
Дата: 27.01.2022 

Група: 23 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 30 

ТЕМА: «Вибір і встановлення модулів  пам'яті. Заміна модулів пам'яті на їх більш 

ємні версії.» 

 

МЕТА:  

- Розглянути порядок підбору та вибору модулів пам’яті 

- Вивчити  основні характеристики оперативної пам’яті 

- Опанувати   маркування ОП 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Як правильно підібрати оперативну пам’ять для компютера: 10 

рекомендацій 

 

Компонент, необхідний для швидкості та ефективності роботи ПК - оперативна 

пам'ять (ОЗУ). З чого почати, якщо виникло бажання самостійно оновити оперативку? 

Щоб зрозуміти, як правильно вибрати оперативну пам'ять, необхідно знати параметри, 

від яких залежить ефективність ОЗУ: 

• від максимальної частоти, яку може підтримати процесор; 

• від таймінгу - кількості імпульсів, необхідних для операції; 

• від сумісності ОЗУ з процесором; 

• від сумісності роз'єму ОЗУ з роз'ємом плати;  

• від пропускної здатності шини. 

Як швидко вибрати необхідний модуль ОЗП для комп'ютера? За допомогою блоку 

фільтрів на сайті можна отримати відповідні конфігурації планок. 

 

2. Скільки потрібно пам'яті 

Щоб раціонально використовувати працездатність ПК, бажано перевірити 

максимальний об'єм, який підтримується материнською платою. Ці дані написані на 

самій платі, або їх можна знайти на сайтах виробників. Також їх можна дізнатися за 

допомогою спеціальних програм, наприклад, CPU-Z або AIDA64. 

Як вибрати ОЗУ? Підібрати об'єм пам'яті можна, виходячи з призначення конкретного 

ПК, для чого він використовується. 
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3. Огляд основних параметрів ОЗУ 

Форм-фактор 

Даний стандарт позначає кілька якостей оперативки: розміщення контактів, їх число, 

габаритні розміри модулів. Існує два основних форм-фактора RAM: DIMM/SO-DIMM: 

перший підходить для стаціонарних збірок, а другий - для ноутбуків і деяких інших 

компактних ПК. Перед тим, як вибирати модуль для установки, необхідно перевірити, 

під який форм-фактор «заточена» ваша система. 

 

об'єм 

Для більш старих ПК використовуються 32-розрядні версії операційних систем, які 

підтримують не більше 4 Гб ОЗУ. Тому збільшувати в них кількість планок немає 

сенсу. 

Для 64-розрядних систем підтримуються об'єми пам'яті описані на ресурсах 

виробників комплектуючих ПК. Одна з найпопулярніших ОС Windows 10 підтримує 

до 512 гігабайт оператіви. У побутових системах такі об'єми поки не задіюються, так 

що хвилюватися з цього приводу не доводиться. 

 

частота 

Частота ОЗУ показує, скільки відбувається операцій з пересилання інформації в одну 

секунду по каналу. При виборі, необхідно уважно дивитися на частоту, що 

підтримується материнки і процесором, інакше переплатите за пам'ять, яка буде 

працювати повільніше, ніж могла б.  

Загальна продуктивність всієї системи залежить від пропускної здатності RAM. Дана 

характеристика розраховується множенням тактової частоти на 2 і на 8. Тобто в 

DDR4-1600 пропускна здатність буде 800 МГц*2*8=12800 МБ/с. 800 МГц - тактова 

частота шини. 

У таблиці видно, як частота шини впливає на швидкість роботи модулів. 

чіп модуль Шина (частота) швидкість 

DDR4-1600 PC4-12800 800 МГц 12800 Мб/с 

DDR4-2133 PC4-17000 1066.67 МГц 17066.67 Мб/с 
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DDR4-2933 PC4-23466 1466.5 МГц 23466 Мб/с 

DDR4-3200 PC4-25600 1600 МГц 25600 Мб/с 

Пропускна спроможність 

Це - комплексний показник можливостей RAM, який розраховується як добуток 

об'єму даних, переданих за один такт, на частоту системної шини. Щоб з'ясувати 

пропускну здатність, потрібно подивитися маркування модуля. Наприклад, чіпу 

DDR4-3200 відповідає модуль PC4-25600 (таблиця). 25600 - це пропускна здатність 

даної ОЗУ. Чим вона вища, тим швидше працює вся збірка.   

Підтримка XMP збільшує швидкодію. Це одна з нових технологій Intel. Підтримують 

XMP моделі комп'ютерів, які застосовуються в основному для професійної діяльності. 

Таймінг (латентність) 

Таймінг - момент затримки, який відбувається між відкриттям рядки і початком 

зчитування бітів інформації. Він вимірюється в наносекундах і кількості тактів. Чим 

менше показник, тим вище швидкодія пам'яті. 

Значення таймінгу, як правило, записуються у вигляді декількох цифрових значень 

через дефіс, при цьому у кожного з значень є своя маркування і розташовані вони в 

певній послідовності: 

1. CL - період до відповіді ОЗУ; 

2. RCD - період знаходження рядка; 

3. RP - період між закриттям рядки і відкриттям нового рядка; 

4. RAS - мінімальний проміжок між командами, приблизно відповідає сумі 

трьох попередніх значень. 

Бажано, щоб тайминги додаткових планок пам'яті, якщо вони додаються до вже 

встановлених, збігалися.  

 
режими 

Режими роботи пам'яті можуть бути одноканальними і багатоканальними. Чим більше 

каналів, тим вища продуктивність. Найбільш поширений зараз двоканальний режим. 

Для його активації два ідентичних за характеристиками (або максимально схожих) 



модуля встановлюються в різні за кольором слоти. Якщо слотів не два, а чотири, то 

перший працює паралельно з третім, а другий - з четвертим. 

 

охолодження 

Охолодження для планок пам'яті в багатьох випадках необхідно. При перегрів в 

процесі роботи мікросхеми можуть видавати помилки або зовсім «згорати». Для 

охолодження планок можуть використовуватися спеціальні вбудовані радіатори, як в 

моделі Predator RGB DDR4 2933 16G, які забирають тепло. 

 



4. Хто виробляє оперативну пам'ять 

Зараз на ринку модулів ОЗУ існує великий вибір для самих різних користувачів. Одні 

виробники керуються розширенням асортименту ОЗУ, інші орієнтуються на зниження 

ціни для масових користувачів. Серед найбільш купованих - оперативна пам'ять від 

виробників Kingston, Transcend, Micron (як модель Crucial DDR4 2133 ), Samsung, 

Hynix, OCZ, Patriot Memory, Apacer, G.Skill, Kingmax. 

5. Яку оперативну пам'ять вибрати 

Залежно від того, які завдання виконує комп'ютер, об'єм оперативної пам'яті 

варіюється від 2 до 32 Гб. Ось приблизний список, який об'єм ОЗУ підходить для яких 

цілей: 

1. Якщо ПК використовується для геймерів, об'єм оперативної пам'яті 

варіюється від 16 Гб і більше, але не повинен бути менше. 

2. Для роботи в професійних програмах і додатках краще мати об'єм ОЗУ 8-

16 Гб, щоб в процесі роботи виключити зависання і збої. 

3. Для моделі, призначеного роботі в офісі, або виходу в інтернет, 

використання стандартних програм і невеликих додатків, вистачає від 4-8 Гб. 

 

Якщо коротко резюмувати, то щоб правильно підібрати оперативну пам'ять, слід 

звернути увагу на такі основні моменти: об'єм пам'яті, сумісність ОЗУ з 

материнськими платами. Також важливі частоти і пропускні спроможності шин, 

кількість контактів, таймінг і охолодження. Бажано вибирати продукцію 

зарекомендували себе фірм. 

6. Як збільшити оперативну пам'ять (RAM, ОЗП) комп'ютера за 4 етапи – всі 

способи 

Додавати ОЗУ варто, щоб збільшити продуктивність комп'ютера. Явні сигнали, що 

пора додати пам'яті об'єму: 

• ПК сам повідомляє про брак; 

• після поновлення десктоп або лептоп став куди повільніше; 

• всі параметри пристрою відповідають системним вимогам важкого ПО 

(програмного забезпечення), але воно не запускається. 



Перед апгрейдом слід пам'ятати: 32-х бітні ОС (операційні системи) приймають 

максимум 4 гіга RAM. Якщо потрібно більше, варто перевстановити операційну 

систему. 

Як збільшити оперативну пам'ять комп'ютера. Для цього є 2 шляхи: 

1. вставити RAM більшого об'єму; 

2. скористатися флешкою. 

1 варіант: 

Визначаємо кількість вільних слотів 

Зробити це можна за допомогою класичних засобів ОС: «Диспетчер завдань» (ДЗ) → 

«Продуктивність» → «Пам'ять». Внизу буде видно, на яке число гнізд розрахований 

комп'ютер. Ще варіант – скористатися безкоштовним софтом типу CPU-Z. 

 

Але у цих методів є мінуси. Перший спосіб спрацює тільки, якщо у користувача варто 

десята система. Спеціальна програма іноді помиляється. 

Можна розібрати ПК і подивитися, скільки гнізд на материнке. Другий варіант – 

скористатися інтернетом: задати точну модель свого PC чи лептопа і подивитися 

характеристики. Якщо ж користувач збирав комп'ютер самостійно, в пошуковий рядок 

потрібно забивати назву материнської плати. 

Як дізнатися версію ОЗУ 

Ця інформація про оперативну пам'ять відображається в розділі «Продуктивність », 

який можна відшукати в ДЗ. У ньому знадобиться знайти «Швидкість». Тут 

відобразиться тип RAM. Версію також можна подивитися на коробці або наклейці, 

розташованій на самих модулях. 

Вибір оперативної пам'яті 

Щоб не помилитися з підбором ОЗУ для ПК або ноутбука, потрібно знати 

максимально можливий об'єм, з яким працює системна плата. Наприклад, у 

користувача – 8 гігабайт, а в материнку можна поставити 32 ГБ. 
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У цьому випадку вийде збільшити оперативку в два рази, встановивши пару модулів 

по 8 гигов, або в чотири, поставивши 2 планки по 16 Гб. Якщо в материнській платі 4 

слота, є варіант встановити комплект 4х8 Гб. 

Що ще слід врахувати: 

• Незбіжні характеристики, на зразок таймингов, частоти і об'єму, знижують 

продуктивність. Тому краще вибирати комплектні планки. 

• У 2-х канальному режимі підвищується швидкість, тому планки 

встановлюються в 2 слота. Або через один, якщо користувач ставить два модуля, а в 

материнке 4 гнізда. 

• Максимальний об'єм ОЗУ – сумарний для роз'ємів під пам'ять. У пристрої, 

який підтримує 32 Гб оператіви, одна планка з таким об'ємом працювати не буде. 

• RAM для робочого столу і лептопа відрізняється форм-фактором. 

 

7. Як встановити новий модуль 

Для комп'ютера Для ноутбука 

Знеструмити пристрій. 

Одягти електростатичний браслет, щоб не зіпсувати компоненти. 

- Зняти батарею. Якщо цього зробити 

не можна, відключити її після того, 

як користувач добереться до 

внутрішніх комплектуючих 

ноутбука. 

Зняти кришку. 

Відігнути кріплення на материнке і вийняти старі планки ОЗУ. 

Вставити модуль так, щоб пази збігалися, і дочекатися, коли фіксатори з характерним 

клацанням захлопнуться. 

Включити комп'ютер. Приєднати акумулятор і запустити 

апарат. 

Перевірити, чи розпізнає пристрій нову пам'ять за допомогою ДЗ. 

Що робити якщо ноутбук не бачить нову ОЗУ 

Як можна виправити ситуацію: 

1. Подивитися правильність встановлення планки оперативки. Спробувати вставити їх 

заново. 

2. Упевнитися, що пам'ять і плата сумісні. Розбіжність трапляється рідко: зазвичай 

невідповідні модулі просто не встановлюються в материнку. 

3. Протестувати RAM на несправність. Зробити це можна за допомогою 

безкоштовного софта Memtest86. 



 

4. Почистити контакти. Можна простим гумкою, але краще – бавовняної ганчіркою, 

просоченою ізопропіловий спирт. Коли все висохне, обдути планку від пилу і 

поставити в материнську плату. 

 

5. Тестування на іншому ПК. Якщо є комп'ютер з відповідною платою, спробувати 

поставити планку туди. Працює? Можливо на першому робочому столі пошкоджена 

сама материнська плата. Не працює? Справа точно в ОЗУ. Якщо додаткового ПК 

немає, тоді можна спробувати вставити інші сумісні модулі в свій пристрій. 

Зазвичай, якщо оперативну пам'ять вибрали правильно, проблем не виникає. 

8. Як збільшити оперативну пам'ять за допомогою флешки 

Спеціальне ПО для цього не потрібно. Софт вже встановлений в Windows. 



Як це робити в «Віртуальної оперативної пам'яті» Віндовс: 

• Вставити флеш-носій в ПК. 

• Зайти в «Властивості», клікнувши правою клавішею мишки по «Моєму 

комп'ютера». 

• Натиснути «Додаткові параметри» і вибрати «Додатково». 

• Увійти в «Швидкодія» і знайти там параметри. 

• Вибрати «Віртуальна пам'ять», клацнувши по «Додатково». 

• Клацнути «Змінити». 

 

• Зняти галочку з опції автоматичного визначення файлу підкачки і вибрати 

свою флешку в випадаючому списку. 

• Вписати Об `єм. Слід вказувати хоча б на 10 Мб менше реальної місткості. 

Наприклад, у користувача носій на чотири гігабайти, а фактичний об'єм дорівнює 3700 

Мб. Значить потрібно вказати 3690 Мб як мінімум. 

• Перезавантажити ПК або лептоп. 



Є ще один спосіб збільшити пам'ять. Працює для систем Віндовс, починаючи з 7-ки: 

1. Увіткнути носій в USB-роз'єм комп'ютера. Клацнути по накопичувача правою 

кнопкою мишки і вибрати «Властивості». 

2. Перейти в «ReadyBoost» і дозволити використання цього пристрою. 

3. Зменшити поточний об'єм флеш-пам'яті на 300 Мб і клікнути «Застосувати». 

 

Додати комп'ютера або ноутбука оперативної пам'яті – прискорити його. Це допоможе 

пристрою швидше обробляти різні запити і справлятися з ресурсоемкими додатками. 

Якщо материнка дозволяє, найпростіший метод збільшити ОЗУ – вставити планки 

об'ємніше. Якщо ж і так вже встановлений максимум, то можна збільшити RAM за 

допомогою флешки. 

Контрольні запитання: 

1. Як класифікуються помилки при зберіганні інформації в оперативній 

пам’яті? 

2. Що таке контроль парності? 

3. Для чого використовують коди корекції помилок (Error Correcting Code – 

ЕСС)? 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=WkE79CAwEKM&t=7s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WkE79CAwEKM&t=7s

