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3. Принципи роботи комп’ютера та його найголовніші компоненти 
 

3.1 Принципова схема комп’ютера  
 
Всі комп’ютери, якими б вони не були за розмірами, від суперкомп’ютерів до найменшого офісного персональ-
ного комп’ютера, завжди мають три складові компоненти:  пам’ять, центральний процесор та пристрої введен-
ня/виведення. 
 
 

      
Центральний процесор 

 

    

      
Керуючий пристрій 

    

            
            
       

 
     

      
Арифметичнио/логічний 

пристрій 
 

    

       
 

     

            
       

 
     

 
 

Пристрій 
 

    
 

 
 

Пам’ять           

    
 

Пристрій 
 

введення      
 
 

   виведення 

 
Сигнали керування  
 
Інформація 

 

 
 
 
Призначення пам’яті та її будову ми розглянули раніше. Тепер розглянемо призначення решти компонентів та 
їх взаємодію, що  дасть нам загальну уяву про роботу комп’ютера.  Звичайно це тільки схема, бо фактична ро-
бота сучасного комп’ютера на апаратному рівні організована набагато складніше, і буде розглядатися у спеціа-
льних курсах. 
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3.2 Центральний процесор 
 
Центральний процесор є другим головним компонентом комп’ютера. Він містить в собі дві підкомпоненти:  
арифметично/логічний пристрій  та керуючий пристрій.  Арифметично/логічний пристрій виконує всі ари-
фметичні операції: додавання, віднімання, множення, ділення, та логічні операції, такі як, наприклад, порів-
няння двох чисел для з’ясування яке з них є більшим. Звісно, що ці операції виконуються у двійковій системі 
числення.  
 
 Після виконання кожної операції арифметично/логічний пристрій виробляє спеціальний код завершення опе-
рації (0 або 1), який є ознакою результату виконання операції і який може бути використаний керуючим при-
строєм.  Будемо позначати цей код літерою К.  Наприклад, якщо після операції віднімання, або додавання  К=1 
, то це означає, що результат є від’ємним числом, якщо ж результат додатне число, або нуль, то К=0. Як видно 
зі схеми, арифметично/логічний пристрій  веде обмін інформацією з основною пам’яттю,  отримує сигнали від 
керуючого пристрою і в свою чергу посилає йому сигнали у вигляді кодів завершення операцій. 
 
Не завжди арифметична операція може бути виконана процесором. Наприклад, неможливо виконати ділення на 
нуль. В таких випадках процесор припиняє роботу комп’ютера,  відбувається так звана аварійна зупинка. Ава-
рійна зупинка станеться і тоді коли комірка не в змозі вмістити результат операції, наприклад, добуток, або су-
ма дає дуже велике число. 
 
Керуючий пристрій у певному  сенсі можна назвати мозком комп’ютера,  бо він керує діями інших компонентів. 
Саме керуючий пристрій зчитує команду з оперативної пам’яті,  інтерпретує її, примушуючи діяти той чи інший 
пристрій комп’ютера - чи то арифметично/логічний пристрій, чи то зовнішні пристрої введення/виведення. При 
необхідності керуючий пристрій може використовувати код завершення попередньої операції К, що виробляє 
арифметично/логічний пристрій, для визначення адреси наступної команди. Керуючий пристрій припиняє робо-
ту процесора, коли до нього потрапляє команда зупинки. 

 
Центральний процесор має свою невеличку, але дуже швидкодійну допоміжну, пам’ять де тимчасово зберіга-
ється інформація, що зчитується з основної пам’яті, результат операції перед тим, як він буде записаний у осно-
вну пам’ять, або адреса виконуваної команди, і таке інше. Комірки цієї допоміжної пам’яті називають регіст-
рами  процесора. Один з регістрів, що слугує для збереження адреси виконуваної команди, має назву лічильни-
ка команд. Регістри процесори називають ще надоперативною пам’яттю, бо час доступу до них набагато мен-
ший за час доступу до комірки основної пам’яті. 
 
Кожний процесор має свою власну систему команд. Певного стандарту на команди у світі не існує , тому як 
правило процесори, що розробляються однією фірмою «не розуміють» команди процесора іншого виробника.  
 
Центральний процесор є дискретним електронним пристроєм, тобто пристроєм, що працює крок за кроком, ви-
конуючи за один крок (такт) одну команду, у темпі, що задається тактовим генератором, своєрідним метроно-
мом комп’ютера. 
 
Темп роботи центрального процесора характеризують тактовою частотою, яку прийнято вимірювати в мега-
герцах (Мгц): чим більша частота, тим потенційно вища швидкодійність комп’ютера, тобто кількість команд, 
виконувана в одиницю часу.  Але слід пам’ятати, що для порівняння  швидкодійності двох комп’ютерів порів-
няння однієї тактової частоти недостатньо. 
 
Центральні процесори виготовляються на базі напівпровідникових кристалів. При роботі деякі процесори мо-
жуть виділяти багато тепла,  і в таких випадках вони потребують спеціальних охолоджувачів. 
 
3.3 Пристрої введення/виведення 
 
Знов застосовуючи антропоморфні метафори можна сказати, що пристрої введення/виведення для комп’ютера 
це теж саме, що вуха, очі, язик та руки для людини. Це такі пристрої, що дозволяють вводити інформацію у 
пам’ять комп’ютера і виводити її звідти у загально прийнятному вигляді. Це, так би мовити, засоби спілкування 
людини і комп’ютера. 
Такі пристрої як  клавіатура, миша, сканер, дигитайзер, мікрофон використовуються тільки для введення інфо-
рмації. Принтер, плотер, дисплей, динамік - тільки для виведення.  Але є такі пристрої, які використовуються як 
для введення інформації, так і для виведення. Це накопичувачі на жорстких чи гнучких магнітних дисках, маг-
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нітних стрічках, оптичних, або лазерних дисках. Пристрої введення/виведення,  розрізняються як за конструкці-
єю, так і за використанням фізичних явищ, на основі яких вони побудовані. 
 
Треба сказати, що процесор на своєму рівні не розрізняє зовнішні пристрої. Для нього будь-який пристрій це 
абстрактний файл. В англомовних країнах файлом (file) називають будь-який упорядковану підшивку паперів з 
інформацією. В комп’ютерних технологіях термін файл не пов’язується з папером, але принцип упорядкованос-
ті інформації зберігається. Одна й таж інформація, що зберігається у оперативній пам’яті, може бути виведена у 
різні файли, наприклад на принтер, на  екран, або на жорсткий магнітний диск.   
 
Термін «файл» дуже широко вживається в комп’ютерних технологіях і він здебільшого пов’язується з певного 
роду інформацією, що зберігається на фізичному  носію, і розглядається як одне ціле.  Можна сказати, що файл 
- це одиниця збереження інформації.  Файлом може  бути програма, фінансовий звіт, лист до приятеля, крес-
лення, фотокартка,  музика тощо. 
 
3.4 Як працює комп’ютер 
 
Комп’ютер працює потактово. У лічильнику команд керуючого  пристрою знаходиться адреса виконуваної ко-
манди. Під час чергового такту команда (машинне слово), що знаходиться за цією адресою в оперативній 
пам’яті передається в керуючий пристрій. У цьому машинному слові закодована вичерпна інструкція про дії, 
які машина повинна виконати на цьому такті.  
 
Керуючий пристрій розшифровує інформацію і з’ясовує що це за  команда, в яких комірках пам’яті знаходяться 
дані і що з ними треба робити. В залежності від значення цього слова він видає всім іншим пристроям, що бе-
руть участь у операції, накази на виконання конкретних дій: «робити так». Для кожного виду команди існує свій 
апаратно реалізований операційний ланцюжок, який виконує конкретну операцію.  
 
Після того, як пристрої виконають доручену роботу, вони сповіщають про це керуючий пристрій і той або змі-
нює значення лічильника команд ( тобто визначає за якою адресою буде зчитуватися наступна команда), або 
зупиняє процес. Якщо зчитується нове машинне слово, то починається новий такт роботи комп’ютера. 
 
У процесі обробки інформація пересилається на збереження в оперативну пам’ять, або виводиться на пристрої 
введення/виведення. 
 
Цей процес - вибір команди - зчитування - виконання - визначає роботу комп’ютера протягом такту. З великої 
кількості таких повторювань і складається автоматичне виконання комп’ютерної програми аж до зчитування 
команди зупину.  Адреса першої до виконання команди програми заноситься у лічильник команд спеціальним 
чином. 
 
3.5 Природний порядок виконання програм і команди переходу 
 
В більшості випадків команди, зчитуванні керуючим пристроєм, розташовані в оперативній пам’яті у природ-
ному порядку, тобто послідовно одна за одною.  Але інколи цей порядок треба порушити і  керування передава-
ти не наступній комірці, а деякій іншій, тобто треба виконати перехід. Ця властивість керуючого пристрою дає 
можливість програмувати складні алгоритми з розгалуженнями і циклами, використовувати процедури. Досяга-
ється це завдяки існуванню спеціальних команд переходу. 
 
Для машини БЭСМ-4  існує декілька команд переходу: 
 
56 0000 А2 0000 - безумовний перехід  до команди з адресою А2 (перехід відбувається у будь-якому разі); 
36 0000 А2 0000 - умовний перехід до команди з адресою А2 при коді завершення К=1 (перехід відбувається 
тільки у випадках, коли код завершення попередньої операції дорівнює 1, інакше команда ігнорується і програ-
ма продовжує виконуватися у природному порядку); 
76 0000 А2 0000 - умовний перехід до команди з адресою А2 при коді завершення  К=0 (перехід відбувається 
тільки у випадках, коли код завершення попередньої операції дорівнює 0, інакше команда ігнорується); 
16 А1 А2 А3 - безумовний перехід з поверненням (після переходу забезпечується повернення в потрібну точку 
програми): 

А1 - адреса команди куди треба повернутися; 
А2 - адреса команди куди треба перейти; 
А3 - адреса комірки, в яку автоматично записується команда безумовного переходу на А1 ( команда повер-
нення: 56 0000 А1 0000). 
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Команду переходу, що змінює природний порядок виконання команд, до іншої комірки будемо позначати ось 
такою стрілкою:  
 
Наведемо приклади програм, з використанням команд переходу. У прикладах будуть використані ще одна нова 
операція – пересилання: 
 
00 А1 0000 А2 - копіювання коду, що міститься у комірці А1 до комірки за адресою А2. Команду пересилання 
коду будемо позначати тонкою стрілкою:  
 
Приклад 1.  Обчислити суму  S= 1+2+3+4+5. 
 
Програму почнемо з комірки 100, результат будемо записувати у комірку 103, а константи розмістимо в комір-
ках 104-110. 
 
 

Адреса 
команди  

Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 

0100  00 0104 0000 0103 1  S 
0101  01 0105 0103 0103 S=1+2 
0102  56 0000 0111 0000  0111 (б/у) 
0103      S 
0104  00 0000 0000 0001 1 
0105  00 0000 0000 0002 2 
0106  00 0000 0000 0003 3 
0107  00 0000 0000 0004 4 
0110  00 0000 0000 0005 5 
0111  01 0106 0103 0103 S=1+2+3 
0112  01 0107 0103 0103 S=1+2+3+4 
0113  01 0110 0103 0103 S=1+2+3+4+5 
0114  77 0000 0000 0000 Стоп 

 
У цьому прикладі команда безумовного переходу була використана, щоб обійти ділянку оперативної пам’яті, де 
розташовані константи і комірка результату. Як бачимо природний порядок виконання програми довелось по-
рушити внаслідок поганого планування розміщення об’єктів у пам’яті. 
 
Приклад 2.  Скласти програму обчислення Y: 
 
Y= X + 2,  якщо X < 2,  інакше Y = 2X . 
Розподілимо пам’ять: 
X - 0100 ,  Y - 0101,  2 -  0102,  робоча комірка 0103, початок програми - 0104. 
 

Адреса 
команди  

Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 

0100      X 
0101      Y 
0102  00 0000 0000 0002 2 
0103      X - 2 

0104  00 0100 0000 0103 Х  0103 
0105  00 0100 0000 0101 Х  0101 
0106  02 0103 0102 0103 Х -2 
0107  76 0000 0112 0000  0112 (у) 
0110  01 0101 0102 0101 Y=X +2 
0111  56 0000 0113 0000  0113 (б/у) 
0112  05 0101 0102 0101 Y=2X 
0113  77 0000 0000 0000 Стоп 

 
Якщо Х буде менший 2, то різниця Х-2 буде від’ємною і код завершення команди 0106 буде одиниця (К=1). У 
цьому випадку умова, за якою мав би відбутися  перехід (К=0), не виконується. Команда переходу ігнорується і 
керування передається у наступну комірку 0110,  обчислюється Y і управління безумовно передається в комірку 
0113, щоб обійти комірку 0112. 
 
Якщо Х буде більшим, або рівним  2, то різниця Х-2 не буде від’ємною і код завершення команди 0106 буде 
нуль (К=0). У цьому випадку умова, за якою повинен відбутися  перехід (К=0), виконується, тому керування за 
умовою передається у комірку 0112, оминаючи комірку 0110. 
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Таким чином забезпечується обчислення Y по різних формулах в залежності від значення Х.  В таких випадках 
кажуть, що програма має розгалуження. 
 
3.6 Блок-схеми 
 
Прочитання навіть простенької програми, яка включає команди умовного і безумовного переходу, викликає 
певні труднощі.  Важко зрозуміти  логіку роботи програми, важко вносити зміни до програми.  Це було ясно 
вже на самому початку    використання комп’ютерів.  Виходом з цього стали графічні схеми, що відображували 
логіку роботи програми, її алгоритм. Вперше такі схеми (тепер їх називають блок-схемами) були використані 
фон Нейманом і Голдстайном.  Існує навіть стандарт, що визначає правила зображення блок-схем. Треба сказа-
ти, що згодом, з появою алгоритмічних мов високого рівня актуальність використання блок-схем зменшилася.  
Наведемо блок-схему програми з останнього прикладу. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
                                                   
 
 
 

 
Ця схема носить назву розгалуження з двома альтернативами. Якщо при відповіді «Ні» нічого не потрібно 
робити, то будемо мати розгалуження з однією альтернативою.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очевидно, що програма, яка виконується у природному порядку має таку блок-схему:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ця схема носить назву послідовність.  Теоретично доведено, що будь-який алгоритм може бути описаний за 
допомогою розгалуження з однією альтернативою і послідовності. 
 
 
3.7 Процедури 
 
 
Розглянемо задачу. Скласти програму обчислення  U = X + Y + Z,  

 
Так      Ні  

Y = X + 2 Y = 2X 

K=0 ? 

K=0 ? Так      Ні  

Y = X + 2 
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де X = 2A 2 + 1      Y = 2B 2 + 1,    Z = 2C 2 +1.  Звертає на себе увагу той факт, що формули для X, Y, Z дуже 
схожі і виникає питання, а чи не можна запрограмувати формулу один раз, а потім використовувати цей фраг-
мент декілька разів. Таку можливість дає команда безумовного переходу з поверненням. 
 
Розподілимо пам’ять: Змінні А, В, С - комірки 0200, 0201, 0202;  X,Y,Z - комірки 0203, 0204, 0205;  константи 
1, 2 - комірки 0206, 0207; змінна U - комірка 0210. Допоміжний код розмістимо починаючи з комірки 0500, 
програму почнемо з комірки 1000. Комірку 0477 будемо використовувати як робочу. 
 
Ділянка програми з адресами 0500-0503, що призначена для виконання однієї і  тієї ж послідовності дій, нази-
вається процедурою, або підпрограмою. До цього фрагменту під час виконання програми ми будемо звертатися 
тричі. 
 

Адреса 
команди  Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 

0200      A 
0201      B 
0202      C 
0203      X  
0204      Y 
0205      Z 
0206  00 0000 0000 0001 1 
0207  00 0000 0000 0002 2 
0210      U 

       
0477      Параметр Р 

0500  05 0477 0477 0477 Р 2 
0501  05 0207 0477 0477 2 Р 2 
0502  01 0477 0206 0477 2 Р 2 + 1 
0503 Команда повернення формується автоматично  (б/у) 

       

1000  00 0200 0000 0477 A  P 
1001  16 1002 0500 0503  0500 (до п/п) 
1002  00 0477 0000 0203 РX = 2A 2 + 1 
1003  00 0201 0000 0477 B  P 
1004  16 1005 0500 0503  0500 (до п/п) 
1005  00 0477 0000 0204 РY = 2B 2 +1 
1006  00 0201 0000 0477 C  P 
1007  16 1010 0500 0503  0500 (до п/п) 
1010  00 0477 0000 0205 РZ = 2C 2 + 1 
1011  01 0203 0204 0210 U=X +Y 
1012  01 0205 0210 0210 U= U + Z 
1013  77 0000 0000 0000 Стоп 

 
Допоміжна величина Р називається формальним параметром процедури, а ті значення, які ми туди засилаємо 
- фактичними параметрами процедури. Процедура може мати декілька параметрів, або не мати їх зовсім. 
Процедурам зазвичай дають якесь ім’я, а її формальні параметри вказують в дужках, наприклад  S(A,B,C). Тут 
S - ім’я, а A,B,C - формальні параметри. 
 
 Процедури дуже потужний інструмент програмування, вони широко застосовуються на практиці. 
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Контрольні запитання і завдання 
1.  Назвіть головні складові компоненти комп’ютера. 
2.  Де розміщується арифметично/логічний пристрій і керуючий пристрій? 
3.  Що таке код завершення операції, коли він використовується? 
4.  Що таке «регістри» і в чому полягає їх призначення? 
5.  В яких випадках відбувається аварійна зупинка комп’ютера? 
6.  Що характеризує тактова частота процесора? 
7.  Назвіть зовнішні пристрої введення/виведення. 
8.  Що таке «файл»? 
9.  Як працює комп’ютер? 
10.  Який порядок виконання програм називають природним? 
11.  Для чого використовуються команди переходу? 
12.  Які бувають команди переходу? 
13.   В чому полягає призначення блок-схем? 
14.   Назвіть відомі вам структури блок-схем. 
15.  Намалювати керуючу структуру з двома альтернативами. 
16.  Намалювати керуючу структуру з однією альтернативою. 
17.  Яких керуючих структур достатньо для запису будь-якого алгоритму? 
18.  Що таке процедура? 
19.  В чому полягає різниця між формальним і фактичними параметрами процедур? 
20.   Складіть програму вибору більшого з двох чисел. 
21.   Складіть програму вибору меншого з двох чисел. 
22.   Скласти програму обчислення площі трапеції, використовуючи процедуру S(A,B,H). 
23.  Скласти програму обчислення периметру трикутника, використовуючи процедуру P(A,B,C). 

Словник 
 
1. Центральний процесор Central Processing Unit (CPU) 
2. Арифметично/логічний при-

стрій 
Arithmetic and Logic Unit (ALU) 

3. Керуючий пристрій Control Unit (CU) 
4. Пристрої введення/виведення Input/Output (I/O) devices 
5. Регістр Register 
6. Тактова частота Clock rate 
7. Аварійна зупинка Abnormal end (Abend) 
8. Файл File 
9. Команда Instruction 
10. Лічильник команд Control counter 
11. Команда переходу Jump instruction (Branch instruction) 
12. Команда умовного переходу Conditional Branch instruction 
13. Блок-схема Flow chart 
14. Підпрограма Subroutine 
15. Процедура Procedure 
16. Охолоджувач процесора Cooler 


