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Вступ. 

 

Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. 
Принцип будови ЕОМ та система числення комп'ютера. 

На сьогоднішній день існує надзвичайно велике розмаїття інженерних 

можливостей виробництва електронно-обчислювальних машин: і класичні 

системні блоки з додатковими пристроями вводу-виводу інформації, і ноутбуки 

і навіть кишенбкові комп’ютери. Але при всьому тому розмаїтті принцип 

будови комп’ютера залишається тим самим щоі на початку історії розвитку 

обчислювальної техніки і схематично його можна зобразити наступним чином 

(рис. 1.1.): 

 

 
Рис. 1.1. Принцип будови комп’ютера 

 

 Різнонапрямлені стрілки на цій схемі показують напрямок передачі 

інформації. Далі буде детальніше розглянуто апаратну частну комп’ютера.  

 Власне перетворення інформації у всій її різноманітності і є основним 

завданням, яке ставить перед комп’ютером людина. Однак слід бути свідомим 

того що перетворення інформації в комп’ютері відбувається за абсолютно 

іншим механізном ніж у людському мозку: комп’ютер використовує двійкову 

систему числення. В основі цієї системи є мінімальна кількість інформації 

«біт», яка може приймати лише два значення: «1» та «0», аналогом яких в 

електронній системі комп’ютера буде наступне «є сигнал» та «нема сигналу». І 

саме уся інформація: числа, тексти, графіка, звуки, рухоме зображення 

перекодовуються в двійкву систему числення щоб цю інформацію зміг 



 1.2

перетворити мікропроцесор. Наступною одиницею інформації для здійснення 

операцій в комп’ютері є байт, який складається з 8-ми бітів. В одному байті 

можна закодувати значення одного з 256 (28) символів. Для зручності 

використовують більш великі одиниці інформації: кілобайт (Кб) = 1024 (210) 

байт, мегабайт (Мб) = 1024 кілобайт (1048576 байт), гігабайт (Гб) = 1024 

мегабайт (1073741824 байт), терабайт (Тб) = 1024 гігабайт (1099511627776 

байт). Як легко зауважити, навіть тут є невідповідність із звичними для нас 

префіксами кіло (103), мега (106), гіга (109), тера (1012) та тими які 

використовуються в комп’ютерній техніці (тут вони мають більше значення!!!). 

 

“HARDWARE”, апаратне забезпечення комп’ютера.  

Як згадувалось раніше, при простій суті роботи електронно-

обчислювальних машин це досить складний механізм, який складається з ряду 

обов’язкових вузлів та допоміжних пристроїв. Нижче наведена блок-схема 

побудови комп’ютера (рис. 1.2.): 

 

 
Рис. 1.2. блок-схема побудови комп’ютера 
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Мікропроцесор. 

Мікропроцесор, це електронний пристрій, який виконує усі обчислення та 

обробку інформації, він здійснює виконання програм, які працюють на 

комп’ютері а також керує роботою інших пристроїв комп’ютера. Основною 

характеристикою мікропроцесора є тактова частота, яка показує кількість 

елеметарних операцій, що виконується за одну секунду. 

Оперативна пам’ять. 

В оперативній пам’яті містяться проргами, з якими працює процесор, 

вихідні дані для обробки та наступні отримані результати. Слід однак пам’ятати 

що усі дані в оперативній пам’яті знаходяться до моменту вимкнення 

комп’ютера. 

Материнська плата. 

Основна плата комп’ютера, яка займає майже повністю поперечну площу 

системного блоку. На ній розташовується мікропроцесор, співпроцесор (якщо 

він наявний), оперативна пам’ять та системна шина. Схеми, які керують 

зовнішніми пристроями комп’ютера (контролери, адаптори) знаходяться на 

окремих платах, які вставляються в уніфіковані рознімання (слоти).  

Системна шина. 

Системна шина, це магістраль передачі даних через яку взаємодіють 

мікропроцесор і оперативна пам’ять з усіма контролерами та адапторами. 

Завдяки уніфікованим розніманням шини для контролерів зовнішніх пристроїв 

до комп’ютера завжди можна легко додавати нові пристрої, або ж замінювати 

одні пристрої іншими. 

Контролери та адаптори. 

Для кожного зовнішнього пристрою у комп’ютері є електронна схема, яка 

ним керує, такі схеми називаються контролерами або адапторами. Одним з 

контролерів є контролер портів вводу-виводу. Ці порти бувають паралельні, до 

яких, як правило, підключають принтери та асинхронні послідовні, до яких, як 

правило, під’єднують мишу чи модем. Існують також порти USB (Universal 

Serial Bus), що підтримує установку самоналагоджувальних пристроїв: флеш-
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пам’яті, сканерів, цифрових фотоапаратів та відеокамер, принтерів, телефонів, 

джойстиків тощо. 

Накопичувачі на жорсткому диску та на дискетах. 

Накопичувачі на жорсткому диску (вінчестери) призначені для 

постійного збереження інформації : програм операційної системи, прикладних 

програм, файлів з даними тощо. Основними характеристиками накопичувачів 

на жорсткому диску є ємність (обсяг інформації яка може бути записана на 

диск) та швидкість роботи диску, яка визначається з одного боку часом доступу 

до даних на диску, а з іншого швидкістю зчитування та запису на диск. 

Останнім часом дуже популярними є зовніші жорсткі диски та флеш-карти, які 

під’єднуються до комп’ютера через USB-порти. Ця популярність зумовлена 

великими об’ємами цих носіїв та простотою підключення через USB-порт. 

Дискети, або магнітооптичні диски дозволяють переностити інформацію з 

ордного комп’ютера на інший, а також зберівати архівні копії важливих даних, 

які знаходяться на жорсткому диску. 

Монітори. 

Монітор служить для виводу на екран текстової та графічної інформації. 

Як правило останнім часом використовують кольорові монітори, які працюють 

в графічному режимі. Цей режим передбачає умовну розбивку екрану монітора 

на крапки (пікселі), кощна з яких може мати один з можливих кольорів. 

Кількість цих крапок по горизонталі та вертикалі називається роздільною 

здатністю монітора. Як правило на сьогодні найчастіше викоритстовують 

монітори з роздільною здатністю 1024х768 чи 1280х1024. Також істотний 

вплив на чіткість зображення має розмір самої крапки (пікселя). 

Клавіатура. 

Клавіатура служить для введення в комп’ютер інформації користувачем. 

На ній можна виділити алфавітно-цифрову клавіатуру, цифрову клавіатуру, 

клавіші переміщення курсора та функціональні клавіші. Поряд із звичайними 

клавішами які дозволяють вводити літери латинського чи кириличного 

алфавіту, цифри, розділові та математичні знаки на алфавітно-цифровій 

клавіатурі є так звані клавіші-модифікатори «Shift», «Ctrl» та «Alt», які 
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розширюють можливості вводу інформації і можуть мати різну дію у різних 

програмах. На-приклад при вводі тексту одночасне натискання клавіші «Shift» 

та клавіші літери призведе до набору великої літери, у більшості редакторів 

одночасне натискання клавіш «Ctrl» та «с» призведе до копіювання виділеного 

фрагменту в буфер пам’яті. Цифровою клавіатурою, яка дуже схожа на клавіші 

калькулятора, зручно користуватись при наборі великої кількості числових 

даних, а також вона дублює дію клавіш переміщення курсору (активізується 

клавішою «Num Lock»). Клавіші переміщення курсору «←», «↑», «→», «↓» 

переміщують курсор на одну позицію в напрямку відповідної стрілки, «Home» 

та «End» переміщують курсор на початок і в кінець рядка, «PgUp» та «PgDown» 

переміщують курсор на сторінку вверх та вниз. Функціональні клавіші від «F1» 

до «F12» виконують різні функції в залежності від програм. Клавіша «Esc» 

скасовує дію деяких команд і дозволяє виходити з програм. 

Миша 

Мишою називають ручний маніпулятор для введення інформації в 

комп’ютер. Цей пристрій в залежності від дизайну може мати дві чи три 

клавіші і коліщатко. Для зміни положення курсора миші на екрані потрібно 

переміщати мишу по поверхні стола, а для виконання певної дії потрібно 

клацнути раз, або два (так званий doubleclick) лівою клавішою миші. Права 

клавіші миші як правило викликає контекстне меню, яке також можна 

викликати спеціальною клавішою з клавіатури. 

Принтери 

Принтер це пристрій для видруку інформації на папері чи іншій поверхні. 

В залежності від моделі друк може бути як чорно-білий так і кольоровий. На 

сьогодні найчастіше застосовують такі типи принтерів: матричні, струменеві та 

лазерні. Кожен з цих типів принтерів має свої переваги та недоліки. Так, 

матричні принтери є найдешевшими в експлуатації, зображення в яких 

формується за допомогою голок друкуючої голівки. Голівка рухається уздовж 

рядка у той час як голки в потрібний момент ударяють по папері через барвну 

стрічку. Струменеві принтери формують зображення мікрокраплями 

спеціального чорнила, що видуваються на папір через мікрофорсунки. Сучасні 
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струменеві принтери можуть забезпечувати високу роздільну здатність (від 600 

до 1440 крапок на дюйм). Ці принтери дуже зручні для кольорового друку. 

Лазерні принтери забезпечують на сьогодні найкращу якість друку (близьку до 

типографської). У цих принтерах використовується принцип ксерографії: 

зображення переноситься на папір зі спеціального барабану, до якого 

електростатично притягуються часточки фарби. Незважаючи на високу вартість 

лазерні принтери є найбільш зручними пристроями для одержання якісних 

чорно-білих друкованих документів. 

 

Операційна система MS-DOS. 
Поняття "файл" і "директорія".  

Уся інформація, яка зберігається на комп’ютерах: чи то програми чи дані 

містяться у ФАЙЛАХ. Фактично це поняття має два логічних значення: з 

одного боку це фізичне місце на носію інформації де записані дані а з іншого 

боку це сама інформація, яку записує користувач комп’ютера чи яка 

гекнерується пргорамою. Якщо б усі файли на диску містились в одному і тому 

ж місці, то знайти потрібний файл було б величезною проблемою, оскільки 

кількість файлів, які можуть бути на жорсткому диску є надзвичайно великою. 

Для зручності файли розміщають в різних директоріях (каталогах, папках) де 

вони можуть розсортовуватись за певною логічною схемою, нам приклад як 

файли в шафах-картотеках. При потребі в директоріях можуть створюватись 

піддиректорії і їхня кількість є необмеженою. 

Ім'я та розширення файла. Знаки пунктуації.  

Для того щоб ідентифікувати файли їм присвоюють імена і розширення, 

які вказують на тип інформації що містить у файлі. В одній директорії не може 

міститись два файли з однаковими іменами і розширеннями. При присвоєнні 

імен слід пам’ятати що існують певні, так звані, заборонені символи, а саме: 

.\/:*? та ін. Найкраще для надання назв файлам використовувти літери 

латинської абетки, цифри та символи - та _. Звичайно можна використовувати і 

кириличні символи, але при пересиланні цих файлів на комп’ютери котрі не 

мають кириличних шрифтів можуть виникнути проблеми з їхнім читанням. 
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Розширення файлу складається з трьох символів і вони є стандартними 

для певних файлів: 

exe – файли, котрі запускають програми на виконання 

com – командні файли 

doc – документи створенні в редакторі MS Word 

xls – електронні таблиці Excel 

cdr – графічні файли CorelDRAW 

Коли йде мова про пунктуацію, то мається на увазі такі символи: 

«.» – розділяє ім’я та розширення файлу; 

«:» – позначає ім’я диску 

«\» – розділяє імена директорій 

«/» – вказує ключі до команд 

Основні команди системи MS-DOS: 

Під час роботи в оперативній системі MS-DOS користувач бачить лише чорний 

екран з білими симвлоами. Операційна система показує готовність отримання 

інформації від користувача наступним чином: 

С:\>_ 

Горизонтальний курсор при цьому миготить і в його місці вводитимуться 

символи котрі набиратимуться з клавіатури. 

Для зручності розгляду дії команд системи MS-DOS наведемо схему частини 

дерева директорій з файлами (рис. 1.3.): 

Перехід з диска на диск.  

С:\>D: ↵ 

Під час розгляду наступних команд власне команда буде набрана жирним 

шрифтом. В дальнійшому також слід пам’ятати що кожна команда в 

операційній системі MS-DOS завершується натисканням клавіші «Enter» (↵). 

Результатом дії цієї команди буде перехід на диск D і на екрані буде наступна 

інформація: 

D:\>_ 
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Рис. 1.3. Схема частини дерева директорій з файлами 

 

Створення нової директорії  

D:\>md «назва директорії», на приклад, 

D:\>md ХМХ-21 ↵ 

Після дії цієї команди на екрані комп’ютера нічого не зміниться, однак 

перевірити чи створилась директорія можна дуже легко переглянувши вміст 

директорії. 

Перегляд вмісту директорії 

D:\>dir ↵ 

Після виконання цієї команди на екрані висвітлиться вміст директорї з даними 

про файли і піддиректорії, які в ній знаходяться. Оскільки ми створили лише 
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одну директорію, то в прикладі наведеному нижче приведено умовний приклад 

іншого диску (рис. 1.4.): 

 

 
Рис. 1.4. Перелік вмісту кореневої директорії диску С. 

 

Перехід з директорії в директорію. 

D:\>сd «шлях до директорії», на приклад, 

D:\>сd ХМХ-21 ↵ 

Після виконання цієї команди на екрані комп’ютера буде повідомлення про те 

що Ви вже перейшли в цю директорію: 

D:\ХМХ-21>_ 

Якщо взяти для прикладу наведене вище дерево директорій, то можна показати 

складніший шлях до переходу між директоріями. Слід пам’ятати що під час 

руху з права на ліво (з піддиреторії в наддиректорію) кожна наддиректорія 

позначається символом «..» а при руху з ліва на право (з наддиректорії в 

піддиректорію) кожна піддиректорія позначається своїм ім’ям. Так, шлях з 

директорії «ST-1» в директорію «ST-2» буде вказуватись наступним чином: 

D:\XMX-21\ST-1>cd ..\..\XMX-22\ST-2 ↵ 

Копіювання файлів  

copy «ім’я файла котрий кoпіюється» «шлях куди копіюється файл» 

Для прикладу буде показана команда копіювання файлу «F-1» з директорії 

«ХМХ-21» в директорію «ST-3»: 
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D:\XMX-21>copy F-1 ..\XMX-22\ST-3 ↵ 

Якщо в кінці файлу додати після косої риски нову назву для копійованого 

файлу, то в новій директорії він вже буде під новою назвою. Так файл «F-1» 

можна скопіювати з одночасним переіменовуванням в «F-4»: 

D:\XMX-21>copy F-1 ..\XMX-22\ST-3\F-4 ↵ 

Копіювати можна як один файл так і групу файлів за умови використання 

знаків глобальної заміни «?» та «*». Знак «?» означає будь-який символ в імені 

чи розширенні файлу, а знак «*» означає будь-яку групу символів в імені чи 

розширенні файлу. Якщо в директорії є файли з наступними іменами: 

maria 

petro 

felix 

kreol 

то дія команди copy *e* «шлях» призведе до копіювання усіх файлів, котрі 

містять символ «е»: petro, felix, kreol. Якщо записати команду копіювання 

наступним чином: copy ?e* «шлях», то скопіюються лише файли petro та felix в 

котрих символ «е» стоїть на другій позиції. 

Переміщення файлів 

move «ім’я файла котрий переноситься» «шлях куди переноситься файл» 

Для прикладу буде показана команда переміщення файлу «F-3» з директорії 

«ХМХ-22» в директорію «ST-1»: 

D:\XMX-22>move F-3 ..\XMX-21\ST-1 ↵ 

Аналогічно як і при копіюванні файлів можна здійснювати і переміщення з 

одночасним переіменовуванням, якщо в кінці шляху додати нову назву файлу. 

Також можна переміщувати і групи файлів використовуючи знаки глобільної 

заміни «?» та «*» 

Створення нового файлу  

Команду створення нового файлу можна розглядати як один із варіантів 

команди копіювання файлу: 

copy сon «ім’я файла котрий створюється» ↵ 

«внутрішній текст файлу» 
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«Ctrl» + «Z» ↵ 

На приклад: 

D:\XMX-21>copy con F-5 ↵ 

123456789 

«Ctrl» + «Z» ↵ 

Результатом дії цієї команди буде створення нового файлу з іменем F-5 в якому 

міститимуться цифри від 1 до 9. 

Перегляд вмісту файлу  

Щоб перевірити вміст файлу існує команда перегляду його вмісту: 

type «ім’я файлу» ↵ 

В результаті дії цієї команди на екрані комп’ютера висвітлиться вміст файлу. 

Переіменування файлів та директорій 

Структура команди переіменування є наступною: 

ren «стара назва» «нова назва» ↵ 

Видалення файлів  

Видалення файлів відбувається за такою командою: 

del «назва файлу» 

Аналогічно як команди копіювання і переміщення, команду видалення файлів 

можна застосовувати до групи файлів використовуючи знаки глобільної заміни 

«?» та «*». Слід буди обережним використовуючи цю команду, оскільки 

операційна система MS-DOS не запитує про підтвердження видалення файлів 

за винятком варіанту del *.* (коли видалятимуться усі файли з директорії). 

Видалення директорій  

Команду видалення директорій можна застосовувати лише для порожніх 

директорій. Як видалити усі файли з директорії було сказано вище. Форма 

команди має наступний вигляд: 

rd «назва директорії» 


