характеристики корпуса та блока 

живлення. 
11. Призначення та основні характеристики клавіатури. 
12. Призначення та основні характеристики миші. 
13. Які компоненти ПК входять до мінімальної конфігурації? 
14. Що таке і для чого призначена контрольна зборка? 
15. Етапи контрольної зборки. 
16. 16 Особливості підключення пристроїв IDE. 
17. Призначення основних роз’ємів системної плати? 
18. Що таке віртуальний комп’ютер? 
19. Для чого призначений віртуальний комп’ютер? 
20. Поясніть поняття HOST (основна) операційна система. 
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21. Поясніть поняття GUEST (гостьова) операційна система. 
22. Чому віртуальний комп'ютер практично нічим не 

відрізняється від реального? 
23. Що називають образом CD, дискети або жорсткого диска? 
24. Які переваги використання образів дисків в порівнянні з 

використанням реальних дисків? 
25. Які настройки потрібно здійснити перед тим як розпочати 

роботу з віртуальним комп'ютером VMware. 
26. Які особливості характерні при роботі з віртуальним 

комп’ютером програмного комплексу VMware? 
27. Які обмеження на комп’ютер накладає використання 

віртуальної машини VMware? 
28. Які програми запускаються на комп’ютері в першу чергу при 

подачі живлення? В якій пам’яті вони розміщені? 
29. Які основні функції виконує BIOS? 
30. Що таке POST і для чого вона призначена? 
31. Яка інформація виводиться на першому інформаційному 

екрані BIOS? 
32. Яка інформація виводиться на другому інформаційному 

екрані BIOS? 
33. Як називається засіб настроювання BIOS і для чого його 

використовують? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


