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УРОК 31 

ТЕМА: «Усунення помилок пам'яті» 

 

МЕТА:  
- Розглянути види помилок модулів пам’яті 

- Вивчити  інструменти перевірки оперативної пам’яті 

- Опанувати   порядок перевірки пам’яті 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Перевірка оперативної пам’яті комп’ютера або ноутбука на помилки 

Ознаки можливого виходу з ладу оперативної пам'яті: 

• «випадання» комп'ютера у так званий «синій екран смерті» з кодом помилки 

0Х00000050, коли робота комп'ютера раптово припиняється, на екрані з'являється синя 

заставка з білим англійським текстом, і в ній, в абзаці «Technical Information», 

відображається код 0Х00000050 (див. зображення нижче). Код помилки 0Х00000050 

свідчить саме про наявність проблем з пам'яттю; 

 
• комп'ютер повільно працює, періодично раптово зависає або перезавантажується; 

• програми або комп'ютерні ігри «самовільно» припиняють роботу (з подальшою 

появою повідомлення про виникнення критичної помилки або без нього); 

• копіювання або збереження файлів на комп'ютері відбувається з помилками (при 

спробі відкрити файл з'являється повідомлення про те, що він пошкоджений, навіть 

якщо його копіювання або збереження завершилося без проблем); 

• комп'ютер не запускається. Після увімкнення всередині системного блоку 

починають обертатися кулери (чути гул вентиляторів), але далі цього справа не йде (на 

екрані нічого не відображається). У такому разі протестувати пам'ять викладеними 



нижче способами не вдасться. Якщо проблема не вирішиться - несіть комп'ютер в 

майстерню. 

Вихід з ладу оперативної пам'яті може викликати й інші наслідки, що 

проявляються нестабільною роботою комп'ютера. 

 

Якщо збій проявився відразу після установки на комп’ютер нового модуля ОЗУ, він 

може бути викликаний: 

 Неповної установкою пам’яті в слот. 

 Окисленням поверхні контактного гребеня планки пам’яті з -за тривалого 

зберігання. Окислені контакти зазвичай виглядають матовими і потемнілими. 

 несумісності модулів ОЗУ між собою (якщо їх декілька) або з процесором 

(чіпсетом на старих ПК), точніше, з вбудованим в них контролером пам’яті. 

 непрацездатних нового модуля через заводський брак. 

 Несправністю слота ОЗУ на материнській платі. 

Що робити для діагностики та усунення неполадки: 

 Перевірте правильність установки пам’яті в гнізда. Бічні кріплення повинні бути 

замикатися. 

 Для видалення оксидного шару з металевих контактів акуратно почистіть їх 

шкільної стірательной гумкою. 

 Встановіть планку в сусідній слот (якщо є). 

 Скиньте BIOS комп’ютера на налаштування за замовчуванням. 

 Для виключення несумісності модулів пам’яті спробуйте запустити комп’ютер 

тільки з однією з них, а також з декількома в різних комбінаціях. 

 Оновлення BIOS, використовуючи завідомо справну і відповідну планку пам’яті. 

 
Причиною збою ОЗУ, який виник по сле того, як комп’ютер якийсь час працював 

нормально, може бути: 

 Зміна таймингов і частоти оперативної пам’яті в BIOS, установка невідповідного 

профілю XMP, розгін. 

 Випадання планки з слота (нерідко зустрічається на ноутбуках). 

 Окислення контактів. 

 Заводський брак (іноді він дає про себе знати через місяці використання 

пристрою), деградація. 

 механічна або електрична несправність компонентів підсистеми пам’яті. 

Що можна зробити: 



 Переконайтеся в правильності установки модуля в сло . 

 Скиньте налаштування BIOS на умовчання. 

 Вийміть модуль з гнізда і почистіть контактний гребінь гумкою. 

 Перевірте пам’ять на помилки за допомогою спеціальних програм. Якраз про це 

мова піде далі. 

2. Перевірка пам’яті на помилки за допомогою програм 

Щоб результати перевірки можна було вважати достовірними, необхідно 

дотримуватися правил: 

 Увімкніть комп’ютер не менше ніж за півгодини до початку тестування, щоб 

«прогріти» блок і ланцюги харчування. 

 Проводьте тестування в тих же умовах, при яких виникає збій. 

 Якщо на комп’ютері встановлено кілька модулів пам’яті, при першому запуску 

тестової програми перевіряйте весь набір. Якщо будуть виявлені помилки, 

повторіть тестування кожної планки окремо. 

Середня тривалість повного циклу перевірки — 6-8 годин, кількість проходів 

(повторення наборів тестів) — 8-15. Як показує практика, основна маса помилок 

виявляється вже в при першому-другому проході, але деякі — тільки після 

багаторазових. При виявленні помилок подальшу перевірку можна не проводити. 

3. Як інтерпретувати результати 

Навіть одна виявлена помилка вказує на потенційну несправність оперативної пам’яті. 

Однак це не привід негайно викидати її у відро для сміття. Іноді помилки виникають з 

вини того, що взаємодіє з пам’яттю, наприклад, несправного слота, збою в системі 

харчування або дефекту на лініях передачі даних. Нерідко пам’ять «глючить» через 

невдало підібраних таймингов і частоти. Щоб помилки зникли, досить повернути їй 

настройки за замовчуванням. 

4. Засіб перевірки пам’яті Windows 

Іноді доводиться чути, що засобу перевірки ОЗУ, вбудованому в Віндовс, довіряти не 

можна. Воно, мовляв, ніколи нічого не виявляє. Це неправильне твердження: якщо 

програма налаштована правильно, її результати не менш достовірні, ніж у 

спеціалізованих утиліт, мова про які піде нижче. 

Отже, щоб запустити вбудований засіб перевірки пам’яті Віндовс, збережіть відкриті 

документи і введіть в системну пошуковий рядок назва утиліти — mdsched. Виберіть її 

зі списку знайдених. 

Далі вкажіть час проведення дослідження: негайно (верхній пункт на скріншоті 

нижче) або при наступному включенні ПК. 



 
Після кліка по першому пункту в цьому віконці комп’ютер перезавантажиться, і засіб 

перевірки почне свою роботу. На жаль, за замовчуванням воно налаштоване 

неоптимально. Щоб зупинити поточне тестування і перейти до налаштувань утиліти, 

натисніть клавішу F1. 

На скріншоті нижче показані параметри, які слід встановити: 

 Набір тестів — широкий. 

 Кеш (пам’ять процесора) — вимкнений. 

 Число проходів — 8-15. 

Для переходу до кожного наступного пункту натискайте клавішу Tab. 

 
Для збереження настройки і запуску процесу тестування натисніть F10. 

Список знайдених помилок відображається прямо на екрані — в поле «Стан», але 

стежити за роботою програми і безперервно дивитися на монітор зовсім не потрібно. 



Після закінчення перевірки комп’ютер перезавантажиться, а на робочому столі 

відкриється повідомлення про результати. 

5. GoldMemory 

Утиліта перевірки працездатності оперативної пам’яті ПК GoldMemory вважається 

однією з кращих у своєму класі. Вона побудована на нестандартних алгоритмах, 

здатних виловлювати помилки, які пропускають додатки-конкуренти. У ній 

реалізована повна підтримка 64-бітної архітектури і сумісність з усіма типами 

застарілих і сучасних ОЗУ, включаючи покоління DDR4. Максимальний обсяг 

тестованої пам’яті становить 64 ГБ / 1 ТБ. 

GoldMemory працює в трьох основних режимах перевірки — швидкому, нормальному 

і поглибленому, а також в призначеному для користувача, де тривалість тестування та 

набори тестових груп задаються вручну. Крім того, програма зберігає історію, веде 

звіти і підтримує управління за допомогою командних файлів. 

 
На превеликий жаль, GoldMemory — платний продукт, призначений для комерційного 

використання. Демонстраційна 30-денна версія, доступна для безкоштовного 

скачування, працює зі значними обмеженнями і не дозволяє оцінити весь функціонал 

програми. 

Перевірка ОЗУ за допомогою GoldMemory проводиться поза операційної системи, 

точніше, в режимі DOS. Тобто перед використанням програму необхідно записати на 

флешку, дискету або CD / DVD диск, з яких ви будете завантажувати комп’ютер. 

Готові образи для запису на знімні носії викладені на офіційному сайті. Там же 

приведена коротка інструкція по використанню утиліти. 



 
Після завантаження ПК з накопичувача, на який записана GoldMemory, тестування 

починається автоматично. Знайдені помилки фіксуються в звітах і відображаються в 

інтерфейсі програми червоними символами. 

6. Memtest86 

За «плечима» кошти перевірки пам’яті Memtest86 20-річна історія розвитку. Це, 

мабуть, найвідоміший продукт в своєму класі, який став таким собі еталоном, на який 

орієнтуються розробники додатків-конкурентів. На відміну від GoldMemory, 

Memtest86 має безкоштовну повнофункціональну версію для домашніх користувачів. 

До складу платних випусків (так, вони теж існують) додатково входить кілька 

розширених тестів, також там є підтримка створення звітів і функція управління за 

допомогою конфігураційних файлів. 

 
Memtest86 ще більш простий в застосуванні, ніж обидва інструменту, які описані 

вище. Безкоштовна редакція оптимально налаштована за замовчуванням, тому 

користувачеві досить лише запустити перевірку і час від часу поглядати в екран. 

Знайдені помилки також відображаються червоним кольором. 



 
Memtest86, як і GoldMemory, запускається з завантажувального носія. Готові образи 

для перенесення утиліти на оптичний диск або USB-флешку доступні для скачування 

на офіційному сайті. До речі, в архіві з програмою знаходиться інструкція по її 

використанню англійською мовою. 

На завершення статті не можу не згадати ще один інструмент, що колись був дуже 

популярним. Це Memtest86 +. Утиліта дуже близька за структурою до Memtest86 і 

базується на тих же технологіях, але в даний час безнадійно застаріла, оскільки з 2013 

року припинила свій розвиток. 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=pr6vH2_GSA0 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

https://www.youtube.com/watch?v=pr6vH2_GSA0

