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Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 81 

 

ТЕМА: «Технічне обслуговування та тестування» 

 

МЕТА:  
- Розглянути  етапи діагностики роботи монітору 

- Вивчити  програмні засоби для виявлення битих пікселів монітору 

- Опанувати види битих пікселів 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Діагностика роботи монітору 
 

Як перевірити монітор комп’ютера, який не працює. На вашому моніторі нічого не 

відображається? На щастя, тестування монітора - один із найпростіших кроків 

усунення несправностей з комп’ютером. 

Спочатку необхідно повністю провести діагностику роботи випробувавши монітор, а 

потім вжити всіх необхідних заходів для відновлення роботи. 

Виконайте наступні прості дії з усунення несправностей, щоб перевірити монітор: 

1. Переконайтесь, що монітор увімкнено! У деяких моніторах є більше однієї 

кнопки живлення або вимикача - підтвердьте, що всі вони включені. 

2. Перевірте наявність відключених підключень силового кабелю монітора. 

Монітор може працювати нормально, і вашою єдиною проблемою може бути 

відключений або послаблений кабель живлення від монітора. Також не забудьте 

перевірити наявність кабельних адаптерів, які не забезпечені повністю, 

наприклад невеликий роз'єм, який з'єднує кабель HDMI або DVI до штекера 

VGA, або навпаки. 

3. Повністю поверніть налаштування яскравості та контрасту монітора. Монітор 

може відображати інформацію, але ви просто не бачите її, оскільки ці 

налаштування дисплея занадто темні. 

Більшість сучасних моніторів мають єдиний екранний інтерфейс для всіх 

параметрів, включаючи яскравість та контрастність. Якщо виявиться, що 

монітор взагалі не працює, то, швидше за все, ви не матимете доступу до цього 

інтерфейсу.  

4. Якщо у вас підключено два монітори, то переконайтесь, що всі монітори 

встановлені належним чином (якщо це налаштування подвійного монітора). Цей 



 

крок може здатися занадто загальним, але якщо ви використовуєте два або 

більше моніторів, можливо, розширені дисплеї працюють добре, але операційна 

система не використовує їх належним чином. 

Це може бути пов’язано з низкою речей, як, наприклад, відсутній / 

пошкоджений драйвер відеокарти або неправильна процедура налаштування. 

Наприклад, можливо, проектор підключений до ноутбука, але не налаштований 

як додатковий екран (таким чином він залишається чорним), або, можливо, 

проектор налаштований як основний дисплей, і тому бортовий екран чорний. 

Перевірте, чи ваш комп'ютер працює правильно, підключивши до ПК інший 

монітор, на який ви впевнені, що він працює належним чином. Монітор може 

працювати нормально, але комп'ютер може не надсилати йому інформацію. 

5. Під час тестування на новому моніторі переконайтеся, що ви використовуєте 

кабель для передачі даних, який постачався разом із ним, а не той, який ви 

отримали з оригінального монітора. 

6. Визначте, чому ваш комп'ютер не надсилає інформацію на монітор. Оскільки 

жоден монітор не працює, тепер ви знаєте, що комп'ютер не надсилає 

інформацію на монітор. Іншими словами, ви довели, що ваш комп'ютер, а не 

монітор, є причиною того, що на вашому моніторі нічого не з’являється. 

Можливо, ваш оригінальний монітор працює нормально, але щось інше в цьому 

винне, як, наприклад, відключена або несправна відеокарта. 

7. Перевірте свій оригінальний монітор за допомогою кабелю даних монітора, 

який, на вашу думку, працює. Можливо, сам монітор працює належним чином, 

але він не може отримувати інформацію від комп'ютера, оскільки кабель, який 

підключає монітор до ПК, вже не працює. 

Якщо можливо, протестуйте кабель даних на моніторі, на якому ви успішно 

протестували на кроці 5. Якщо ні, придбайте кабель для заміни даних, який слід 

перевірити. Кабель даних на деяких старих моніторах постійно підключений до 

монітора і не підлягає заміні.  

8. Якщо нічого іншого не працює, спробуйте підєднати інший монітор. 

9. Якщо навіть це не спрацювало, можливо, у вас взагалі не було проблеми з 

монітором, але натомість може виникнути проблема з рештою комп'ютерної 

системи. Як було сказано вище, напевно, час з’ясувати, чому нічого не 

надсилається на монітор. 

2. Як перевірити монітор на биті пікселі 

 

Піксель – це найменша частинка дисплея, що зображує картинку. А битим називають 

такий, який не може відтворювати колір правильно чи працювати взагалі. Існує 

декілька причин появи такої проблеми: 

 

 помилки при створенні матриці; 

 вигоряння люмінофора («старіння» техніки); 



 

 хтось щось жбурнув у екран. 

Зрозуміло, що користувачеві не під силу виготовити матрицю та порушити її у процесі 

створення. Тобто у першому випадку відповідальність несе виробник. Цікаво, що самі 

компанії офіційно встановлюють допуск на деяку кількість «дозволених» битих 

пікселів і це навіть регламентується стандартом ISO-13406. Але користувачеві від того 

не легше, адже биті пікселі – це неможливість насолодитися зображенням. 

 

Тож сьогодні ми спробуємо навчитися розпізнавати проблему, та розкажемо, як можна 

виправити ситуацію. 

 

Перевірка 

Існує тільки один спосіб запобігти покупці неякісної техніки – особиста перевірка в 

місці продажу. Купуючи монітор в магазині, завжди є можливість протестувати його 

на предмет битих пікселів, а в ситуації з монітором/ноутбуком це потрібно зробити 

обов'язково. 

Для цього існує безліч програм, принцип яких ідентичний – уся робоча зона дисплея 

заповнюється одним кольором, декількома або градієнтом. Така «заливка» дозволяє 

побачити неробочі сектори, якщо вони є. Необхідно попросити консультанта провести 

спеціальний «кольоровий» тест, в межах якого легко помітити дефекти матриці. 

 
Перед тим як ми наведемо декілька прикладів ефективних програм, зауважимо, що 

знизити ризик придбання девайса з битими пікселями можна, обираючи модель на базі 

якісних типів матриці. Наприклад, у каталозі MTA.UA з моніторами ви можете обрати 

серед декількох типів. Як показує практика, на недешевих IPS, MVA і PVA матрицях 

биті пікселі зустрічаються дуже рідко, у порівнянні з бюджетними TN-матрицями. А 

якщо помилки й існують, то вони (тобто биті пікселі) найчастіше чорного кольору. 

Завдяки цьому неробочі сектори майже не помітні оку людини, і ніяк не 

перешкоджають насолоді від кіно, кліпів та зображень. 

 

Биті пікселі на моніторі. Як виявити проблему 

Візуальна оцінка якості картинки у магазині не дозволяє зробити однозначний 

висновок про наявність битих пікселів, а тим більше – визначити наявність муару, 

швидкість реакції матриці та інші важливі параметри. Надійніше та простіше 

перевірити монітор за допомогою спеціальних утиліт. 



 

 

IsMyLcdOK – має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, та дозволяє за кілька 

хвилин перевірити монітори TFT або LCD з LED-підсвіткою. Не потребує інсталяції і 

може запускатися з зовнішнього носія, ще дозволяє покупцю уникнути зайвих 

суперечок з менеджером. 

 
Dead Pixel Tester. Як і попередниця, ця програма не потребує 

інсталяції. Пошук «ворога» починається одразу після того, як ви 

натискаєте на EXE-файл. Помилки не виділяються кольором, тож 

ви одразу зможете їх побачити. 

 

Сайт monteon.ru. Альтернативний варіант для тих, кому не хочеться завантажувати 

спеціальну програму для перевірки монітора. Використання максимально просте: 

натисніть кнопку «Почати», щоб тестування стартувало. У нижній частині екрану ви 

можете обрати один з 7 режимів перевірки: передача кольору, градієнти, мерехтіння, 

різкість, контрастність та яскравість, геометрія, динамічні тести. Щоб завершити тест, 

знайдіть у лівому нижньому кутку екрану «Будиночок». 

 
Як «вправити» піксель на своє місце 

Отже, програмна діагностика дозволила нам точно визначити наявність, розташування 

і тип битих пікселів. Щоб виправити ситуацію можна піти двома шляхами: 

 провести монітору «мануальну терапію»; 



 

 скористатися програмним забезпеченням. 

У першому випадку ми не маємо жодного наміру жартувати. Як це не парадоксально, 

але провести операцію «повернути піксель на місце» вдається, виконавши своєрідний 

масаж «травмованої» зони. Для цього вам потрібні лише ватна палочка та обережні 

рухи. Вимкніть монітор, та не поспішаючи, упродовж 2-3 хвилин повторюйте кругові 

рухи навколо битого пікселя. Потім увімкніть екран та оцініть результати. Звичайно, 

ця методика не обіцяє 100% результат, але вона підвищує шанси позбавитися 

проблеми. 

Також існують спеціальні утиліти, які здатні допомогти у розв’язанні проблеми. У 

пригоді стане програма Bad Crystal. Її головна функція полягає у 

частій зміні кольору, що допоможе реанімувати застійний піксель. 

Якщо говорити про шанси, то за цим ПЗ як мінімум 60% вдалих 

«лікувань». Особливість у тому, що Bad Crystal відновлює тільки 

«завислі» елементи. Проти тих, які остаточно не працюють, вона не 

допоможе.  

Jscreenfix працює за тим самим принципом, що і попередня 

програма. Запустити її можна одразу з сайту, після чого ви побачите віконце з 

пікселями, які мерехтять. Вам потрібно поєднати це віконце з проблемною зоною на 

моніторі. Як свідчить практика, за 20-хвилинну процедуру утиліта 

розправляється з переважною більшістю проблемних елементів. Якщо 

маніпуляція не принесла жаданого результату, спеціалісти 

рекомендують залишити комп’ютер у стані «лікування» на 5-10 годин.  

Звертаємо вашу увагу, що точно оцінити масштаби ураження зможе 

тільки майстер. Він же на місці підбере оптимальний «рецепт», адже 

якщо вам колись і вдалося перемогти биті пікселі, імунітету проти цієї хвороби 

ноутбук або комп’ютер не матимуть. 

Звертайтесь у сервісні центри щоб позбавитися проблеми битих пікселів раз та 

назавжди. 

 

3. Види битих пікселів 

Відповідно до стандарту ISO 13406-2, різновид дефекту визначають за кольором і 

поведінки точки. Розрізняють такі види битих пікселів: 

 Власне биті, мертві або дефектні — ті, яскравість світіння яких завжди постійна. 

 Гарячі — світіння цих точок не має прямої залежності від керуючого сигналу . 

 Залежні — на колір таких пікселів більше впливає оточення, ніж керуючий 

сигнал. 

 Застряглі — постійно включені. 

 

За несправності розрізняють ще 4 типи битих пікселів: 

 Тип 1. Постійно палаючі білі. Найбільш помітні. Зазвичай пов’язані з заводським 

дефектом транзистора. Відновленню програмними засобами, як правило, не 

піддаються. 



 

 Тип 2. Постійно горять (чорні). Помітні лише на світлому фоні. Причиною їх 

появи зазвичай теж буває заводський брак або ремонт — відключення 

транзисторів білих пікселів на фабриці. Як правило, не відновлюються. 

 Тип 3. З дефектами субпікселів (кольорові). З усіх несправностей екрану, які 

піддаються відновленню програмним способом, цю вдається побороти найбільш 

часто. 

 Тип 4. Групові — кілька дефектів будь-якого типу в квадраті 5 × 5 пікселів. 

 

В залежності від кількості та типів несправних пікселів LCD-екрани моніторів і TV 

діляться на 4 класи якості. 

 Екран 1 класу не містить дефектних точок. 

 Екран 2 класу може містити максимум 2 несправних пікселя першого і другого 

типу на мільйон або 5 — третього типу. 

 Екран 3 класу може містити до 5 несправних пікселів першого типу на мільйон, до 

15 — другого типу і до 50 — третього типу. 

 Екран 4 класу може мати до 150 дефектних точок на мільйон. 

В магазинах продаються вироби з LCD-матрицями перших трьох класів. 

Чи можна перевірити монітор, телевізор або мобільний девайс на биті пікселі при 

покупці? 

Перевірити телевізор або монітор безпосередньо при покупці, на жаль, можна не в 

кожному магазині, так як покупець отримує товар в заводській упаковці. І умови для її 

розкриття є не скрізь. З телефонами, планшетами та ноутбуками простіше — їх, як 

правило, дають потримати в руках і навіть дозволяють вибрати один з декількох 

екземплярів. 

Щоб полегшити собі завдання при покупці великогабаритного монітора або 

телевізора, можете зробити наступне: 

 Придбати вітринний зразок, який ви встигли оглянути в торговому залі. 

 Заручитися згодою магазину на повернення товару, якщо він не сподобався, при 

збереженні цілісності упаковки. 

 

Звичайно, за законом «Про захист прав споживачів» несправний технічно товар можна 

повернути в будь-який магазин, поки не пройшло 2 тижні після покупки. Але варто 

пам’ятати, що наявність одного-двох битих пікселів не завжди визнається дефектом і 

гарантійним випадком. 

Для тестування дисплеїв на биті пікселі використовують як спеціальні сервісні 

додатки, так і просто набори кольорових фонів. Якщо є можливість, ви можете 

скопіювати що-небудь з цього на флешку (карту пам’яті) і захопити її з собою. 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 



 

- Читати посібник: 2) §3.6.2  

- Читать ел. посібник: ЛЕКЦІЯ №6 - Архітектура ПЕОМ (google.com) 

- Переглянуть відео: https://www.youtube.com/watch?v=96LB1ZCr8vI 

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

 

 

https://sites.google.com/site/arhpeom/lekcii/lekcia-6
mailto:2573562@ukr.net

