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Група: 13 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 19-20 

Лабораторна робота № 5 

ТЕМА: «Прискорення роботи  процесора» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основи проведення апгрейда процесора 

- Опанувати основні відомості про розгін процесора AMD та Intel 

- Розвити навички роботи з AMD OverDrive, AIDA64, ClockGen, CPUFSB та 

BIOS 

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

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

Компанія AMD виробляє процесори з широкими можливостями для апгрейда. 

Насправді ЦП від даного виробника працюють всього на 50-70% від своїх реальних 

потужностей. Робиться це для того, щоб процесор прослужив якомога довше і не 

перегрівався в ході роботи на пристроях з поганою системою охолодження. 

Можливість розгону процесорів Intel Core-серії може бути трохи нижче, ніж у 

конкурентів від AMD. Однак компанія Інтел основний акцент робить на стабільність 

роботи своїх продуктів, а не продуктивність. Тому, в разі невдалого розгону, 

ймовірність повністю вивести з ладу процесор нижче, ніж у АМД. 

Існуючі методи розгону 

Є два основних способи, які дозволять збільшити тактову частоту ЦП і прискорити 

обробку даних комп'ютером: 

• За допомогою спеціального програмного забезпечення. Рекомендується для 

не самих досвідчених користувачів. Розробкою і підтримкою займається сама 

AMD. В даному випадку ви можете бачити всі зміни відразу ж в інтерфейсі ПО і 

в швидкодії системи. Головний недолік даного способу: є певна ймовірність, що 

зміни не будуть застосовані. 

• За допомогою БІОС. Краще підходить більш просунутим користувачам, тому 

що всі зміни, які вносяться в цьому середовищі, сильно впливають на роботу 

ПК. Інтерфейс стандартного BIOS на багатьох материнських картах повністю 

або здебільшого англійською мовою, а все управління відбувається за 

допомогою клавіатури. Також саме зручність користування таким інтерфейсом 

залишає бажати кращого. 

Незалежно від того, який спосіб буде обраний, необхідно дізнатися чи придатний 

процесор для даної процедури і якщо так, то який його межа. Для перегляду 

характеристик ЦП і його ядер є велика кількість програм. В даному випадку 

розглянемо, як дізнатися «придатність» до розгону за допомогою AIDA64 : 



1. Запустіть програму, натисніть на іконку «Комп'ютер». Її можна знайти або в 

лівій частині вікна, або в центральній. Після перейдіть в «Датчики». Їх розташування 

аналогічно з «Комп'ютер». 

2. У вікні знаходяться всі дані щодо температури кожного ядра. Для ноутбуків 

нормальним показником вважається температура в 60 і менше градусів, для 

стаціонарних комп'ютерів 65-70. Мал.1 

  

3. Щоб дізнатися рекомендовану частоту для розгону, поверніться в пункт 

«Комп'ютер» і перейдіть в «Розгін». Там можна бачити максимальний відсоток, на 

який можна збільшити частоту. Мал.2 

 

Спосіб 1: AMD OverDrive 

Дане ПО випущено і підтримується корпорацією AMD, відмінно підходить для 

маніпуляцій з будь-яким процесором від цього виробника. Поширюється повністю 

безкоштовно і має зрозумілий для звичайного користувача інтерфейс. Важливо 

зауважити, що виробник не несе ніякої відповідальності за поломку процесора під час 

прискорення за допомогою його програми. 

 

Мал.1 

Мал.2 



Спосіб 2: Розгін через BIOS 

Якщо з якихось причин через офіційну, як і через сторонню програму, не виходить 

поліпшити характеристики процесора, то можна скористатися класичним способом - 

розгоном за допомогою вбудованих функцій BIOS. 

Даний спосіб підходить тільки більш-менш досвідченим користувачам ПК, тому що 

інтерфейс і управління в Біосе можуть виявитися занадто заплутаними, а деякі 

помилки, допущені ним у процесі, здатні порушити роботу комп'ютера. Якщо ви 

впевнені в собі, то виконайте наступні маніпуляції: 

1. Перезавантажте комп'ютер і як тільки з'явиться логотип вашої материнської 

плати (НЕ Windows), натисніть на клавішу Del або клавіші від F2 до F12 (залежить від 

характеристик конкретної материнської плати). 

2. У меню знайдіть один з цих пунктів - «MB Intelligent Tweaker», «MIB, Quantum 

BIOS», «Ai Tweaker». Розташування та назва напряму залежать від версії БІОС. Для 

переміщення по пунктах за допомогою клавіш зі стрілками, для вибору клавішу Enter. 

Мал.3 

 

4. Тепер ви можете бачити всі основні дані, щодо процесора і деякі пункти меню, за 

допомогою яких можна вносити зміни. Виберіть пункт «CPU Clock Control» за 

допомогою клавіші Enter. Відкриється меню, де необхідно поміняти значення з «Auto» 

на «Manual». Мал.4 

 

Мал.3 

Мал.4 



5. Прокрутіть з «CPU Clock Control» на пункт нижче, до «CPU Frequency». Натисніть 

Enter, щоб внести зміни в частоту. За замовчуванням буде стояти значення 200, 

змінюйте його поступово, підвищуючи десь на 10-15 за раз. Різкі зміни в частоті 

можуть пошкодити процесор. Також вводиться кінцеве число не повинно бути більше 

значення «Max» і менше «Min». Значення вказані над полем введення.  Мал.5 

 

5. Вийдіть з БІОС і збережіть зміни за допомогою пункту в верхньому меню «Save & 

Exit». 

Спосіб 3: CPUFSB 

CPUFSB - універсальна програма, за допомогою якої можна без особливих проблем 

збільшити тактову частоту ядер ЦП. Сумісна з багатьма материнськими платами, 

процесорами різних виробників і різних моделей. Також має простий і 

багатофункціональний інтерфейс, який повністю переведений на російську мову. 

Інструкція по використанню: 

1. У головному вікні 

виберіть виробника і тип 

материнської плати в полях з 

відповідними назвами, які 

знаходяться в лівій частині 

інтерфейсу. Далі потрібно 

задати дані, щодо PPL. Як 

правило, програма визначає їх 

самостійно. Якщо вони не 

були визначені, то прочитайте 

характеристики плати на 

офіційному сайті виробника, 

там повинні бути всі 

необхідні дані. Мал. 6 

  

2. Далі в лівій частині 

натисніть на кнопку «Взяти 

частоту». Тепер в полі 

Мал.5 

Мал.6 



«Поточна частота» та «Множник» будуть відображатися поточні дані, щодо 

процесора. 

3. Щоб прискорити ЦП поступово збільшуйте значення в поле «Множник» на одну 

одиницю. Після кожного збільшення натискайте на кнопку «Встановити частоту». 

4. Коли ви досягнете оптимального значення, натисніть на кнопку «Зберегти» у 

правій частині екрану і кнопку виходу. Потім перезаантажте ПК 

Спосіб 4: ClockGen 

ClockGen - програма з ще більш простим інтерфейсом, яка підходить для прискорення 

роботи процесорів Intel і AMD різних серій і моделей. Інструкція: 

1. Після відкриття програми перейдіть в пункт «PPL Control». Там, за допомогою 

верхнього повзунка, можна змінювати частоту процесора, а за допомогою нижнього - 

частоту оперативної пам'яті. Всі зміни можна відстежувати в реальному часі, завдяки 

панелі з даними над повзунками. Рекомендується рухати повзунки поступово, тому що 

різке зміни частоти може викликати збої в роботі комп'ютера. 

2. При досягненні оптимальних показників, скористайтеся кнопкою «Apply 

Selection». 

  

3. Якщо після перезапуску системи всі налаштування скидаються, то зайдіть в 

пункт «Options». Знайдіть «Apply current settings at startup» і поставте прапорець 

навпроти нього. 

Завдання: 

1. Проведіть роботи, які описані в роботі 

2. Для завантаження AIDA64 та CPU-Z скористайтесь посиланням: 

https://programy.com.ua/ru/  

3. Опишіть алгоритми проведених робіт у звіті до роботи 

4. Оформіть висновок 
 

Домашнє завдання: Підготувати презентацію по матеріалу уроку з скріншотами та 

вислати на e-mail  2573562@ukr.net 

https://programy.com.ua/ru/
mailto:2573562@ukr.net

