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УРОК 10 

ТЕМА: «Функції процесора. Виробництво процесорів. Роз’єми процесора» 

 

МЕТА:  
- Вивчити функції процесорів 

- Опанувати основні відомості про роз’єми процесорів 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. Таблиця сумісності процесорів AMD з материнськими платами 

Однією з особливостей комп'ютерів на базі процесорів AMD, якою вони вигідно 

відрізняються від платформ Intel, є високий рівень сумісності процесорів і 

материнських плат. У власників відносно не старих настільних систем на базі AMD є 

високі шанси безболісно "прокачати" комп'ютер шляхом простої заміни процесора на 

"камінь" з новішої лінійки або ж флагман з попередньої. 

Якщо ви належите до їх числа і задалися питанням "апгрейду", ця невелика 

табличка вам стане в пригоді. 

Материнська плата 
Процесор 

AM2 AM2+ AM3 AM3+ AM4 FM1 FM2 FM2+ 

AM2 
        

AM2+ 
        

AM3 
        

AM3+ 
        

AM4 
        

FM1 
        

FM2 
        

FM2+ 
        

 
  

- процесор і плата сумісні 

 
 

- процесор і плата можуть бути сумісними, в кожному конкретному випадку потрібно уточнювати 

 
 

- процесор і плата не сумісні 

 



 

2. Специфікації процесорів 

Нижче розміщені детальні характеристики близько 2,7 тисяч десктопних, 

мобільних та серверних процесорів Intel і AMD, починаючи з перших Пентіумів і 

Атлонів та закінчуючи останніми моделями. Інформація систематизована в 

алфавітному порядку і буде корисна усім, хто цікавиться комп'ютерною технікою. 
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3. Технології та інструкції, що використовуються в процесорах 

Люди зазвичай оцінюють процесор за кількістю ядер, тактовою частотою, об'ємом 

кеша та іншими показниками, рідко звертаючи увагу на підтримувані ним технології. 

Окремі з цих технологій потрібні тільки для вирішення специфічних завдань і в 

"домашньому" комп'ютері навряд чи коли-небудь знадобляться. Наявність же інших є 

неодмінною умовою роботи програм, необхідних для повсякденного використання. 

Так, популярний браузер Google Chrome не працює без підтримки процесором 

SSE2. Інструкції AVX можуть в рази прискорити обробку фото- і відеоконтенту. А 

нещодавно один мій знайомий на досить швидкому Phenom II (6 ядер) не зміг 

запустити гру Mafia 3, оскільки його процесор не підтримує інструкції SSE4.2. 

Якщо абревіатури SSE, MMX, AVX, SIMD вам ні про що не говорять і ви хотіли б 

розібратися в цьому питанні, викладена тут інформація стане непоганою допомогою. 

MMX 

Абревіатура утворена від MultiMedia eXtensions (мультимедійні розширення). Це 

набір інструкцій процесора, призначених для прискорення обробки фото-, аудіо- і 

відеоданих. Розроблений компанією Intel, використовується в процесорах з 1997 року і 

на момент впровадження забезпечував до 70% приросту продуктивності. Сьогодні вам 

навряд чи вдасться зустріти процесор без підтримки цієї технології.  

3DNow! 

Технологія вперше була використана в 1998 році в процесорах AMD і стала 

розвитком технології MMX, значно розширивши можливості процесора в напрямку 

обработи мультимедійних даних. Її презентацію поєднали з виходом гри Quake 2, в 

якій 3DNow! забезпечувала до 30% приросту швидкодії. Але широкого поширення 

3DNow! не набула. Зараз вона замінена іншими технологіями і в нових процесорах не 

використовується.   

SSE 
Абревіатура від від Streaming SIMD Extensions. SIMD розшифровується як Single 

Instruction Multiple Data, що означає "одна інструкція - безліч даних". 

SSE вперше використана в 1999 році в процесорах Pentium ІІІ і стала своєрідною 

відповіддю компанії Intel на розроблену компанією AMD технологію 3DNow!, 

усунувши деякі її недоліки. SSE застосовується процесором, коли треба здійснити одні 

й ті ж дії з різними даними і забезпечує здійснення до 4 таких обчислень за 1 такт, чим 

забезпечує істотний приріст швидкодії. 
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SSE використовується величезним числом додатків. Процесорів без її підтримки 

сьогодні вже не зустрінеш.  

SSE2 

Цей набір інструкцій був розроблений компанією Intel і вперше інтегрований в 

процесори Pentium 4 (2000 - 2001 рр.). 

Підтримка інструкцій SSE2 є неодмінною умовою використання сучасного 

програмного забезпечення. Зокрема, без цього набору команд не працюватимуть 

популярні браузери Google Chrome і Яндекс-браузер. На комп'ютері без SSE2 також 

неможливо використовувати Windows 8, Windows 10, Microsoft Office 2013 та ін.  

SSE3 

Набір з 13 інструкцій, розроблений компанією Intel і вперше використаний нею в 

2004 р. в процесорах з ядром Prescott. Дозволяє процесору ефективніше 

використовувати 128-бітні регістри SSE. 

Інструкції SSE3 помітно спростили ряд DSP - і 3D-операцій. Практична користь 

від них найбільше відчувається в додатках, пов'язаних з обробкою потоків графічної 

інформації, аудіо- і відеосигналів.  

SSSE 3 

Скорочення від "Supplemental SSE3", що означає "Додатковий SSE3". Це набір 

додаткових інструкцій процесора, впроваджених компанією Intel в 2006 році в 

продовження розвитку попередніх наборів команд SSE. По суті, це був четвертий по 

черзі набір інструкцій SSE. Але в Intel вирішили інакше, можливо, порахувавши його 

лише незначним доповненням до попереднього пакету. 

Інструкції SSSE3 потрібні для нормальної роботи багатьох сучасних застосувань, 

зокрема програм розпізнавання мови, що використовують алгоритм DNN (Deep Neural 

Network).  

SSE 4.1 

Набір інструкцій, розроблений компанією Intel. Використовується в процесорах з 

2006 року. 

SSE 4.1 значною мірою підвищує ефективність процесора при компіляторній 

векторизації обробки даних, роботі з тривимірною графікою і в іграх, обробці 

зображень, відеоінформації та іншого мультимедійного контенту.  

SSE 4.2 

Набір інструкцій процесора, що включає 7 команд обробки рядків, підрахунку 

CRC32 і популяції одиничних бітів, а також роботи з векторними примітивами. 

Вперше використаний компанією Intel в 2008 році. 

На практиці інструкції SSE 4.2 підвищують продуктивність при скануванні вірусів, 

пошуку тексту, строковій обробці бібліотек (ZLIB, бази даних та ін.), обробки 3D 

інформації.  

SSE4A (SSE128) 
Набір інструкцій, що виористовуюється в процесорах AMD з 2007 року. Включає 

всього 4 команди (інструкції, прискорюючі підрахунок числа нульових/одиничних 



бітів, комбіновані інструкції маскування і зрушення, а також скалярні інструкції 

потокового запису). 

Аналогічні інструкцій є також в наборі SSE 4 (4.1, 4.2.) від Intel, який є значно 

ефективнішим (загалом 54 інструкції),  

AES 

Розширення системи команд процесора, розроблене в 2008 році компанією Intel з 

метою прискорення роботи і підвищення рівня захищеності програм, що 

використовують алгоритм шифрування AES (Advanced Encryption Standard). 

У США і деяких інших країнах AES є офіційним стандартом шифрування. 

Використовується операційною системою Windows і багатьма популярними 

програмами для захисту конфіденційної інформації (The Bat!, TrueCrypt та ін.). Якщо 

процесор підтримує інструкції AES, приріст продуктивності додатків, що 

використовують цей алгоритм, може досягати 1200 %.  

AVX 
Абревіатура утворена від Advanced Vector Extensions. Це розширення системи 

команд процесора, розроблене компанією Intel в 2008 році. Має великий вплив на 

мультимедійні і обчислювальні можливості процесора. 

Окрім набору нових інструкцій, ця технологія передбачає двократне збільшення 

розмірів SIMD-регістрів процесора, завдяки чому в інтенсивних обчисленнях за кожен 

такт він може обробляти до 2 разів більше інформації. 

Значний приріст продуктивності спостерігається при роботі з фото-, 

відеоконтентом, вирішенні наукових завдань та ін.). Але для цього потрібно також 

використовувати відповідну операційну систему і адаптоване програмне забезпечення. 

У Windows підтримка AVX з'явилася, тільки починаючи з Windows 7 SP1.   

AVX 2 

Набір інструкцій, що став розвитком технології AVX. Вперше використаний в 

2013 р. в процесорах Intel на ядрі Haswell. 

Практична користь для рядового користувача - приріст продуктивності при роботі 

з відео, фотографіями, звуком, а також з програмами, що використовують алгоритми 

розпізнавання голосу, обличчя, жестів (за умови використання відповідного 

програмного забезпечення).  

FMA 

Набір інструкцій процесора, що прискорюють операції множення-додавання чисел 

з плаваючою комою. Абревіатура FMA утворена від англ. Fused Multiply-Add, що 

перекладається як множення-додавання з одноразовим округленням. 

Операції множення-додавання дуже поширені і відіграють важливу роль в роботі 

обчислювальної техніки. Особливо, коли йдеться про цифрову обробку аналогових 

сигналів (бінарне кодування відео, звуку та інші подібні операції). Враховуючи це, 

підтримка FMA реалізована не лише в центральних процесорах, але й в графічних 

процесорах багатьох відеокарт.  

NX (XD), EVP 

Технології NX (No Xecute), XD (eXecute Disable) і EVP (Enhanced Virus Protection), 

не дивлячись на різні назви, є одним і тим же - важливим компонентом будь-якого 



сучасного процесора, що забезпечує підвищений захист комп'ютера від вірусів і 

хакерських атак, які використовують механізм переповнення буферу. 

Назви NX і XD характерні для процесорів Intel. EVP - для процесорів AMD.  

AMD64, Intel64 

AMD64, Intel64, EM64T, x86-64, x64, Hammer Architecture - всі ці терміни 

означають одне і те ж - 64-бітну архітектуру центрального процесора, розроблену і 

впроваджену в 2003 році компанією AMD. До цього процесори були 32-бітними. 

Для звичайного користувача головною перевагою 64-бітного процесора є 

можливість використання в комп'ютері 64-бітного програмного забезпечення і 

великого об'єму оперативної пам'яті (теоретично, до 16777216 терабайт). Максимальна 

ж кількість оперативної пам'яті, яку може адресувати 32-бітний процесор - лише 4 ГБ.  

XOP 

XOP (від англ. eXtended operation - "розширена операція") - це набір інструкцій 

мікропроцесора, які підвищують його швидкодію при роботі з мультимедіа, а також 

при вирішенні наукових завдань. 

Інструкції XOP вперше використані в 2011 році в процесорах AMD архітектури 

Bulldozer. В цей набір входить декілька різних типів векторних інструкцій, більшість з 

яких є цілочисельними. Проте, є серед них також інструкції для перестановки чисел з 

плаваючої комою та інструкції екстракції дробової частини.  

HT, SMT 

В процесорах Intel технологія багатопоточності називається Hyper-Threading (HT), 

в процесорах AMD - Simultaneous MultiThreading (SMT). 

Крім назв, ці технології відрізняються ще й багатьма аспектами реалізації. Проте, 

суть їх однакова. HT і SMT підвищують ефективність використання обчислювальних 

можливостей процесора (в середньому, на 20 - 30 %) за рахунок паралельного 

виконання кожним його ядром двох потоків обчислень.  

Апаратна віртуалізація (VT-x, VT-d, AMD-V) 

Апаратна віртуалізація значно розширює можливості роботи комп'ютера 

з віртуальними машинами, дозволяючи використовувати гостьові операційні системи 

ізольовано від основної (хостовой) системи. 

Крім того, з'являється можливість "прокидки" в гостьову систему пристроїв вводу-

виводу, що підключаються до комп'ютера через шину PCI та деякі інші шини 

(відеокарти, звукові карти, мережеві адаптери та ін.).  

Turbo Boost, Turbo Core 

Turbo Boost і Turbo Core - схожі за своєю суттю технології, що автоматично 

піднімають тактову частоту процесора вище номінальної, коли в цьому є необхідність. 

Turbo Boost використовується в процесорах Intel, Turbo Core - в процесорах AMD. В 

цілому, вони забезпечують значний приріст швидкодії в більшості додатків. 

Незважаючи на однакове призначення, Turbo Boost і Turbo Core істотно 

відрізняються.   
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TXT 

TXT (англ. Trusted eXecution Technology - технологія довіреного виконання) - 

розроблена компанією Intel і використовувана в її процесорах технологія, яка 

забезпечує апаратний захист комп'ютера від шкідливих програм. 

Це абсолютно нова концепція безпеки. В її основі лежить ексклюзивне 

використання частини ресурсів комп'ютера кожним конкретним додатком. Вона 

охоплює практично усі підсистеми комп'ютера: виділення пам'яті, моніторинг 

системних подій, зв'язок чіпсета і пам'яті, зберігання даних, пристрої введення 

(клавіатура і миша), виведення графічної інформації.   

TSX 

TSX (Transactional Synchronization eXtensions) - набір інструкцій багатоядерного 

процесора, розроблений компанією Intel, який підвищує ефективність взаємодії ядер 

між собою при здійсненні загального доступу до одних і тих же даних і, в кінцевому 

рахунку, збільшує загальну продуктивність комп'ютера.  

SpeedStep, PowerNow!, Cool’n’Quiet 

Принцип дії цих технологій полягає в автоматичному зниженні частоти процесора, 

та як наслідок - споживаної ним енергії і виділеного тепла, в періоди, коли комп'ютер 

не виконує ніяких завдань або коли складність цих завдань є незначною. 

Це особливо важливо для мобільних пристроїв, витрата заряду акумулятора яких 

істотно зменшується. У настільних системах найвідчутнішим моментом є зниження 

шуму системи охолодження процесора.  

MPX 

Memory Protection Extensions - технологія, що забезпечує підвищений захист 

комп'ютера від вірусних і інших загроз, які використовують механізм переповнення 

буфера. 

Процесор отримує можливість додатково перевіряти межі буферів стека і буферів 

купи перед доступом до пам'яті, щоб програма, яка звертається до пам'яті, мала доступ 

лише до тієї її області, яка їй призначена. Внаслідок цього хакеру або шкідливій 

програмі стає значно складніше через пам'ять "підставляти" процесору свій код.  

SGX 

Software Guard Extensions (SGX) - набір інструкцій, розроблений компанією Intel і 

використовуваний в її процесорах, починаючи з архітектури Skylake. 

SGX дозволяє організувати захищені ділянки коду і даних (так звані "анклави"), 

які забезпечують високий рівень захисту працюючих з ними програм від шкідливих 

додатків і хакерських атак.  

Intel SHA 

Intel Secure Hash Algorithm extensions (SHA) - набір інструкцій процесора, 

розроблених компанією Intel для прискорення роботи програм, які використовують 

алгоритми шифрування SHA. Включає 7 інструкцій, 4 з яких прискорюють роботу 

SHA-1, інші 3 - SHA-256. Прискорення може складати 150-200 % і більше (в 

залежності від конкретної програми). 



Ці алгоритми використовуються в системах контролю версій і електронних 

підписів, а також для побудови кодів аутентифікації. SHA-1 є поширенішим і 

застосовується в найрізноманітніших криптографічних програмах.  

ACPI 

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) - стандарт, розроблений 

компаніями HP, Intel, Microsoft, Phoenix і Toshiba. Використовується в комп'ютерній 

техніці з 1996 року, поступово доповнюючись і удосконалюючись. Визначає загальний 

підхід до керування живленням і забезпечує взаємодію між пристроями комп'ютера, 

його операційною системою і BIOS/UEFI з метою зниження рівня енергоспоживання. 

Стандарт ACPI передбачає декілька режимів роботи процесора. Залежно від 

моделі, вони можуть підтримуватися процесором в повному обсязі чи тільки якась їх 

частина.  

SMM 

System Management Mode (SMM) - режим, в якому процесор призупиняє 

виконання будь-якого коду (у тому числі й операційної системи) і запускає спеціальну 

програму, що зберігається в зарезервованій області оперативної пам'яті. 

Процесор переводиться в режим SMM не програмним забезпеченням, а після 

надходження сигналу, що генерується при настанні певних подій спеціальними 

схемами материнської плати. Потрібен для вирішення деяких важливих завдань, таких 

як обробка помилок пам'яті і чіпсета материнської плати, захист процесора від 

перегрівання шляхом вимкнення комп'ютера та ін.  

DFFS 

Dynamic Front Side Bus Frequency Switching (DFFS) - одна з технологій зниження 

енергоспоживання комп'ютерних систем. Вона дозволяє операційній системі 

комп'ютера, залежно від навантаження, знижувати частоту системної шини FSB, що 

спричиняє також зниження частоти процесора.  

SenseMI 

SenseMI - технологія, розроблена компанією AMD і вперше використана в 

процесорах серії Ryzen. Вона є комплексом з декількох взаємопов'язаних компонентів, 

що забезпечують оптимальну продуктивність і енергоефективність шляхом 

прогнозування програмного коду, а також динамічної зміни частоти процесора 

відповідно до вирішуваних завдань в кожен конкретний момент часу (Smart Prefetch, 

Neural Net Prediction, Pure Power, Precision Boost, Extended Frequency Range). 

Деякі зі згаданих компонентів, по суті, є вдосконаленими варіантами технологій, 

що використовувалися в попередніх моделях процесорів AMD 

AMD CoolCore 

AMD CoolCore - технологія, яка здійснює тимчасове вимкнення 

невикористовуваних блоків процесора з метою зниження енергоспоживання і 

зменшення кількості тепла, що ним виділяється. Вперше використана в процесорах 

Phenom.   

AMD CoolSpeed 



AMD CoolSpeed - технологія, розроблена компанією AMD для захисту процесора 

від перегрівання шляхом зниження частоти і напруги живлення.  

AMD Enduro 

AMD Enduro - технологія, що дозволяє перемикати комп'ютер, оснащений двома 

графічними рішеннями, з одного пристрою на інший, залежно від вирішуваних в 

конкретний момент часу завдань. Підтримується відеокартами AMD, а також 

гібридними (які мають вбудоване графічне ядро) процесорами цієї компанії. 

Цінною Enduro є для мобільних комп'ютерів, оскільки дозволяє істотно економити 

заряд акумулятора.  

BMI, TBM, ABM 

Bit Manipulation Instructions (BMI) - набори інструкцій, що використовуються в 

процесорах Intel і AMD для прискорення операцій, пов'язаних з маніпулюванням 

бітами. 

Операції маніпулювання бітами найчастіше використовується додатками, 

призначеними для низькорівневого управління пристроями, виявлення і виправлення 

помилок, оптимізації, стискання і шифрування даних. Використання BMI програмами 

значно прискорює ці операції (іноді в декілька разів), проте, код програм стає 

складнішим для написання програмістами.  

DPM, DDPM 

Dynamic Power Management і Dual Dynamic Power Management - технології 

автоматичної динамічної зміни живлення процесора. В сукупності з іншими 

енергозберігаючими технологіями, вони значно підвищують його енергоефективність, 

знижуючи рівень живлення в періоди простою або незначних завантажень і 

підвищуючи його, коли це необхідно.  

SMEP, SMAP 

Supervisor Mode Execution Prevention і Supervisor Mode Access Prevention - 

технології, розроблені компанією Intel для захисту комп'ютера від хакерських атак та 

інших загроз, які використовують так званий "режим супервізора".  

F16C 

F16C - набір інструкцій, який використовується в процесорах архітектури x86 для 

прискорення перетворень між бінарними числами половинної точності (16 біт) і 

стандартними бінарними числами з плаваючою комою одинарної точності (32 біти). 

F16C використовується як в процесорах AMD, так і в процесорах Intel, значно 

розширюючи їх можливості в плані роботи з мультимедійними даними, а також 

даними інших типів.  

 

4. Головні питання по Сокетам 

 



Socket (розм. - сокет) центрального процесора - це роз'єм, розташований 

на материнській платі комп'ютера, до якого під'єднується центральний процесор. 

Сокети для сучасных процесорів Intel найчастіше бувають гніздовими, в яких 

контактні шпильки розташовані в самому роз'ємі (на зображенні нижче праворуч), а 

для процесорів AMD - щілинними, коли шпильки припаяні до процесора, а в роз'ємі 

розташовані щілини, в які ці шпильки вставляються (ліворуч). 

 

Програмні сокети 

Перші сокети – чисто програмні. Так називаються кінцеві точки з'єднань в IP-мережах 

(наприклад, в Інтернеті) – віртуальні об'єкти, з якими часто мають справу програмісти, 

але про які практично ніколи навіть і не підозрюють користувачі. 

Фактично, кожен сокет описується практично повністю унікальною комбінацією з 

протоколу (TPC, UDP і тому подібне.), IP-адреси і номера порту, який 

використовується при з'єднанні. Сокети можуть існувати не тільки у вигляді кінцевих 

точок взаємодії з IP-протоколами – в UNIX-системах вони використовуються також 

для взаємодії між процесами, яка може відбуватися і на одному окремо взятому 

комп'ютері. Офіційно такі сокети називаються POSIX Local IPC Sockets. 



 
Сокети від різних виробників мають суттєві відмінності 

Вперше технологія сокетів була запропонована в 1983 році в університеті Берклі, 

Каліфорнія. Як бачите, ідея виявилася вдалою і живучою – з тих пір сокети успішно 

використовуються не тільки в UNIX-подібних операційних системах, але і в Windows, 

а також в незалежних від використовуваної платформи технологіях створення додатків 

– наприклад, в тій же мові програмування Java. 

Сокети в материнській платі та чим вони відрізняються 

Тепер поговоримо про друге значення терміна сокет. Так називають роз'єм, який 

використовується для установки центрального процесора на материнську плату. Такі 

роз'єми відрізняються тим, що вони практично не сумісні один з одним – кожен вид 

сокета підходить тільки для установки певних видів процесорів, підтримуваних даною 

материнською платою. 

Сокет потрібен саме для того, щоб можна було з легкістю замінити процесор, що 

вийшов з ладу, або апгрейдити систему більш продуктивним процесором. 

На фізичному рівні, сокети відрізняються кількістю контактів, типом контактів, 

відстанню кріплень для процесорних кулерів і безліччю інших дрібниць, які і роблять 

практично всі сокети несумісними. Також, є технологічні відмінності: наявність різних 

додаткових контролерів, більш високі параметри продуктивності, підтримка 

інтегрованої графіки в процесорі і тому подібне. 



 
Визначити сокет можна заглянувши в характеристики материнської плати 

Як вже йшлося вище, підбір сокета – важлива частина збірки системи. Якщо буде 

підібраний процесор, який орієнтований на інший сокет, ніж в материнській платі, то 

система працювати не буде, якщо взагалі процесор встане в несумісне гніздо. 

Тому при покупці материнської плати і процесора, спочатку вибирайте процесор, а 

потім вже шукайте під нього материнську плату з сумісним сокетом. Список 

підтримуваних процесорів можна знайти на офіційному сайті виробника материнської 

плати, щоб остаточно переконатися в сумісності тієї чи іншої моделі. 

Сокети Intel 

Динаміка оновлення сокетів для процесорів Intel, на порядок вище, ніж у тих же 

сокетів нових процесорів AMD. В рамках своєї передостанньої серії процесорів, 

з'явилося цілих три нових сокета, причому вони повністю несумісні. 



 
Як виглядає сокет Intel 

Все це одночасно і добре, і погано. Добре тим, що з частим оновленням сокетів і 

випуском під кожну (навіть) частину лінійки процесорів, ми можемо спостерігати 

збільшення продуктивності і більш специфічну заточку під конкретну модель. 

А ось жирний мінус в тому, що досить важко робити апгрейд, коли кожна нова серія 

процесорів йде під новий сокет, доводиться міняти не тільки процесор, але і 

материнську плату. 

Сокети AMD 

Політика компанії AMD, в цьому плані більш консервативна. Кілька гнізд мають 

сумісність завдяки серіям з "+". Наприклад, Socket AM2 сумісний з AM2+, що дає 

більш широкі можливості для апгрейда, але разом з цим, це трохи неприємне топтання 

на одному місці, що не дозволено для IT- сфери. 

 
Як виглядає сокет AMD 

  



5. Як визначити який у вас сокет? 

 

Сокети процесорів 

AMD Сокети процесорів Intel 

• Socket sTRX4 

• Socket TR4 

• Socket AM4 

• Socket G34 

• Socket AM3+ 

• Socket AM3 

• Socket AM2+ 

• LGA3647 (Socket P) 

• LGA2066 (Socket R4) 

• LGA1151 

• LGA2011-3 (Socket R3) 

• LGA1150 (Socket H3) 

• LGA1356 (Socket B2) 

• LGA2011 (Socket R) 

• LGA1567 (Socket LS) 

• LGA1155 (Socket H2) 

• LGA1366 (Socket B) 

• LGA1156 (Socket H) 

• LGA775 (Socket T) 

• LGA771 (Socket J) 

Така велика кількість типів сокетів є наслідком поступового розвитку 

комп'ютерної техніки. Кожен з роз'ємів приходить на зміну попередньому, коли той за 

якимись параметрами не може забезпечити нормальну роботу нових процесорів. 

На фізичному рівні усі сокети відрізняються один від одного розміром і формою, 

кількістю контактів, їх типом і розташуванням. Крім того, вони відрізняються й 

кріпленням системи охолодження процесора. Це робить сокети різних типів 

несумісними один з одним. 

Таким чином, до сокета певного типу можна підключити тільки процесор, який 

призначений саме для нього. З комп'ютера не можна вийняти процесор і поставити 

замість нього будь-який інший. Підійде тільки процесор з таким же сокетом. 

Існує кілька способів дізнатися тип сокета конкретного компьютера. 

 

1. З напису на материнській платі 

 

Якщо в сокеті материнської плати поки що відсутній процесор, треба уважно її 

оглянути. Дуже часто тип сокета вказується або на самому роз'ємі, або у безпосередній 

близькості від нього. 

https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_socket_strx4.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_socket_tr4.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_socket_am4.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_socket_g34.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_socket_am3+.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_socket_am3.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_socket_am2+.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga3647.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga2066.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga1151.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga2011-3.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga1150.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga1356.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga2011.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga1567.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga1155.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga1366.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga1156.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga775.html
https://www.chaynikam.info/ukr/cpu_lga771.html


 
 

 

2. По моделі материнської плати або процесора 

 

Тип сокета не важко дізнатися, якщо відома модель материнської плати 

комп'ютера або його процесора. Достатньо зайти на офіційний сайт їх виробників і 

подивитися там потрібні відомості. 

Про те, як дізнатися модель материнської плати, читайте.   

Щоб скористатися засобами Windows для того, щоб визначити тип роз'єму (сокет), 

виконайте наступне: 

1. Натисніть клавіші Win + R на клавіатурі комп'ютера і введіть msinfo32 (після 

цього натисніть Enter). 

2. Відкриється вікно з інформацією про обладнання. Зверніть увагу на пункти 

"Модель" (тут зазвичай вказана модель материнської плати, але іноді значення 

немає), і (або) "Процесор". 

3. Відкрийте Google і введіть в пошуковий рядок або модель процесора, або 

модель материнської плати. 

4. Перші ж результати пошуку приведуть вас на офіційні сторінки інформації про 

процесор або материнську плату. 

Для процесора на сайті Intel в розділі "Технічні вимоги корпусу" ви побачите 

підтримувані роз'єми (для процесорів AMD офіційний сайт не завжди 

виявляється першим у результатах, але серед наявних даних, наприклад, на сайті 

cpu-world.com, ви відразу побачите сокет процесора). 

5. Для материнської плати сокет буде вказаний як один з основних параметрів на 

сайті виробника. 

 

3. За допомогою спеціальних програм 



 

Ну а якщо комп'ютер не розібраний і знаходиться в робочому стані, мабуть, 

найзручніший спосіб дізнатися тип його сокета - використати програму, яка має 

відповідні можливості. Для цих цілей підійде, наприклад, програма CPU-Z або Speccy. 

• CPU-Z: 

Треба встановити програму на комп'ютері і запустити її. Відомості про тип сокета 

відобразяться у вікні CPU-Z в графі "Package". 

 
• Speccy: 

Користуватися цією програмою не менш зручно, ніж CPU-Z. Достатньо просто 

встановити і запустити її на комп'ютері. Потім, коли завершиться визначення 

параметрів основних пристроїв комп'ютера, перейти в розділ "Центральний процесор". 

Необхідна інформація буде відображена в пункті "Конструктив". 



 
Окрім CPU-Z і Speccy, існує багато інших подібних програм, за допомогою яких 

можна отримати інформацію про роз'єм процесора, а також інші характеристики 

комп'ютера. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Як дізнаться модель вашого процессора, перерахуйте способи 

2. Дайте характеристику способам 

3. Що означає абревіатура на процесорі SSE, MMX, AVX, SIMD? 

4. Охарактеризуйте кілька абревіатур 

5. Що таке сокет? 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Підручник:  Інформатика 7-11 кл: Навчальний посібник\ Гаєвський О.Ю. – К.:  

АСК, 2015 - §7 


